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O presente trabalho procura descrever a relação entre som e arquitetura principalmente 
através da interface da acústica. O campo sonoro proporciona múltiplas informações 
arquitetónicas sobre o programa e as particularidades físicas de um espaço. O progra-
ma arquitetónico articula-se pelas características, posições e movimentos das fontes 
sonoras, que promovem a ativação do espaço. À medida que as fontes sonoras ativas 
direcionam perguntas ao espaço, o espaço reage com respostas sonoras caracterí-
sticas articulando a sua reverberação específica que nos informa sobre a dimensão, 
proporção, forma e materialidade do espaço. Ao escutar, podemos detetar muitos as-
pectos da envolvente arquitetónica que não podem ser detetados pela perspectiva vi-
sual. A escuta e a consciência auditiva são fundamentais na perceção do espaço e 
conectam-nos à aura singular do respetivo momento arquitetónico. As características 
de um espaço sonoro são significativas para o nosso conforto e bem-estar auditivo e a 
consideração da sonoridade e da acústica, no processo de planeamento, pode ser um 
fator determinante para a qualidade e funcionalidade aural de um projeto arquitetónico. 
Nesse sentido, o presente trabalho tenta descrever os dois aspectos fundamentais da 
resposta acústica, o tempo de reverberação e a ressonância, por meio da história, da 
teoria e da prática. Investiga-se como o volume, as dimensões, a forma e a materialida-
de de um espaço influenciam o seu tempo de reverberação e os seus comprimentos de 
onda preferênciais. Por fim, tendo um foco particular na prática, uma instalação sonora 
demonstra as frequências ressonantes de um espaço, numa forma aumentada, com o 
objetivo de motivar a consciência auditiva e facilitar a perceção de fenómenos acústicos 
a partir de um exemplo concreto.

Palavras-chave: dimensão, proporção, acústica, reverberação, ressonância, instalação

Resumo





The present work aims to describe the relationship between sound and architecture 
mainly through the interface of acoustics. The sound field provides multiple architectural 
information about the program and the physical particularities of a space. The architec-
tural program is articulated by the characteristics, positions and movements of the sound 
sources, which promote the space activation. As active sound sources direct questions 
to the space, the space reacts with characteristic sound responses by articulating its 
specific reverberation that informs us about the dimension, proportion, shape and ma-
teriality of the space. Listening allows us to detect many aspects of the architectural 
environment that cannot be detected from a visual perspective. Listening and auditory 
awareness are fundamental in the perception of space and connect us to the unique 
aura of the respective architectural moment. The characteristics of a sound space are 
significant for our comfort and auditory well-being and the consideration of sound and 
acoustics in the planning process can be a determinant factor for the quality and aural 
functionality of an architectural project. With this in mind, the present work tries to de-
scribe the two fundamental aspects of the acoustic response, reverberation time and 
resonance, by the means of history, theory and practice. It investigates how the volume, 
dimensions, shape and materiality of a space influence its reverberation time and prefe-
rential wavelengths. Ultimately, with a particular focus on practice, a sound installation 
demonstrates the resonant frequencies of a space in an augmented form with the aim of 
motivating auditory awareness and facilitating the perception of acoustic phenomena on 
a concrete example.

Keywords: dimension, proportion, acoustics, reverberation, resonance, installation
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1 Introdução



1.1 Contexto

Todo o movimento num espaço provoca uma articulação sonora. Esta articulação sono-
ra, enquanto volume auditivo do espaço vazio, acontece em proporção às dimensões 
geométricas do lugar e traz várias informações sensoriais sobre as propriedades espa-
ciais particulares, por exemplo o programa e o ritmo do mesmo, os materiais, as formas, 
as proporções, dimensões, alturas e aberturas. 
As condições dinâmicas presentes num sítio acústico ativam o tempo e o timbre da sua 
reverberação, o que proporciona sempre uma resposta sonora característica, transfor-
mando o programa sonoro apresentado pelas fontes sonoras ativantes, durante a sua 
articulação sonora típica e única - típica pelo espaço e única pelo tempo, ou seja, pela 
circunstância aural singular do momento arquitetónico presente. 
A Arquitetura responde sempre a um programa e por tanto convoca o movimento das 
pessoas na utilização das coisas com os seus sinais audíveis, convoca o movimento 
das máquinas a funcionar, das funções mecânicas, da água nos tubos - o programa 
sonoro. A dimensão sonora de um espaço interior é sempre relativamente proporcional 
à dimensão física dele. O Som também traz a dimensão do tempo e, assim, uma crono-
logia. Esta dimensão do tempo é relativa às propriedades dinâmicas do espaço e é dificil 
de ser traduzida em desenho, que necessariamente representa sempre um momento, 
ou seja, um certo ponto no espaço-tempo.

“In architecture he could develop ideas by articulating them in space, while in music he 
could arrange them in time (...) Xenakis was primarly concered with a chief difference 
between music and architecture (...) space in architecture is reversible but time in music 
is not (...) music is perceived in one direction and one order, as it unfolds in time.“ 1

Nesta tese entendemos o espaço arquitetónico como instrumento e corpo ressonante, a 
instalação sonora como método de representação do espaço e também a gravação so-
nora como memória e análise auditiva de um lugar ao longo de um determinado período 
de tempo (duração). 
Desta forma, focamo-nos numa prática artística que procura a criação de uma expe-
riência da identidade sonora de um espaço como corpo ressonante através de uma 
instalação sonora. Esta inclui a representação do áudio captado em tempo real com o 
objetivo de aumentar, e assim evidenciar, o fenómeno da ressonância acústica por meio 
de exemplos audíveis e também por meio de traduções visuais, inspirados na teoria e 
prática dos corpos ressonantes. Experimentamos o entendimento da instalação sonora 
como forma de apresentar e analisar as propriedades acústicas de um espaço, descritos 
nesta instalação através de uma articulação aumentada das frequências ressonantes.
Uma referência paradigmática da articulação sonora da arquitetura é a peça do compo-
sitor e artista sonoro Alvin Lucier, chamada I Am Sitting In A Room, de 1981, em que se 
pode ouvir a gravação inicial da voz do autor a desenvolver-se com as múltiplas repe-
tições de um processo da reprodução da gravação dessa voz naquele espaço, cada vez 

1  Nouritza Matossian, Iannis Xenakis (Cyprus: Moufflon Publications, 2005). p. 66 
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a gravar e depois reproduzir o captado de novo, até terminar numa forte articulação das 
frequências ressonantes do sítio. A peça de Alvin Lucier é interessante porque apresen-
ta no final a pura ressonância do lugar, aproveitando as suas propriedades acústicas, 
com rigor, até chegar a uma tonalidade que articula este próprio espaço numa forma 
musical, aumentando cada vez mais a própria ressonância do sítio da gravação, ou 
seja, o caráter tonal particular da reverberação do sítio, as frequências ressonantes, que 
articulam o timbre único do espaço, causado pelas formas e materiais.

“I am sitting in a room, different from the one you are in now. I am recording the sound 
of my speaking voice and i am going to play it back into the room again and again, until 
the resonant frequencies of the room reinforce themselfes, so that any sentence of my 
speach, with perhaps the exception of a rhythm - is destroyed. What you will hear then 
are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speach. I regard at this 
activity not so much as a demonstration of a physical fact but also to smooth out any 
irregularities my speach might have.“ 2

Os objetos desenhados por Arquitetos e muitas outras profissões são signficativos para 
os vários sistemas oscilantes e ressonantes, fenómenos auditivos que se desenham 
também. Qualquer presença de objetos ou sujeitos físicos e as suas atividades intervêm 
nas condições do campo sonoro e da acústica do sítio, pela respetiva composição dos 
corpos ressonantes ativos e passivos presentes.
O programa da arquitetura proporciona sempre um programa sonoro - a ativação. As 
formas, a construção e os materiais resultam nas propriedades acústicas em que este 
programa sonoro acontece - a reflexão. A respetiva relação entre as fontes sonoras, o 
espaço acústico e o recetor resulta numa resposta sonora única em cada momento - a 
articulação, como resultado de componentes visíveis e invisíveis, cheias e vazias, das 
formas rígidas e da forma do espaço dinâmico que condiciona o campo sonoro entre as 
formas construídas. 
A articulação espacial auditiva é uma impressão relevante na perceção da Arquitetura. 
O som tem um papel informativo e orientativo essencial na perceção humana e é sem-
pre parte essencial da identidade de um lugar. O ambiente sonoro é significativo para 
a nossa capacidade de concentração e também para o conforto percebido de um sítio 
arquitetónico, pois a complexa responsabilidade para uma eventual melhoria do ambi-
ente sonoro e do sossego auditivo das pessoas divide-se entre muitas profissões, entre 
interior e exterior e também entre os participantes e utilizadores dos espaços.

“Se existir um espaço de pensamento, quer seja real ou virtual, então dentro deste tem 
de haver som, uma vez que todo o som procura a sua própria expressão como vibração 
no meio de um espaço.“ 3

2  Alvin Lucier, I Am Sitting In A Room (New York: Lovely Music Ltd., 1981)
3  Bill Viola, Razões Para Bater À Porta De Uma Casa Vazia (Cambridge, MA: The MIT Press, 1998). p.61
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Objeto

Neste trabalho tentaremos descrever a interação entre som e arquitectura através de 
uma perspectiva sobre os corpos ressonantes em várias dimensões. Focar-nos-emos 
na complexa interligação entre os múltiplos impactos no campo sonoro que percebemos 
como produto dos movimentos criadores das fontes sonoras e das suas reflexões no 
espaço arquitetónico, parâmetro essencial na articulação sonora final. Verificaremos 
as respostas acústicas específicas dos espaços, como resultado das dimensões e pro-
porções geométricas e das materialidades que recebem e transformam as respetivas 
ativações sonoras, de acordo com as suas particularidades físicas. Nesse sentido, o 
presente trabalho tenta descrever os dois aspectos fundamentais da resposta acústica, 
o tempo de reverberação e a ressonância, por meio da história, da teoria e da prática. 
No âmbito da acústica tentaremos explicar como o volume, as dimensões, a forma e a 
materialidade de um espaço influenciam o seu tempo de reverberação e os seus com-
primentos de onda preferênciais. Verificaremos também como a respetiva impressão do 
som depende da relação entre as fontes sonoras, o espaço acústico e o recetor.
Procuraremos também destacar como a articulação sonora de uma forma faz parte da 
articulação espacial e parte da sua identidade. Essa identidade aural pode ser consi-
derada no processo de planeamento. Partindo desta ideia pretendemos investigar os 
parâmetros arquitetónicos que influenciam as fontes sonoras e a reação acústica do 
espaço, com um foco particular na ressonância, enquanto fenómeno que determina o 
timbre da reverberação. 
Tendo um foco particular na prática, o trabalho resulta numa abordagem à arte sono-
ra, em formato de uma instalação, que apresenta as frequências ressonantes de um 
espaço, numa forma aumentada por um circuito eletroacústico.

1.2 Objeto e objetivos da investigação 14



1.2 Objecto e objectivos da investigação

Objetivos

Através da prática artistica em formato de uma instalação sonora tentaremos pôr em 
evidência a relevância de uma certa consciência auditiva no processo de desenho e 
também na utilização da arquitetura.

Além disso, o trabalho procura promover a integração da consciência e dos conheci-
mentos sobre a sonoridade e a acústica no processo de planeamento dos objetos arqui-
tetónicos enquanto corpos ressonantes.

Tentaremos também sensibilizar a comunidade para idealmente pensar as componen-
tes audíveis e as ressonâncias dos espaços interiores de um projeto de arquitetura 
como composição musical de proporções harmónicas.

Queremos igualmente destacar a possibilidade de pré-dimensionamentos acústicos no 
processo de planeamento da arquitetura, no sentido de considerar a acústica, particu-
larmente a reverberação e a ressonância, como parâmetros significantes para as quali-
dades de comunicação e para o conforto auditivo dos espaços.

Com o projeto prático procuramos também estabelecer métodos de sound design na 
representação e documentação da arquitetura, de forma a tratar o volume interior do 
espaço arquitetónico como instrumento musical e a utilizar o mesmo como corpo resso-
nante para criar uma instalação sonora interativa. O projeto da instalação procura ajudar 
o ouvinte na tentativa de aumentar a sua consciência aural, fornecendo uma situação 
que facilita um melhor entendimento do fenómeno da ressonância acústica e da nossa 
interação com esta ressonância, enquanto fenómeno dinâmico. Neste sentido, o projeto 
prático tem como objetivo motivar a consciência auditiva e facilitar a perceção de fenó-
menos acústicos.
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Estrutura

O presente trabalho está estruturado essencialmente em 3 divisões principais. Inicial-
mente é feita uma revisão bibliográfica de forma a aprendermos, aprofundarmos e apre-
sentarmos conceitos e teorias relevantes para o nosso discurso, aplicando a leitura de 
múltiplas disciplinas e autores no sentido de sintetizar, analisar e conectar os respetivos 
materiais. Neste contexto, apresentamos uma breve introdução à relação entre arquite-
tura e som, factos históricos sobre descobertas acústicas e também factos físicos sobre 
o tempo de reverberação e a ressonância.
Seguidamente descrevemos os casos de estudo para aprofundar as teorias e práticas 
de uma seleção de autores que trabalharam no limiar entre arquitetura, arte sonora e 
música. Para esses casos de estudo selecionamos projetos que combinam arquitetura, 
som e também outros meios em obras de arte transdisciplinares ou que direcionam 
um foco particular para o fenómeno da ressonância acústica de espaços ou de deter-
minados materiais. Esta parte tem como objetivo sintetizar e analisar os métodos e as 
formas de expressão e representação de várias práticas artísticas exemplares.
Posteriormente, é feita uma descrição da implementação do projeto prático. Este projeto 
consiste numa parte arquitetónica e numa parte artística. As implementações das duas 
partes do projeto são documentadas por meio de descrições, ilustrações, fotografias, 
gravações sonoras e vídeo. Com esta componente prática procuramos uma investigação 
artistica e também analítica que nos permite observar, escutar e perceber o volume ar-
quitetónico em relação ao seu respetivo timbre acústico. Neste contexto é desenvolvido 
um processo de trabalho artistico experimental, no sentido de uma instalação sonora 
que aumenta as frequências de ressonância do espaço. Como resultado do processo de 
trabalho teórico-prático acima descrito realizámos a referida instalação com o objetivo 
de evidenciar a perceção do fenómeno da ressonância acústica e da nossa interação 
com a mesma. Uma descrição, breve reflexão e análise sobre o processo e a experiên-
cia obtida nesta prática artística serão incluídas no documento desta dissertação. 
Por último, numa consideração final, sintetizamos os resultados do trabalho teórico e do 
projeto prático no sentido de uma conclusão e consideramos o trabalho futuro.

1.3 Estrutura e Metodologia da dissertação 16



Metodologia

Com sua obra The New Atlantis, Francis Bacon (1561-1626) é considerado o iniciador 
da atitude cientifica no estudo dos fenónemos e foi o primeiro autor a expôr uma teoria 
do método experimental. Bacon defendeu a idea de que a ciência deve ser estudada 
sistematicamente e que o aumento de conhecimentos deve partir de novas experiências 
com as leis da natureza.4

No seu livro Punkt und Linie zu Fläche de 1926, Wassily Kandinsky descreveu o seu 
método de investigação fenomenológica como o seguinte:

„o caminho da pesquisa:
1. a investigação exata em cada fenómeno - isolado
2. efeitos mútuos destes fenómenos relacionados - combinações
3. conclusões gerais que se devia extrair das duas partes anteriores.“ 5

Este método fenomenológico e abstrato pode ser aplicável na nossa investigação teóri-
ca, de forma a serem focados vários fenónemos vizinhos que se relacionam com a 
nossa matéria principal.

Além disso, parece adequada a metodologia de practice-based research (investigação 
baseada na prática) apresentada por Linda Candy. Este tipo de pesquisa tem como ob-
jetivo obter conhecimento através da prática e da consequente análise dos seus resul-
tados. Nesta linha de pensamento, Candy afirma que a contribuição para o conhecimen-
to pode ser demonstrada através de resultados criativos que podem incluir desenhos, 
música, meios digitais, performances e exposições.6

Na opinião de Candy, se o processo criativo é a base da contribuição para o conheci-
mento, a investigação deve ser focada na prática também. Os resultados criativos da 
investigação devem ser incluídos na apresentação do respectivo projeto. Esse tipo de 
pesquisa deu origem a novos conceitos e métodos na geração de conhecimento original  
e é realizado por profissionais como artistas, designers, curadores, escritores, músicos, 
professores e outros. Candy explica também que é importante fazer uma distinção clara 
entre pesquisa baseada na prática e prática pura, sendo que a pesquisa é parte essen-
cial da investigação baseada na prática.7 

4  Luís L. Henrique, Acústica Musical (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002). p. 19  
5  Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche (München: Verlag Albert Langen, 1926). p. 15
6  Linda Candy, Practice based research: A guide (Sydney: CCS report 1, 2006). p. 1 
7  ibid., p. 2
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2 Revisão bibliográfica



Na cidade estamos cercados por uma sinfonia arquitetónica complexa. Essa sinfonia é 
o produto dos diversos movimentos audíveis na nossa envolvente. Esses movimentos 
são guiados pela organização do espaço arquitetónico que forma a estrutura dos even-
tos sonoros. A nossa capacidade de ouvir torna possível perceber a arquitetura a um 
nível auditivo. 
No seu tratado Sectio canonis, Euclides afirmou que o som é criado pelo movimento e 
que o movimento rápido produz tons agudos e o movimento lento produz tons graves.8

A noção de movimento conecta-nos com a dimensão do tempo, componente essencial 
do som, enquanto meio dinâmico.

„Mas existe uma terceira hipótese - a de o mesmo ponto se encontrar não parado, não 
estático, mas em movimento e, nesse caso, aos três valores ou dimensões (x, y, z) que 
o definem haverá que acrescentar uma quarta dimensão t (tempo), dispondo-se assim 
de um conjunto de dimensões que permite localizar o mesmo ponto em cada posição da 
sua trajectória e em relação a um determinado sistema de coordenadas.“ 9

Neste ponto, também seria relevante ter em conta a noção de que todos os movimentos 
que causam o som acontecem principalmente no espaço vazio, no espaço entre a maté-
ria construída e a matéria natural que forma a nossa envolvente. Os eventos sonoros 
preenchem o ar no interior e no exterior dos objetos arquitetónicos e estabelecem uma 
ligação audível entre múltiplas escalas de corpos ressonantes. 

„Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa - e liga - as formas 
é também forma, é noção fundamental, pois é ela que nos permite ganhar consciência  
plena de que não há formas isoladas e de que uma relação existe sempre, quer entre 
as formas que vemos ocuparem o espaço, quer entre elas e o espaço que, embora não 
vejamos, sabemos constituir forma - negativo ou molde - das formas aparentes.“ 10

Conseguimos também ouvir as componentes da arquitetura que não produzem som, 
objetos acústicos passivos que refletem os eventos sonoros. Ouvimos, por exemplo, a 
distância de uma parede através do eco, com o qual o som retorna, a área pela inten-
sidade e o material pelo conteúdo espectral (de frequência). A parede torna-se audível, 
embora não seja a fonte da própria energia sonora. A partir daí, a nossa perceção usa 
essas informações para sintetizar a experiência do mundo externo. Podemos ver com 
os nossos ouvidos e visualizar objetos e a geometria espacial através da audição. No 
entanto, o ambiente real é mais complexo do que uma única parede, pois a composição 
das inúmeras superfícies, objetos e geometrias forma uma complexa arquitetura aural.11

 

8   Wolfgang Auhagen, Bram Gätjen, Christoph Reuter, Musikalische Akustik (Lilienthal: Laaber, 2011).p.20 
9   Fernando Távora, Da Organização do Espaço (Porto: FAUP Publicações, 2007). p. 11 
10 ibid., p. 12 
11 Barry Blesser, Linda-Ruth Salter, Spaces Speak (Cambridge, MA: The MIT Press, 2007). p. 2 
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„Aural architecture, with its own beauty, aesthetics, and symbolism, parallels visual ar-
chitecture. Visual and aural meanings often align and reinforce each other. For example, 
the visual vastness of a cathedral communicates through the eyes, while its enveloping 
reverberation communicates through the ears.“ 12 

No livro Spaces Speak, Barry Blesser e Linda-Ruth Salter esclarecem uma distinção 
entre ouvir e escutar, ouvir apenas como deteção de som e escutar como ato de atenção 
ativa ao significado, emoção e simbolismo do som.13

Existe realmente um caráter simbólico nas respostas sonoras espaciais, nomeadamen-
te, a representação auditiva da realidade física do presente num lugar. Para o composi-
tor Raymond Murray Schafer, os sons são portadores de significado que caracterizam o 
local.14 Neste sentido, podemos dizer que os sons, que ouvimos na nossa envolvente, 
constituem metáforas aurais que representam o espaço arquitetónico e as suas ativida-
des programáticas. No seu livro The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tun-
ing of the World, Schafer afirma que os sons do ambiente têm significados referenciais. 

„A sound event is symbolic when it stirs in us emotions or thoughts beyond its mechani-
cal sensations or signaling function, when it has a numinosity or reverberation that rings 
through the deeper recesses of the psyche.“ 15

Raymond Murray Schafer é também conhecido como um dos fundadores do World 
Soundscape Project (WSP), recentemente tornado o World Forum for Acoustic Ecology 
(WFAE), uma iniciativa multidisciplinar, estabelecida como um grupo educacional e de 
pesquisa na Simon Fraser University em Vancouver, durante o final da década de 1960 
e o início da década de 1970, que trabalha no limiar entre ciência e arte, com base no 
som. Neste projeto, Schafer queria incentivar os seus estudantes a perceberem a músi-
ca além do som projetado, mesmo na vida quotidiana, e a analisarem a paisagem com 
as suas propriedades sonoras. O termo soundscape transfere a superfície visível da 
landscape para a dimensão dos sons e estabelece uma ligação e uma analogia entre a 
paisagem visível e a paisagem audível, aliás, entre a paisagem e a paisagem sonora.16

„The soundscape is any acoustic field of study. We may speak of a musical composition 
as a soundscape, or a radio program as a soundscape or an acoustic environment as a 
soundscape. We can isolate an acoustic environment as a field of study just as we can 
study the characteristics of a given landscape. However, it is less easy to formulate an 
exact impression of a soundscape than of a landscape.“ 17

12 ibid., p. 3 
13 ibid., p. 5 
14 Sabine von Fischer, Versuche, die Muisk der Welt zu erfassen / Archithese 6.2008 (Zürich: Verlag Niggli     
     AG, 2008). p. 56
15 R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World (Rochester:      
     Destiny Books, 1993). p. 169 
16 Von Fischer, op. cit., p. 56 
17 Schafer, op. cit., p. 7 
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Para a análise e avaliação de uma paisagem sonora Schafer distingue entre três cate-
gorias fundamentais, classificando o som em keynote sounds, signals e soundmarks. 
Keynotes em analogia à música, onde uma nota-chave identifica a tonalidade funda-
mental de uma composição. Os keynote sounds de uma paisagem sonora são aqueles 
criados pela sua geografia e clima. Keynotes nem sempre são ouvidos conscientemente 
e são o fundo das figuras, dos signals que normalmente são ouvidos com mais cons-
ciência.18 Signals são os sons do primeiro plano, figuras sonoras sobre o fundo dos 
keynote sounds. Os signals geralmente podem ser organizados em códigos bastante 
elaborados, permitindo a transmissão de mensagens. O termo soundmark é derivado de 
landmark e refere-se a um som da comunidade que é único ou possui qualidades que 
o tornam especialmente considerado ou percebido pelas pessoas nessa comunidade. 

Schafer defende a preservação dos soundmarks que ele considera parte da identidade 
cultural da comunidade de um lugar.19 

„Such are famous church or clock bells, horns or whistles. What would Salzburg be 
without its Salvatore Mundi, Stockholm without its Stadhuset carillon, London without 
Big Ben? (...) Whatever one may think of such soundmarks, they reflect a community 
character. Every community will have its own soundmarks, even though they may not 
always be beautiful.“ 20

Segundo os gestalt-psicólogos que introduziram a distinção entre figura e fundo, a figura 
é o foco do interesse e o fundo é o cenário ou o contexto. Mais tarde, foi adicionado um 
terceiro termo, campo, significando o local onde a observação ocorre. No nosso caso a 
figura corresponde aos signals e soundmarks, o fundo aos keynote sounds e o campo 
ao local onde todos os sons ocorrem, a paisagem sonora.21

Após uma observação mais detalhada, as três componentes da paisagem sonora defi-
nidas por Schafer, keynote sounds, signals e soundmarks também podem ser aplicadas 
à maioria dos espaços interiores numa escala mais íntima.
Os sons da paisagem sonora significam eventos a acontecer, ou seja, são resultados de 
ações dinâmicas. Os sons produzidos por atividade mecânica dominam a personalidade 
de uma paisagem sonora. Escutar é uma atividade importante porque estabelece uma 
conexão com as atividades dinâmicas na nossa envolvente. Enquanto as paisagens 
visuais podem ser comparativamente estáticas, as paisagens sonoras são dinâmicas. A 
perceção da paisagem sonora também envolve a escuta da arquitetura aural que reflete 
os eventos sonoros da envolvente na sua forma acústica específica.22 
No livro Acoustic communication, Berry Truax explica que o som é a transferência de 
energia de uma fonte para o recetor.23

18 ibid., p. 9 
19 ibid., p. 10 
20 ibid., p. 239 
21 ibid., p. 152 
22 Blesser, Salter, op. cit., p. 15
23 Berry Truax, Acoustic communication (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1984). p. 3 
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„Once the energy has radiated from the source, it propagates through the medium, nor-
mally air or water, with varying speeds and other characteristics. A denser medium where 
the molecules are closer together, such as water or metal, allows the energy to travel 
more quickly. In air, the speed of sound through a warmer air mass is greater than th-
rough a cooler one.“ 24

Truax explica também que o som é um intercâmbio de informações que comunicam um 
contexto acústico.25 O significado comunicacional de qualquer som só pode ser avalia-
do dentro do seu contexto completo, no sentido ambiental, social e cultural e é através 
desse contexto que entendemos como um som funciona.26

Nesta linha de pensamento Truax, afirma que o som tem uma função mediadora e de 
comunicação entre envolvente e ouvinte e que a nossa experiência acústica influencia 
a relação que temos com o ambiente envolvente.27

„Instead of thinking of sound as coming from the environment to the listener and perhaps 
being generated back again, we will think of it as mediating, or creating relationships, 
between listener and environment. (...) Acoustic experience creates, influences and sha-
pes the habitual relationships we have to any environment. The relationship may be 
highly interactive, even therapeutic, but it may also become alienating and both physi-
cally and mentally oppressive as in the case of noise.“ 28 

Na revista Soundscape: The journal of acoustic ecology, Kendall Wrightson observa 
o domínio de uma cultura visual na sociedade, que leva cada vez menos tempo para 
praticar uma escuta consciente.29 

„Sound becomes something that the individual tries to block, rather than to hear; the lo-fi, 
low information soundscape has nothing to offer. As a result, many individuals try to shut 
it out through the use of double glazing or with acoustic perfume - music. Music - the 
virtual soundscape - is, in this context, used as a means to control the sonic environment 
rather than as a natural expression of it.“ 30

Elen Flugge resume que o espaço sonoro está vinculado ao indivíduo, como ouvinte, e 
ao estado do seu envolvente auditivo.31 Flugge, concordando com Berry Truax, afirma 
que a escuta é uma das relações mais importantes que temos com o meio ambiente e 

24 ibid., p. 4 
25 ibid., p. 9 
26 ibid., p. 10 
27 ibid., p. 11 
28 ibid., p. 11
29 Kendall Wrightson, An introduction to acoustic ecology / Soundscape: The journal of acoustic ecology       
    1.1 (Vancouver: WFAE, 2000). p. 10
30 ibid., p. 12 
31 Elen Fluegge, The consideration of personal sound space: Toward a practical perspective on 
      individualized auditory experience / Journal of Sonic Studies 1.1 (Leiden: JSS, 2011). p. 2 
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que esta é muito condicionada pela situação acústica.32

„Listening is one of the main perceptual relationships we have to the world around us, 
with information about space, people, objects and momentary changes flooding in from 
all directions. Far from being a passive experience, there are many levels of attention 
with which we attune our ears. We can hone in on sounds that are important, or blend 
[filter?] others out. This ́ crucial interface´ with the environment, as Barry Truax describes 
it, is a practice that can be trained, developed and altered according to personal experi-
ence.“ 33

Truax também descreve que é um dever de uma cultura promover a atenção auditiva 
competente para o nosso mundo sonoro e que o treino da audição atenta é uma res-
ponsabilidade humana.34

Neste sentido, Pauline Oliveros vai mais longe ainda. A compositora promoveu e desen-
volveu o conceito de deep listening, da escuta profunda. No artigo Quantum Listening: 
From Practice to Theory, Oliveros explica que a audição representa o órgão sensorial 
primário e que o ouvir acontece involuntariamente, enquanto que a escuta é um proces-
so voluntário e consciente que, através de treino e experiência, produz cultura e até que 
todas as culturas se desenvolvem através de formas de escutar.35

32 ibid., p. 3
33 ibid., p. 2 
34 ibid., p. 2  
35 Pauline Oliveros, Quantum Listening: From Practice to Theory to Practice Practice / Musicworks 76   
     (Toronto: Musicworks Society of Ontario, 2000) p. 37

Figura 1: 
A relação mediadora do ouvinte com o ambiente através 
do som.
(Truax, Berry. Acoustic communication. New Jersey: Ablex 
Publishing Corporation, 1984. p. 11)
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A origem da palavra acústica vem da palavra grega akouein, que significa ouvir. Nos 
tempos modernos, o significado da palavra acústica transcende em muito os sons que 
ouvimos. A utilização da palavra, como ciência que estuda o som surgiu no século XVlll 
com o cientista Joseph Sauveur, que foi o primeiro a usar a palavra no sentido atual.36

O filósofo e matemático grego Pitágoras é considerado o primeiro cientista a ter des-
coberto factos relevantes na área da acústica musical. No século Vl A.C. ele realizou 
uma série de experiências com cordas vibrantes, utilizando um aparelho simples, o 
monocórdio. Este instrumento é constituído por apenas uma corda tensa sobre uma 
caixa alongada, a qual tem marcada uma escala numérica. Debaixo desta corda exis-
tem dois cavaletes de madeira fixos e, entre estes dois, um móvel. Quando se desloca 
este cavalete móvel divide-se a corda em frações do seu comprimento, o que permite a 
comparação do som produzido pela totalidade da corda com o som das frações. Desta 
forma, Pitágoras descobriu que quanto menor for o comprimento da corda, mais agudo 
era o som resultante.37 
Desta maneira os pitagóricos compararam de forma sistemática as proporções de sons 
produzidos por pares de cordas com diferentes comprimentos, dividindo a corda ao 
meio, a um terço do seu comprimento original, a dois terços, e assim por diante. Desta 
forma descobriram que os sons produzidos por cordas, cujos comprimentos se relacio-
naram através de pequenos números inteiros, eram mais agradáveis e mais harmonio-
sos para o ouvido. Com essas observações, os pitagóricos estabeleceram um modelo 
matemático de um fenónemo físico,38 a relação entre comprimentos de uma corda e os 
intervalos tonais daí resultantes.39 
Com este método, os pitagóricos descobriram que se duas cordas são vibradas nas 
mesmas condições, uma sendo metade do comprimento da outra, o tom da corda mais 
curta será uma oitava acima da mais longa (2:1). Se o comprimento das cordas estiver 
numa relação de dois para três, a diferença no tom será o intervalo musical de uma 
quinta (3:2). Se o comprimento das cordas estiver numa relação de três para quatro, a 
diferença no tom será uma quarta (4:3). Estes intervalos tonais consonantes, a oitava, a 
quinta e a quarta, ficaram a base do sistema musical grego e podem ser expressos pela 
progressão 1:2:3:4.40

„And this progression contains not only the simple consonances octave, fifth and fourth, 
but also the two composite consonances which the Greeks recognized, namely octave 
plus fifth (1:2:3) and two octaves (1:2:4). One can understand that this staggering disco-
very made people belive that they had seized upon the mysterious harmony which per-
vades the universe. And on this was build much of the number symbolism and mysticism, 

36 Henrique, op. cit., p. 23 
37 ibid., p. 15 
38 Javier Arbonés, Pablo Milrud, A Harmonia é Numérica: Música e Matemática (Lisboa: RBA Revistas /     
     National Geographic, 2018). p. 18
39 Henrique, op. cit., p. 15  
40 Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism (London: Academy,1988). 
     p. 105 
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which had an immeasurable impact on human thought during the next two thousand 
years.“ 41

O próprio Pitágoras não deixou registos escritos do seu trabalho e o que se sabe dele é 
principalmente através das obras dos filósofos Platão (429-347 A.C.) e Aristóteles (384 
- 322 A.C.).42 
Aristóteles já sabia que os tons se originam das vibrações de algum corpo, que essas 
vibrações se propagam pelo ar até ao ouvido e que o som precisa de tempo para viajar 
do corpo vibrante até ao ouvido. No entanto, ele ainda tinha a opinião errada de que a 
velocidade do som para notas agudas é diferente da das notas graves.43

„Para Pitágoras o número é a essência do universo e como tal, há uma certa dose de 
misticismo nas suas conclusões sobre as relações numéricas dos intervalos. A partir 
dos estudos efectuados no monocórdio, idealzou um núcleo constituído pelos quatro 
primeiros números inteiros, denominado Tetractys, que simboliza o princípio gerador de 
tudo. (...) 
Pitágoras considera a música uma representação da harmonia do universo, resultando 
daqui a harmonia das esferas, isto é, a música produzida pelos corpos celestes. Pitá-
goras acreditava que a distância entre a terra e os corpos celestes visíveis a olho nu, 
assim como as velocidades com que esses corpos giravam à volta da terra, estavam 
relaçionados entre si com as mesmas relações que caracterizavam as notas da escala 
diatónica. Pensava também que a distância entre os planetas bem como o seu movi-
mento estavam relaçionados com intervalos musicais, e que cada planeta emitia um 
som proporcional ao seu peso. Estes sons eram completamente concordantes, poden-
do produzir uma bela melodia.“ 44

Para as proporções dos seus edifícios, os gregos também procuraram essas relações 
harmónicas semelhantes aos intervalos musicais, que tinham encontrado nas relações 
de pequenos números inteiros.45

No livro Timaeus Plato explicou, considerando Pitágoras, que a ordem cósmica e a 
harmonia estão contidas em certos números, consonantes do universo. Platão e Aristó-
teles, que conheciam as forças efetivas na natureza, não foram além do número vinte 
e sete na sua análise do mundo. No entanto, não são os números reais, mas as suas 
proporções que são importantes em termos de consonância harmónica.46 

„Plato found this harmony in the squares and cubes of the double and triple proportions 
starting from unity, which led him to the two geometrical progressions 1, 2, 3, 4, 8 and 1, 

41 ibid., p. 105
42 Henrique, op. cit., p. 15  
43 Auhagen, Gätjen, Reuter, op. cit., p. 20 
44 Henrique, op. cit., p. 15
45 John R. Pierce, The Science Of Musical Sound (New York:Scientific American Books,1983).p.23 
46 Wittkower, op. cit., p. 105 
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3, 9, 27. Traditionally (...) the harmony of the world is expressed in the seven numbers 
1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 which embrace the secret rhythm in macrocosm and microcosm alike. 
For the ratios between these numbers contain not only all the musical consonances, but 
also the inaudible music of the heavens and the structure of the human soul.“ 47

Em particular no Renascimento retomou-se a antiga ideia grega de que a harmonia das 
proporções visuais e sonoras é gerada pelos mesmos intervalos numéricos harmóni-
cos. Paralelamente ao desenvolvimento do conhecimento sobre a teoria das proporções 
harmónicas musicais, a teoria e a prática das proporções harmónicas geométricas tam-
bém se desenvolveram, o que se manifestou particularmente em numerosos edifícios 
renascentistas. As idéias de Pitágoras e Platão sobre as leis de uma ordem cósmica 
harmónica permaneceram sempre vivas, mas ganharam novo destaque a partir do final 
do século XV.48 
Em 1534, anterior ao início da construção da igreja de S. Francesco della Vigna em 
Veneza, inicialmente desenhado pelo arquiteto Jacopo Sansovino foi encomendado um 
memorando de Francesco Giorgi com recomendações sobre as proporções dessa obra. 
Giorgi obteve reconhecimento pelo estudo do problema da proporção ao publicar, em 
1525, um grande fólio sobre a harmonia do universo em que se fundiam as doutrinas 
cristãs e o pensamento neoplatónico. O seu memorando com sugestões sobre as pro-
porções de S. Francesco della Vigna é uma aplicação prática desta publicação, ou seja, 
da conceção pitagórica dos intervalos númericos consonantes.49 

„The lenght of the nave he wants to be twenty-seven paces, i.e. three times nine.(...)
Giorgio also expresses the suggested proportion of width to length of the nave (9:27) in 
musical terms; it forms, as he says, a diapason and a diapente. A diapason is an octave 
and a diapente a fifth. 9:27 constitutes an octave and a fifth, if seen in the progression 
9:18:27; for 9:18 = 1:2 = an octave, and 18:27 = 2:3 = a fifth.“ 50 

De acordo com os escritos dos pitagóricos, acreditava-se que nesses números e pro-
porções o tecido da alma e do mundo inteiro fosse estruturado e aperfeiçoado. O quinto 
livro de Giorgio, Harmonia Mundi, trata da teoria pitagórica-platónica dos números e, 
logo no início deste livro, Giorgio afirma que é absolutamente evidente para todos os 
pitagóricos e académicos que o mundo e a alma foram definidos primeiro por certas leis 
e proporções musicais.51

„It is now clear why Giorgi does not want to go further than the number twenty-seven, 
and why ratios measured in space and as tones are for him synonymous. What Giorgi 
suggests for S. Francesco della Vigna is the progression of the side of the platonic tri-
47 ibid., p. 106   
48 ibid., p. 104 
49 ibid., p. 104  
50 ibid., p. 105 
51 ibid., p. 106 
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angle beginning with a ´perfect´ three (3, 9, 27). His further recommendations fall in line 
with these principal ratios. The ´capella grande´ at the far end of the nave, like the head 
of a body, shall be nine paces long and six wide, so that its lenght repeats the width of 
the nave and its width is related to that of the nave in the ratio of 2:3, a diapente (fifth) in 
musical terms. At the same time the ratio of 2:3 is also valid for the lenght in the capella 
itself. The choir behind the ´capella grande´ should repeat the measures  of the ´capella 
grande´ - 6:9.“ 52 

Desta forma, Rudolf Wittkower continua a descrever a série de recomendações do me-
morando de Giorgi para S. Francesco della Vigna. Em princípio, com pequenas diver-
gências devido ao tipo de irregularidades que ocorrem na prática, estas recomendações 
foram implementadas.53

Parece certo que Palladio, uma geração mais tarde, conhecia o memorando de Giorgi e 
dele derivou os misteriosos 27 módulos que aplicou à porção central da sua fachada,54 
e pode ser assumido que Palladio apreciou os estudos pitagórico-platónicos de Giorgi e 
que o seu conhecimento do platonismo era considerável.55

„(...) with Giorgi´s Platonic memorandum before us, it seems appropriate to inquire how 
far the harmonic ratios of the greek musical scale influenced architectural proportion of 
the Renaissance in theory and practice. Alberti and Palladio are our main sources for an 
accurate estimate of Renaissance opinion on this point. (...) it may be recalled that we 
found at least a deliberate insistence on the ratios of the small integers not only in Alber-
ti´s facade of S. Maria Novella but also in other Renaissance buildings.“ 56 

Leon Battista Alberti também tinha discutido a correspondência de intervalos musicais e 
proporções arquitetónicas no nono livro do tratado De Re Aedificatoria. Com referência 
a Pitágoras, Alberti afirmou que os números pelos quais os sons afetam nossos ouvidos 
com prazer são os mesmos que agradam aos nossos olhos e que, portanto, devemos 
tomar emprestadas todas as nossas regras para relações harmónicas dos músicos, a 
quem esses números são bem conhecidos, e daquelas coisas particulares em que a 
natureza se mostra mais excelente e completa.57

Um outro memorando renascentista, neste caso de Palladio sobre o novo projeto da Ca-
tedral de Brescia em 1567 trata principalmente das proporções.58 Este trabalho mostra 
que ele pensava da mesma maneira e que concordava com Francesco Giorgi. Palladio 
afirma que as proporções das vozes são harmonias para os ouvidos e que as proporções 
das medidas são harmonias para os olhos. Segundo Palladio, tais harmonias costumam 

52 ibid., p. 106 
53 ibid., p. 106  
54 A fachada da frente de S. Francesco della Vigna foi desenhada por Andrea Palladio entre 1564 e 1570.
55 Wittkower, op. cit., p. 107 
56 ibid., p. 107 
57 ibid., p. 109 
58 ibid., p. 110 
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agradar muito, sem ninguém saber o porquê, exceto o estudioso da causalidade das 
coisas. Podemos assumir com certeza que Palladio se considerava alguém que sabia o 
porquê. Esses paralelismos de proporções musicais e espaciais foram frequentemente 
repetidos, mas ainda são particularidades entre a massa de material renascentista.59

„Is this only a theoretical proposition of applying musical ratios to space or does it imply 
a particular mode of space perception? If we suppose the latter it would mean that for 
Giorgi the lenght of the nave is not simply a triplication of its width, but that the lenght 
itself is charged with definite relations; for one unit (9) is seen in relation to its duplication, 
and the two units together (18) are visualized in relation to the whole lenght of three units 
(27). (...) 
We may say Giorgi percives the lenght like a monochord, on which by stopping at 1/2 
and 2/3 of its lenght respectively the octave and the fifth are produced.“ 60 

Os artistas do Renascimento não pretendiam traduzir música em arquitetura, mas to-
maram os intervalos consonantes da escala musical grega como provas audíveis da 
beleza das proporções dos pequenos números inteiros 1:2:3:4. A analogia renascentista 
de proporções audíveis e visuais não era apenas especulação teórica, mas é prova da 
crença na estrutura matemática harmónica de toda a criação.61 

59 ibid., p. 111 
60 ibid., p. 111 
61 ibid., p. 113 

Figura 2: 
As quatro principais relações de intervalos harmónicos no monocórdio.
(Arbonés, Javier. Milrud, Pablo. A Harmonia é Numérica: Música e Matemática. 
Lisboa: RBA Revistas / National Geographic, 2018. p. 20)
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Figura 3: 
Gravura de Franchino Gaffurio em Theoria musicae de 1492 que 
mostra Jubal, Pythagoras e Philolaus descobrindo as consonâncias.
(Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. 
London: Academy, 1988. p. 118)
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Figura 4: 
Os pitagóricos sintetizaram as suas ideias no 
símbolo sagrado de Tetraktys, que em grego sig-
nifica quadratura.
(Negreiros, José de Almada. Ver. Lisboa: Editora 
Arcádia, 1982. p. 186)

Figura 5: 
Diagrama do livro De Harmonia Mundi de Francesco Giorgi de 1525.
(Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. London: 
Academy, 1988. p. 106)
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Figura 6: 
Planta de S. Francesco della Vigna em Veneza que mostra as proporções harmónicas entre as 
partes, inspirada nos intervalos consonantes da escala musical grega.
(Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. London: Academy, 1988. p. 
105)

Figura 7: 
Detalhe da pintura Escola de Atenas de 
Rafael que mostra a escala musical pi-
tagórica. 
(Wittkower, Rudolf. Architectural Princi-
ples in the Age of Humanism. London: 
Academy, 1988. p. 119)
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Os primeiros escritos sobre a acústica de espaços performáticos são do arquiteto e 
engenheiro romano Vitrúvio. As suas observações estabeleceram regras pragmáticas 
que poderiam ser usadas por arquitetos. Resumido no livro V dos seus dez livros de 
arquitectura, Vitrúvio apresenta uma extensa discussão dos princípios acústicos, princi-
palmente os dos teatros,62 mas também sobre a teoria da proporção. Com Aristóxenes, 
Vitrúvio escolhe uma fonte para a sua apresentação da teoria das proporções, que é o 
produto de um exame crítico de Pitágoras preparado por Aristóteles. Aristóxenes aponta 
que as experiências acústicas com o monocórdio mostram dependências do material da 
corda e que, portanto, não são apenas certas proporções do comprimento das cordas 
que são responsáveis   pelo desenvolvimento da consonância.63

Vitrúvio discutiu amplamente as características acústicas dos teatros gregos e romanos, 
em forma de semicírculo, e mostrou também ter conhecimentos sobre ecos e rever-
beração.64 Ele já tinha observado corretamente que o som se deve propagar no ar de 
maneira semelhante a círculos de ondas na superfície da água, mas não se limitando a 
um plano, mas sim em ondas esféricas em torno da fonte sonora.65

„Voice is flowing breath of air, perceptible to the hearing by contact. It moves in an end-
less number of circular rounds, like the innumerably increasing circular waves which ap-
pear when a stone is thrown into smooth water, and which keep on spreading indefinitely 
from the centre unless interrupted by narrow limits, or by some obstruction which pre-
vents such waves from reaching their end in due formation. When they are interrupted by 
obstructions, the first waves, flowing back, break up the formation of those which follow.
In the same manner the voice executes its movements in concentric circles; but while 
in the case of water the circles move horizontally on a plane surface, the voice not only 
proceeds horizontally, but also ascends vertically by regular stages. Therefore, as in the 
case of the waves formed in the water, so it is in the case of the voice: the first wave, 
when there is no obstruction to interrupt it, does not break up the second or the following 
waves, but they all reach the ears of the lowest and highest spectators without an echo.“ 
66

Vitrúvio continua as suas recomendações confirmando a antiga forma semicircular do 
teatro como uma tipología ideal e afirma que „(...) the ancient architects, following in the 
footsteps of nature, perfected the ascending rows of seats in theatres from their inves-
tigations of the ascending voice (...).“ 67 Com este princípio, Vitrúvio insere a planta dos 
teatros ao ar livre num semicírculo com doze divisões, com as proporções das escadas 
semelhantes ao intervalo de uma quinta, que se refere a reminiscências de Pitágoras 

62 Blesser, Salter, op. cit., p. 80 
63 Jürgen Strauss, Architektur und Akustik / Archithese 6.2008 (Zürich: Verlag Niggli AG, 2008).
     p. 29 
64 Henrique, op. cit., p. 16  
65 Auhagen, Gätjen, Reuter, op. cit., p. 20 
66 Vitruvius, The Ten Books on Architecture transl. by Morris H. Morgan (New York: Dover, 1960). p. 139
67 ibid., p. 139  
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como uma analogia entre a teoria grega dos intervalos musicais consonantes e a const-
rução do teatro.68 A teoria vitruviana da proporção arquitetónica, que mais tarde também 
influenciou os arquitetos renascentistas, foi considerada com boas razões um vestígio 
da teoria arquitetónica grega da proporção.69

Vitrúvio dedicou também um capítulo inteiro aos harmónicos em que descreve as várias 
impressões das proporções dos intervalos e de três escalas musicais.70

„There are three classes of modes: first that which the greeks term enharmonic; second, 
the chromatic; third, the diatonic. The enharmonic mode is an artistic conception, and th-
erefore execution in it has a specially severe dignity and distinction. The chromatic, with 
its delicate subtlety and with the ´crowing´ of its notes, gives a sweeter kind of pleasure. 
In the diatonic, the distance between the intervals is easier to understand because it is 
natural. These three classes differ in their arrangement of the tetrachord.“ 71

Neste capítulo sobre os harmónicos, Vitrúvio descreve também a sua observação sobre 
a perceção das notas musicais no espaço e que esta depende das mudanças de po-
sição e das características da fonte sonora.72

„The voice, in its changes of position when shifting pitch, becomes sometimes high, 
sometimes low, and its movements are of two kinds, in one of which its progress is con-
tinuous, in the other by intervals. The continuous voice does not become stationary at 
the ´boundaries´ or at any definite place, and so the extremities of its progress are not 
apparent, but the fact that there are differences of pitch is apparent, as in our ordinary 
speech in sol, lux, flos, vox; for these cases we cannot tell at what pitch the voice begins, 
nor at what pitch it leaves off, but the fact that it becomes low from high and high from 
low is apparent to the ear.“ 73

Vitrúvio é o primeiro autor que se refere aos vasos acústicos, às suas dimensões e ao 
posicionamento deles. Pensa-se que estes vasos estariam afinados para determinados 
sons e que funcionavam de modo semelhante aos ressonadores de Helmholtz. Infeliz-
mente nenhum desses vasos de bronze chegou até o nosso tempo.74 
No século XIX, os ressonadores que Hermann von Helmholtz inventou para seus estu-
dos de som, os ressonadores de Helmholtz, eram vasos acústicos semelhantes aos que 
Vitrúvio propôs. Geralmente eram esferas de vidro que tinham duas aberturas tubula-
res curtas, diametralmente opostas uma à outra. Uma abertura foi colocada no ouvido 
e a outra direcionada para a fonte de um som periódico. Se este som contivesse um 

68 Strauss, op. cit., p. 29 
69 Wittkower, op. cit., p. 108 
70 Vitruvius, op. cit., p. 140   
71 ibid., p. 140 
72 ibid., p. 140   
73 ibid., p. 140   
74 Henrique, op. cit., p. 16 
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harmónico cuja frequência fosse igual ou próxima à frequência ressonante da cavidade 
do ressonador, o ressonador amplificaria o harmónico, de modo que pudesse ser ouvido 
separadamente.75 Embora os vasos de Vitrúvio não tenham sido colocados diretamente 
no ouvido, mas instalados na sala, eles baseavam-se no mesmo efeito acústico de um 
corpo ressonante que amplifica certas frequências de acordo com as suas dimensões.

„ (...) let bronze vessels be made, proportionate to the size of the theatre, and let them 
be so fashioned that, when touched, they may produce with one another the notes of the 
fourth, the fifth, and so on up to the double octave. Then, having constructed niches in 
between the seats of the theatre, let the vessels be arranged in them, in accordance with 
musical laws, in such a way that they nowhere touch the wall, but have a clear space all 
arround them and room over their tops. They should be set upside down, and be suppor-
ted on the side facing the stage by wedges not less then half foot high. Opposite each 
niche apertures should be left in the surface of the seat next below, two feet long and 
half a feet deep. (...) On this principle of arrangemnet, the voice, uttered from the stage 
as from a centre, and spreading and striking against the cavities of the different vessels, 
as it comes in contact with them, will be increased in clearness of sound, and will wake 
an harmonious note in unison with itself.“ 76

A escrita de Vitrúvio mostra que ele estava consciente sobre o efeito dos corpos resso-
nantes para amplificar certos tons e que contava com esse efeito não apenas dos vasos, 
mas também dos próprios espaços. Também é notável o seu conhecimento de que esse 
efeito ressonante dependia do material.77 

„Someboody will perhaps say that many theatres are build every year in Rome, and that 
in them no attention at all is paid to these principles; but he will be in error, from the fact 
that all our public theatres made of wood contain a great deal of boarding, which must 
be resonant. This may be observed from from the behaviour of those who sing to the 
lyre, who, when they wish to sing in a higher key, turn towards the folding doors on the 
stage, and thus by their aid are reinforced with a sound in harmony with the voice. But 
when theatres are build of solid material like masonry, stone or marble, which cannot be 
resonant, then the principles of the ´echea´ must be applied.“ 78

A compreensão de Vitrúvio sobre a acústica é extremamente impressionante para a 
época. Ele estava ciente de um problema acústico causado pela reflexão das ondas 
sonoras, nomeadamente a interferência entre a fonte do som original e as fontes criadas 
por reflexões que tornam o original menos claramente audível ou definido. Vitrúvio cha-
mou essa interferência entre som original e reflexões de sons ressonância.79 

75 Pierce, op. cit.,  p. 45
76 Vitruvius, op. cit., p. 143 
77 ibid., p. 145   
78 ibid., p. 145 / “echea“ refere se aos vasos acústicos  
79 Rob Godman, The enigma of Vitruvian resonating vases and the relevance of the concept for today 
     (University of Hertfordshire, 2008). p. 6
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Principalmente, Vitrúvio estava preocupado com a clareza das vozes do palco que che-
gavam aos assentos em escada. Portanto, ele observou e descreveu cuidadosamente 
as direções das reflexões que o som poderia tomar e categorizou-as em diferentes 
casos, vistos da posição dos assentos.80

„The dissonant are those places in which the first sound uttered that is carried up high, 
strikes against solid bodies above and being driven back, checks as it sinks to the bottom 
the rise of the succeeding sound. The circumsonant are those in which the voice spreads 
all round, and then is forced into the middle, where it dissolves, the case-endings are not 
heard, and it dies away there in sounds of indistinct meaning. The resonant are those 
in which it comes into contact with some solid substance and recoils, thus producing an 
echo, and making the terminations of cases sound double. The consonant are those in 
which it is supported from below, increases as it goes up, and reaches the ears in words 
which are distinct and clear in tone.“ 81

Vitrúvio sugere que a escolha do local é determinante para a acústica dos teatros ao ar 
livre e que esta escolha deve ser feita com muito cuidado. „(...) we must see to it, with 
still greater care, that a site has been selected where the voice has a gentle fall, and is 
not driven back with a recoil so as to convey an indistinct meaning to the ear.“ 82

80 Vitruvius, op. cit., p. 153 
81 ibid., p. 153  
82 ibid., p. 153   

Figura 8: 
O teatro romano de Aspendus.
(Vitruvius. The Ten Books on Architecture transl. by Morris H. Morgan. New 
York: Dover, 1960. p. 149)



Figura 9: 
Planta e corte do teatro romano segundo Vitrúvio.
(Vitruvius. The Ten Books on Architecture transl. by Morris H. Morgan. 
New York: Dover, 1960. p. 147)

Figura 10: 
Vitrúvio sugeriu vasos acústicos, semelhantes ao 
ressonador de Helmholtz, para amplificar certos tons.
(Pierce, John R. The Science Of Musical Sound. 
New York: Scientific American Books, 1983. p. 45
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O filósofo romano Boécio (Anicius Manlius Saverinus Boethius), no século Vl, foi o prin-
cipal transmissor da cultura musical greco-latina para a idade média. O trabalho de 
Boécio manteve-se praticamente único até ao século XV, idade em que houve um inter-
esse renascente na cultura grega.83 Na sua obra De Institutione Musica, ele apresentou 
uma descrição relativamente a Pitágoras, a da lenda dos martelos. Nesta lenda, Boécio 
descreveu que Pitágoras ao passar por um ferreiro ouviu os vários sons produzidos 
por martelos e notou que estes sons eram consonantes. Ao chegar a casa, Pitágoras 
fez uma série de experiências com flautas, recipientes de água e pesos suspensos em 
cordas para comprovar as proporções numéricas relativamente às consonâncias e che-
gou a conclusões idênticas para todos os casos (veja imagem 3).84

No século X, Guido d`Arezzo contribuiu no progresso decisivo para o desenvolvimento 
da pauta musical como sistema de notação que descreve a altura dos sons. Com várias 
linhas de cores diferentes utilizou as linhas e os espaços entre elas para indicar a altura 
das notas. Na tradição pitagórica, Guido d`Arezzo dedicou cinco capítulos da sua obra 
Micrologus à divisão do monocórdio.85 
No século XVl, Leonardo da Vinci contribuiu também para o aumento de conhecimentos 
sobre a acústica. Através dos ecos observou que a velocidade do som era necessaria-
mente finita. Descreveu também a vibração por simpatia, explicando que uma corda a 
vibrar provoca a vibração de uma outra corda da mesma nota que esteja perto e obser-
vou o mesmo com os sinos.86 Leonardo também caracterizou a natureza das ondas e já 
reconhecia o importante facto de que as ondas transportam energia através da matéria, 
mas não a matéria em si. Relativamente às ondas de água Leonardo escreveu:

„Acontece com frequência que a onda foge do local onde foi criada, enquanto que a 
água não; do mesmo modo se passa com as ondas que o vento forma num campo de 
trigo: vemos as ondas correndo ao longo do campo, enquanto que o trigo permanece 
no mesmo lugar.“ 87

No século XVll Galileu Galilei, considerado o pai da física moderna, foi o primeiro a 
estudar o movimento oscilatório. Usando o seu pulso para medir o tempo de oscilações 
pendulares verificou que o tempo de cada oscilação era igual, mesmo quando a amplitu-
de de oscilação diminuía. No seu tratado, Duas Novas Ciências que publicou em 1638, 
estabeleceu as relações entre frequência, comprimento, diâmetro, densidade e tensão 
de uma corda. Abordou também a vibração por simpatia, a ressonância e demonstrou 
que os intervalos entre tons podiam ser caracterizados por relações de frequência. Nes-
te contexto apresentou também uma explicação sobre a origem da consonância e da 
dissonância, ainda hoje considerada atual.88

83 Henrique, op. cit., p. 16 
84 ibid., p. 17 
85 ibid., p. 17  
86 ibid., p. 19 
87 ibid., p. 194 
88 ibid., p. 20 
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Em 1636/37 o sábio francês Marin Mersenne, matemático, filósofo e musicólgo, publi-
cou a sua obra mais importante Harmonie Universelle em dois grandes volumes. No se-
gundo volume fez uma descrição de todos os instrumentos existentes no século XVll.89 
Explorou também as propriedades das cordas e dos tubos sonoros. Comparou o som  
entre duas cordas com variações de comprimento, tensão e diâmetro. Nos tubos de 
órgão observou a influência da pressão do ar, do comprimento e da largura do tubo na 
altura dos sons resultantes. Mersene encontrou também um valor aproximadamente 
correto para a velocidade do som a medir o tempo de retorno de um eco.90

A determinação da velocidade de propagação do som é uma das experiências acústi-
cas mais vezes repetida. A partir de cálculos teóricos Isaac Newton (1642-1727) definiu 
um valor proximo do real. Na sua obra Optics de 1676, Newton estabeleceu também 
paralelismos entre cores fundamentais do espectro e as notas de uma escala musical.91

Athanasius Kirchner (1602 - 1680), erudito alemão, publicou em 1650 a sua obra mais 
importante, Musurgia Universalis. Neste livro, Kirchner fez uma descrição dos instru-
mentos musicais antigos e de instrumentos mecânicos com sinos, orgãos e cordas. 
Descreveu e classificou também os instrumentos conhecidos no século XVll e explicou 
e ilustrou instrumentos musicais por ele inventados, como a harpa eólia.92

„All musical instruments are usually divided into three classes; those of the first class 
are called stringed instruments; they make use of strings and are set in musical vibration 
by plectra or the fingers, and include the lutes, psalteries, lyres, sambucae, pandoras, 
barbita, nablia, pectides, harpsichords, and countless others of this class. Those of the 
second class are the wind instruments, which sound when blown or aroused by the 
breath, such as pipes, flutes, horns, litui, trumpets, buccinae, and classica. Those of the 
third class are the percussion instruments, such as drums, systra, cymbals, and bells.“ 93

Em Musurgia Universalis, Kirchner explicou e ilustrou também os ecos múltiplos em sa-
las. A parte mais relevante desta obra para nós é a que descreve a acústica arquitetural. 
Em 1673, esta parte foi republicada, como tratado separado, com o título Phonurgia 
Nova em que Kirchner explicou e ilustrou os efeitos de focalização do som numa sala 
e mostrou como o desenho geométrico ajuda a compreender a propagação do som.94 
A Phonurgia nova de Kirchner está subdividida em dois livros. A Phonosophia nova é a 
mais antropológica na qual Kircher analisou as influências da música na mente huma-
na, definindo vários tipos de afetos. Ele também desenvolveu o conceito de que a arte 
de fazer sons pode ser usada com eficácia para fins terapêuticos.95 Na Phonosophia 
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anacamptica, Kirchner estava muito interessado no fenómeno do eco. Ele considerou 
os ecos como reflexões de ondas sonoras que produzem reverberação após bater em 
obstáculos.96 Na Seção IV do primeiro Livro da Phonurgia nova, Kircher descreveu a es-
trutura interna do Palácio de Heidelberg. No interior do palácio, havia uma sala particular 
caracterizada por um eco extraordinário. Em certas posições, esta sala do palácio de 
Heidelberg possuía uma notável capacidade de amplificação sonora, principalmente de-
vido à sua forma circular e ao teto abobadado, o que contribuía para um surpreendente 
efeito acústico. O mesmo fenómeno está presente na cúpula da Basílica de São Pedro 
em Roma (a galeria dos sussurros).97 Kirchner demonstrou que a forma geométrica 
das salas influenciava o comportamento acústico. Ele sabia que a formação de ecos é 
amplamente determinada pela geometria entre fonte, refletor e ouvinte e que as abó-
badas, em particular, como refletores, têm um efeito de agrupamento de som que permi-
te que o volume seja aumentado em determinados locais.98 Um dos seus estudos mais 
interessantes é sobre a capacidade de tetos de formato elíptico poderem transmitir e 
reforçar a voz melhor do que qualquer outra forma. Kirchner entendeu que a elipse tem 
dois focos e que seria possível usar esses dois focos para duas pessoas comunicarem 
facilmente à distância.99 Kirchner também imaginou várias máquinas para a transmissão 
de som, canais em que se espalhavam os sons e ruídos, estátuas falantes e também 
instrumentos musicais com mecanismos internos que geravam harmonias inesperadas, 
tocando sozinhos dependendo da direção do vento. As obras de Kirchner e as máquinas 
fantásticas que ele inventou revelam ainda uma forte aliança entre ciência e magia, ex-
pressando a visão barroca típica de um mundo maravilhoso.100

96   ibid., p. 11 
97   ibid., p. 13  
98   Jürgen Strauss, Neue Hall- und Thonkunst - Athanasius Kircher (1684) / Kunst und Kirche 3.2009   
       (Wien: SpringerWienNewYork, 2009). p. 12   
99   Tronchin, op. cit., p. 14 
100 ibid., p. 11  

Figura 11: 
Ilustração de Athanasius Kirchner sobre as experiências com o eco polifónico.
(Kircher, Athanasius. Neue Hall- und Thon-Kunst. Nördlingen: Schultes, 1684. p. 35)
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Figura 13: 
Athanasius Kirchner ilustra o comportamento específico da orientação sonora num espaço elíptico. Os fei-
xes de som enviados de um dos pontos focais (pontos C e D) são agrupados no outro ponto focal. O recetor 
ouve o sinal claramente e amplificado.
(Heutschi, Kurt. Interaktion von Schall und Raum / Archithese 6.2008. Zürich: Verlag Niggli AG, 2008. p. 22)

Figura 12: 
Kirchner descobriu que uma das salas do palácio de Heidelberg possuía 
uma capacidade notável de amplificar sons em certas posições, devido 
à sua forma circular e ao teto abobadado.
(Kircher, Athanasius. Neue Hall- und Thon-Kunst. Nördlingen: Schultes, 
1684. p. 49)
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Figura 14: 
Amplificadores e condutores de som de acordo com Athanasis Kirchner.
(Tronchin, Lamberto. Athanasius Kircher‘s Phonurgia nova: The Marvelous World 
of Sound During the 17th Century / Acoustics Today 01.2009. New York: Acoustical 
Society of America, 2009. p. 13)

Figura 15: 
As estátuas falantes de Athanasis Kirchner seriam capazes de transmitir e reproduzir os 
sons da praça para o interior das salas.
(Tronchin, Lamberto. Athanasius Kircher‘s Phonurgia nova: The Marvelous World of Sound 
During the 17th Century. Acoustics Today: January 2009. p. 12)
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Em 1681, Robert Hooke mostrou uma maneira de produzir sons musicais através de ro-
das metálicas dentadas e desta forma fez a primeira medição direta da frequência como 
fenómeno. Com várias rodas dentadas, Hooke produziu intervalos musicais harmónicos 
a partir de rodas com dentes proporcionais em relações como 2:1 ou 4:3.101 
A questão da necessidade da existência de um meio material para a transmissão do som 
deu origem a um grande número de experiências e publicações. No século XVll John 
Wallis publicou um relatório sobre as suas experiências com cordas vibrantes em que 
mostrou que os harmónicos de uma corda estão em relação com a existência de pontos 
nodais nesta corda. No seu livro New Experiments, Physico-Mechanical, Touching the 
Spring of Air, o filósofo e cientista naturalista britânico Robert Boyle (1627-1691) escre-
veu sobre o ar como meio para a propagação do som e apontou também a ausência do 
som no vácuo.102

Por sua vez, o matemático e físico francês Joseph Sauveur (1653-1716) foi o primeiro a 
apresentar um conceito físico dos harmónicos a partir do som fundamental de uma cor-
da vibrante. Caracterizou as ondas estacionárias nesta corda e observou que a corda 
pode vibrar com vários dos seus harmónicos ao mesmo tempo. Verificou também que 
dois tubos de órgão de comprimentos ligeiramente diferentes, quando ouvidos simulta-
neamente, produzem batimentos.103

No século XVlll, Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) fez descobertas importan-
tes na observação dos modos vibratórios em corpos sólidos, o fenómeno conhecido por 
figuras de Chladni.104 Chladni obteve essas figuras espalhando areia fina sobre uma su-
perfície, que posta em vibração definia certas figuras correspondentes às linhas nodais 
desta superficie em vibração. Em 1787, publicou o livro Entdeckungen über die Theo-
rie de Klanges, em que apareceram as primeiras ilustrações das referidas figuras. Em 
1802, Chladni publicou o tratado Die Akustik, em que, para além das figuras, estudou 
as vibrações longitudinais, transversais e torcionais de cordas, varas e placas. Chladni 
descobriu e demonstrou factos importantes sobre a vibração de cordas, barras e placas, 
como por exemplo, a existência de ondas longitudinais em barras. Ele inventou também 
dois instrumentos, variantes da harmónica de vidro, o euphonium e o clavizylinder.
Em contraste com outros tratados deste período sobre acústica, Chladni praticamente 
não usava a matemática. Chladni viajou pela Europa para mostrar os instrumentos que 
inventou, assim como o método das figuras, e em 1808 fez uma demonstração para 
Napoleão Bonaparte que ficou de tal modo impressionado que pediu a Chladni uma 
tradução francesa do seu tratado alemão Die Akustik, que foi realizado em 1809 como 
Traité d` Acoustique.105

101 Henrique, op. cit., p. 22
102 ibid., p. 22 
103 ibid., p. 24
104 ibid., p. 24  
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Figura 16: 
Obtenção das figuras de Chladni por excitação de uma pla-
ca de latão com um arco. Com a outra mão a vibração é 
amortecida em pontos adequados.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2002. p. 25)

Figura 17: 
Algumas das figuras de Chladni.
(Chladni, Ernst Florens Friedrich. Entdeckungen über die Theorie des 
Klanges. Leipzig: Bey Weidmanns Erben und Reich, 1787. p. 110)
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O físico inglês Thomas Young (1773-1829) publicou em 1807 o texto A Course on Na-
tural Philosopy and the Mechanical Arts em dois volumes. Neste texto há três capitulos 
sobre o som em que Young explicou e mostrou que numa corda, quando tocada num 
ponto, os harmónicos que tenham um nó nesse ponto da corda não se formam.106

O desenvolvimento da compreensão da vibração das cordas era uma questão crucial 
para o avanço da acústica. As teorias do matemático francês Jean Baptiste Joseph  
Fourier (1768-1830) foram de particular importância no sentido da acústica e também 
noutros ramos da física. Em 1822, o aparecimento do teorema de Fourier resolveria 
finalmente a questão da corda vibrante.107 Georg Simon Ohm (1787-1854) adaptou o 
teorema de Fourier à acústica arquitetural, ou seja, ele aplicou o princípio matemático 
da corda vibrante ao som no ar das salas.108

No século XlX, Hermann von Helmholtz (1821-1894), físico, médico e cientista alemão 
mostrou em várias publicações os seus profundos conhecimentos em neurologia, ele-
tricidade, acústica e ótica. O seu tratado de 1862, On the Sensations of Tone, junta as 
suas ideias sobre som, audição e instrumentos musicais.109 Ele abordou muitos dos 
principais fenómenos da acústica musical. A sua teoria de consonância e dissonância 
contém muito do que é válido hoje e os ressonadores de Helmholtz por ele inventados 
foram fundamentais para a análise do espectro sonoro de muitos instrumentos musi-
cais.110 Helmholtz criou conjuntos de ressonadores escalados por tamanhos. Como a 
frequência do ressonador é função do seu volume, cada tamanho entra em ressonância 
com uma certa frequência, obtendo-se assim um analisador espectral.111

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), físico alemão estudou em Berlim com Helmholtz.  
Hertz contribuiu muito para a teoria das ondas eletromagnéticas e mostrou que estas 
também estão sujeitas às leis de propagação, reflexão, refração e polarização. Ele 
mostrou a existência de ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda diferentes 
daqueles da luz visível. Seu nome, Hertz, foi dado para a unidade de frequência112 que 
determina o número de oscilações de uma onda por segundo.
John William Srutt Rayleigh (1842-1919) publicou em 1877 o primeiro volume da sua 
obra Theory of Sound. O uso extensivo da matemática nesta obra foi uma grande ino-
vação em relação às obras importantes anteriores sobre acústica, como as de Chladni, 
Young e Helmholtz que, em princípio, ainda trabalharam com métodos não matemáti-
cos. Rayleigh demonstrou a base matemática da teoria das vibrações de cordas, barras, 
placas, membranas e placas curvas.113

O físico americano Wallace Clement Sabine (1868-1919) lançou entre 1895 e 1915 
várias publicações importantes no domínio da acústica arquitetural que se tornaram a 

106 ibid., p. 26  
107 ibid., p. 27 
108 ibid., p. 29  
109 ibid., p. 29 
110 ibid., p. 30 
111 ibid., p. 70 
112 ibid., p. 31 
113 ibid., p. 32 
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base dos conhecimentos nesta área.114 Sabine reconheceu a importância fundamental 
do tempo de reverberação das salas e procurou meios para o alterar. No final do sécu-
lo XIX, como professor assistente de física em Harvard, ele foi convidado a melhorar 
a acústica de uma sala de aula no Fogg Museum em Harvard. Neste projeto, Sabine 
formulou um método experimental e uma estrutura matemática cujas previsões eram 
consistentes com os seus dados empíricos.115 Uma das técnicas que usou, a testar o 
tempo de reverberação, foi a colocação de almofadas de diversos materiais nos assen-
tos. Como o auditório estava sempre a ser usado, Sabine realizou as suas experiências 
durante dois anos à noite, colocando 400 almofadas com a ajuda de dois assistentes, 
e retirando-as todos os dias antes do início das aulas. A partir destas experiências, Sa-
bine desenvolveu um corpo de conhecimento cientifico fundamental sobre acústica das 
salas, publicado numa série de artigos entre 1900 e 1915. 
Sabine também foi convidado como consultor de acústica para uma nova sala, o Boston 
Symphony Hall. Foi na realização deste projeto que desenvolveu a célebre fórmula para 
calcular o tempo de reverberação, conhecida como fórmula de Sabine. A Boston Sym-
phony Hall é considerada uma das melhores salas de concerto de todos os tempos.116 
Neste projeto, Sabine aplicou a sua metodologia científica para replicar os parâmetros 
acústicos específicos do Neues Gewandhaus de Leipzig no novo Boston Symphony 
Hall, com uma maior capacidade de assentos. A replicação de parâmetros acústicos 
permaneceria uma tradição até o final do século XX. Como modelo de referência, o 
Neues Gewandhaus tinha propriedades acústicas que eram acidentes históricos.117 Mui-
tos desses acidentes históricos foram percebidos como musicalmente agradáveis. O 
sucesso acústico do Boston Symphony Hall foi, em parte, o resultado de três séculos de 
conhecimento acumulado sobre o som como fenómeno físico. No início do século XX, 
utilizando esse conhecimento, Sabine transformou a base da acústica - da filosofia para 
a ciência e a engenharia.118 
A partir da segunda metade do século XIX, as invenções e novos desenvolvimentos dos 
meios eletroacústicos aceleraram o progresso do conhecimento sobre acústica e isso 
certamente beneficiou as medições experimentais e o trabalho teórico de Sabine.

„Electroacoustics was the means for capturing, controlling, storing, displacing, expan-
ding, and distributing sound. No longer would sound be only local and ephemeral. Like 
the printing press, which memorialized fleeting oratory on inexpensive paper for mass 
distribution, the mechanical microphone converted fragile sound waves into permanent 
wiggles on wax cylinders, which could talk to future generations. Never before could the 
passion and immediacy of music and oratory be kept in a desk drawer; never before 
could sound be separated from its source.“ 119

114 ibid., p. 32  
115 Blesser, Salter, op. cit., p. 78  
116 Henrique, op. cit., p. 33 
117 Blesser, Salter, op. cit., p. 78 
118 ibid., p. 79 
119 ibid., p. 104 
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Nas últimas décadas a acústica musical tem tido um grande desenvolvimento. O surgi-
mento de equipamentos adequados para a implementação de trabalho experimental e o 
grande desenvolvimento da informática permitiram avanços significativos na investi-
gação da acústica de instrumentos, psicoacústica e acústica de salas.120

120 Henrique, op. cit., p. 34 

Figura 18: 
Forma clássica de caixa de sapatos do Boston Symphony Hall, que foi construida com Wallace Clement 
Sabine como consultor para a acústica.
(Blesser, Barry. Salter, Linda-Ruth. Spaces Speak. Cambridge, MA: The MIT Press, 2007. p. 79)
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No espaço exterior livre, o som propaga-se apenas através do caminho direto da fonte 
ao recetor. Neste caso só ouvimos o som direto e, portanto, nenhuma reverberação. A 
existência de objetos no campo de propagação do som muda o seu caminho. Se o som 
retornar por meio de uma série de desvios e, portanto atrasado em relação ao som dire-
to, o sinal irá, subsequentemente, permanecer como reverberação resultante das múl-
tiplas reflexões do som nos limites do espaço. Essas reflexões sonoras determinam o 
caráter acústico e representam uma espécie de impressão digital acústica dos espaços. 
A forma, proporção, aberturas, estrutura e propriedades de superfície dos elementos 
que definem a sala determinam o tipo e a quantidade das reflexões sonoras e, portanto, 
determinam a qualidade do som e a reverberação da sala.
A propagação do som é interrompida nas transições médias, por exemplo, nas superfí-
cies dos objetos e nos limites da sala. Dependendo da frequência, parte da energia 
sonora é refletida e parte é absorvida. A parte absorvida é convertida em calor na su-
perfície e absorvida pelo objeto como energia vibratória. Essa energia de vibração, o 
ruído proveniente da estrutura, pode sair novamente num outro ponto, por exemplo, na 
parte de trás de uma parede, o que significa que pode atuar novamente como uma fonte 
e emitir som.121

A capacidade de absorção de superfícies e estruturas desempenha um papel central na 
acústica das salas. Essa capacidade de absorção varia muito para diferentes materiais 
e também depende da frequência. Usando componentes com coeficientes de absorção 
adequados, a reverberação e o tom de uma sala podem ser ajustados.122 A absorção 
depende da estrutura e porosidade do material. O coeficiente de absorção, α, define a 
relação entre a energia absorvida e a incidente para cada material com um valor entre 
0 e 1, sendo α = 0 uma reflexão total e α = 1 uma absorção total. Visto que a absoção 
depende da frequência, as tabelas com coeficientes de absorção apresentam valores 
diferentes para várias frequências.123 O ar também absorve energia sonora. Essa ab-
sorção é considerável particularmente nas frequências altas, acima de 2 kHz e depende 
da temperatura, da humidade, da presença de partículas de fumo e de impurezas. No 
cálculo do tempo de reverberação, a absorção pelo ar é considerada em relação à área 
de absorção, que depende do volume da sala.124

A reflexão em superfícies duras, lisas e grandes é comparável à reflexão ótica. Neste 
tipo de superfícies a reflexão de sinais impulsivos cria reflexos nítidos e concentrados 
no tempo, que são direcionados e localizáveis. Se uma superfície reflexiva é estrutura-
da em profundidade, a reflexão não é mais direcionada, mas difusamente espalhada. 
Neste caso, a reflexão é esticada ao longo do tempo e perde o seu claro rastreamento. 
Essas reflexões difusas são normalmente muito desejáveis   na acústica das salas por-

121 Kurt Heutschi, Interaktion von Schall und Raum / Archithese 6.2008 (Zürich: Verlag Niggli AG, 2008).   
       p. 22  
122 ibid., p. 23 
123 Andreas Friesecke, Studio Akustik: Konzepte für besseren Klang (Berlin: PPV Medien, 2012).     
       p. 35   
124 Henrique, op. cit., p. 767 
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que criam um campo sonoro homogéneo em termos de tempo e espaço.125

As superfícies convexas levam à expansão da onda refletida. As superfícies côncavas, 
por outro lado, produzem uma reflexão de som espacialmente concentrada. Esta focali-
zação das reflexões causa uma distribuição de som localmente não homogénea e deve 
ser examinada com muito cuidado.126

125 Heutschi, op. cit., p. 23 
126 ibid., p. 24 

Figura 19: 
Quando uma onda sonora atinge uma parede, parte de sua energia 
é refletida e parte é dissipada, quer sendo absorvida pela parede, 
quer sendo refratada para o outro lado da parede.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002. p. 764)

Figura 20: 
A - As superfícies convexas levam à expansão da onda refletida em todas as direções, difundindo o som. 
B - As superfícies côncavas levam à focalização do som num ponto, centro da curvatura da superfície. 
C - As superfícies irregulares, estruturadas em profundidade levam à reflexão espalhada, difundindo o som.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 764)
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Tabela 1: 
Valores de coeficientes de absorção específicos de frequência para diversos materiais.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 767)

Figura 21: 
Superfícies absorventes típicas habitualmente existentes numa sala.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 2002. p. 765)
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A análise geométrica da propagação do som em salas é realizada utilizando o conceito 
de feixes de som, conforme demonstrado por Athanasius Kirchner. Por causa da sua 
clareza, essa visão simplificada do som é frequentemente usada. Presume-se que o 
som que emana de uma fonte se propaga ao longo de raios retos. Quando um feixe 
atinge uma superfície reflexiva lisa, ele é refletido de volta de uma maneira semelhante 
a um espelho, ou seja, seguindo a lei do ângulo de incidência = ângulo de reflexão. Uma 
linha fechada ou uma superfície de envelope fechada, que é estendida por todos os 
pontos finais dos feixes, representa a frente da onda num determinado momento. A evo-
lução temporal do comprimento ou área das frentes de onda mostra um comportamento 
muito diferente para diferentes formas espaciais, ou seja, as direções dos reflexos do 
som dependem da geometria da sala.
Os campos sonoros formados em salas são caracterizados pelo som que vem direta-
mente da fonte para o recetor e por uma infinidade de reflexões múltiplas. O som direto 
chega primeiro ao recetor, depois as reflexões seguem e a densidade destas aumenta 
rapidamente. As primeiras reflexões vindas de diferentes direções, imediatamente após 
o som direto, criam uma impressão do espaço circundante no ouvinte.
O campo sonoro numa sala pode ser considerado como sendo composto por duas com-
ponentes, som direto e som reverberante (campo reverberante). O som reverberante é 
a totalidade de todas as reflexões. Enquanto o som direto diminui com o aumento da 
distância da fonte de som, a força do som reverberante é independente da posição do 
ouvinte. O campo reverberante vem igualmente de todas as direções e não pode ser 
localizado. A relação entre o som direto e o som reverberante audível, na posição do 
recetor, determina a transparência e clareza da experiência sonora.
Quando a fonte sonora silencia, o som não pára abruptamente, mas a sala reverbera 
como resultado da energia sonora armazenada em reflexões múltiplas. Esse fenômeno 
é descrito pelo tempo de reverberação, que é o tempo que leva para a energia do som 
cair para um milionésimo. Com a estimulação da fala, essa queda corresponde aproxi-
madamente à faixa que vai até ao limiar de audição. A reverberação torna-se mais longa, 
quanto maior o volume da sala e menor a absorção das superfícies dos seus limites.127

As proporções de uma sala também influenciam a sua reverberação. Visto que a ener-
gia do som diminui principalmente ao interagir com as superfícies absorventes e reflexi-
vas, o tempo de reverberação depende do caminho livre médio dos feixes sonoros entre 
duas reflexões. Como resultado, pequenos volumes de sala e formas alongadas levam 
a tempos de reverberação mais curtos.128

Como foi referido, o fenómeno da reverberação é o resultado das múltiplas reflexões 
das ondas sonoras nos limites de uma sala. Associados ao comportamento das ondas 
sonoras refletidas estão também os termos campo reverberante e som reverberante. 
Um dos apectos mais característicos na avaliação da acústica de uma sala é o tempo 
dessa reverberação, que define o tempo que a energia de um campo sonoro rever-
berante demora a decair 60dB após extinção da fonte sonora. A noção da importância 
127 ibid., p. 25  
128 ibid., p. 26 
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do tempo de reverberação foi introduzida por Wallace Clement Sabine, que inicialmente 
usou um cronómetro para medir o decréscimo da energia sonora para um milionésimo 
do volume do som de ativação (-60db). É importante a noção de que a reverberação 
não é sinónimo de tempo de reverberação. A reverberação é a forma como uma sala 
amplifica o som e existe sempre que a sala responde a uma excitação sonora mesmo 
que esta excitação seja apenas ruído de fundo. Para medir o tempo de reverberação é 
necessário medir o decaimento de 60dB de um som bem acentuado, sem interferência 
de outros sons. Devido ao ruído de fundo que normalmente existe nas salas, na prática, 
é difícil medir a diminuição de 60dB de um som129 e torna-se mais simples medir um 
decaímento de 30dB (TR30) ou 20dB (TR20) e extrapolar para os 60dB (TR60) uma 
vez que o decaímento da reverberação é linear e portanto as medidas de TR60, TR30 
e TR20 serão equivalentes.130 
Se as primeiras reflexões chegarem à posição de escuta depois de 20 a 30 milisse-
gundos após o som direto, não as perceberemos como reverberação, mas como um 
eco separado.131 Se compararmos a velocidade do som (344m/s a   20°C), este chamado 
limiar de eco pode ser determinado como distância entre as respetivas superfícies de 
reflexão. Se calcularmos com um limiar de eco de 25 milissegundos, obtemos uma dis-
tância de 86 metros.

129 Henrique, op. cit., p. 772 
130 ibid., p. 773 
131 http://www.sengpielaudio.com/Echoschwelle.pdf - acedido em 25.08.2020 

Figura 22: 
A - Na propagação do som em espaços fechados, além do som direto, são consideradas as primeiras re-
flexões e o som reverberante.
B - Reflectograma de uma sala em que as múltiplas reflexões de um impulso sonoro são representadas 
como são ouvidas pelo recetor.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 787)
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Figura 23: 
Representação gráfica do tempo de reverberação 
após uma medição com um sinal impulsivo.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 773)

Figura 24: 
Tempos de reverberação típicos em função do volume da sala, para salas consi-
deradas com boa acústica.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 775)
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A maneira mais fiável de determinar o tempo de reverberação é por meio da medição. 
No entanto, também existem fórmulas para calcular o tempo de reverberação, por ex-
emplo, para salas que ainda estão a ser projetadas.132

Durante o seu trabalho experimental, Wallace Clement Sabine desenvolveu uma fór-
mula para calcular o tempo de reverberação, que ficou conhecida como Equação de 
Sabine. Esta fórmula leva em consideração os principais fatores dos quais depende o 
tempo de reverberação, TR60:

TR60: tempo de reverberação (s)
V: volume da Sala (m³)
A: área de absorção total da sala (m²)
0,16: constante proporcional ao volume da sala, obtida experimentalmente133

A absorção total da sala é calculada somando as quantidades dos coeficientes de ab-
sorção de cada material presente:

Si: área da superfície do respectivo material
αi: coeficiente de absorção médio desse material

Em salas grandes é conveniente incluir a absorção pelo ar no cálculo de TR60, que 
depende principalmente da temperatura e da humidade:134

O importante na Equação de Sabine é que ela permite calcular e prever o tempo de 
reverberação de uma sala antes da sua construção, o que pode ser útil para o planea-
mento acústico.

132 Friesecke, op. cit., p. 46  
133 Henrique, op. cit., p. 773 
134 ibid., p. 774 

V
A

TR60 = 0,16 ×

A = S₁ × α₁ + S₂ × α₂ + S₃ × α₃ + ... = ∑ Si × αi

0,16 × V
A + 4m × V 

TR60 =



2.4 Ressonância 54

Como já foi referido no capítulo 2.2, ainda na antiguidade desenvolveram-se teorias que 
estabeleceram uma conexão entre as proporções harmónicas de um espaço definido 
pelo comprimento, largura e altura das partes e as proporções musicais dos intervalos 
harmónicos.135 No Renascimento reestabeleceu-se a idea antiga de que as mesmas 
relações numéricas harmónicas agradam visualmente - como também auditivamente. 
Leon Battista Alberti explicou, na sua interpretação de Pitágoras, como reduzir a sime-
tria à sinfonia e a harmonia do som à harmonia da visão.136 Andrea Palladio também 
conheceu e praticou a teoria das proporções musicais harmónicas e aplicou-a no dimen-
sionamento da sua linguagem arquitetónica.137 

„We have Palladio´s own word for it, that for him the proportions of sounds and in space 
are closely related, and he must have been convinced of the universal validity of one 
and the same harmonic system. These were convictions which belonged to the general 
intellectual make-up of the Renaissance, needing no particular sophistication to translate 
into practice.“ 138 

As propriedades acústicas típicas da maioria das salas incluem as suas ressonâncias 
próprias. Essas ressonâncias também são chamadas de ondas estacionárias, modos 
acústicos ou simplesmente modos. As ondas estacionárias são criadas quando uma 
onda sonora é refletida entre duas ou mais superfícies, de modo que as mesmas formas 
de onda se sobreponham na sala.139 
Particularmente nas frequências baixas, superfícies paralelas levam sempre à formação 
de ressonâncias. Neste processo, certos comprimentos de onda, as frequências de res-
sonância, desenvolvem-se mais intensamente, enquanto as outras faixas de frequência 
são menos estimuladas. No caso extremo de salas simétricas, por exemplo salas em 
forma de cubo, essas ressonâncias são particularmente pronunciadas porque as fre-
quências, ou comprimentos de onda, preferenciais da sala são as mesmas para as três 
dimensões de coordenadas.140 
Aqui torna-se claro que os comprimentos de onda preferenciais da sala, ou seja, as fre-
quências das ondas estacionárias, dependem das dimensões e da geometria da sala.141 
A proporção espacial determina a distribuição das frequências de ressonância no espec-
tro de frequências audíveis (20Hz - 20000Hz). A posição dessas frequências de res-
sonância no espectro audível determina a amplificação ou enfraquecimento, ao trans-
mitir tons diferentes no espaço acústico.142 
As ondas estacionárias ocorrem em diferentes meios, não apenas no ar, mas também, 
por exemplo, em cordas, placas, tubos ou membranas, sendo que o princípio das ondas 

135 Heutschi, op. cit., p. 26 
136 Wittkower, op. cit., p. 131   
137 ibid., p. 123 
138 ibid., p. 123 
139 Friesecke, op. cit., p. 51 
140 Heutschi, op. cit., p. 25 
141 Henrique, op. cit., p. 777  
142 Heutschi, op. cit., p. 26 
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estacionárias é basicamente o mesmo para diferentes meios. O termo onda estacionária 
sugere que a onda está parada. Uma onda estacionária está limitada a um determina-
do meio finito, seja ele espaço, corda, tubo ou placa e consiste na existência de certos 
pontos, nós e ventres, que ocorrem alternadamente. Esses pontos são o resultado da 
interferência construtiva e destrutiva das ondas que se propagam em duas direções, 
incidentes e refletidas.143 

„A vibração complexa de um corpo pode ser vista como um somatório de ondas ou como 
um somatório de modos. No entanto, a realidade física mais elementar é a onda. Basta 
pensar que podem existir ondas sem que existam modos, mas não podem existir modos 
sem haver ondas. Se considerarmos um meio ilimitado onde se propagam ondas, não 
se formam modos. Estes só se formam em meios limitados e resultam da interferência 
das ondas que se propagam num sentido com as ondas resultantes das reflexões nos 
limites do meio (propagando-se em sentido oposto).“ 144 

A oscilação emitida pela fonte sonora é refletida entre os limites da sala. Como resul-
tado, a onda sonora que atinge a superfície é sobreposta à onda sonora refletida que, 
como reflexão, tem o mesmo comprimento de onda. Se o comprimento de onda da 
oscilação está numa relação favorável com a distância entre as superfícies de reflexão, 
a onda sonora, juntamente com sua reflexão, gera sempre pressão sonora máxima em 
determinados pontos da sala. Noutros pontos da sala, a sobreposição da onda com a 
sua reflexão resulta sempre na extinção da onda sonora, pressão sonora mínima.145 
O comprimento de onda das ondas sonoras pode ser definido em função da frequência 
e é a distância percorrida pela onda durante um período da oscilação. Uma vez que a 
frequência descreve o número de oscilações por segundo e o som tem uma velocidade 
de propagação definida, o comprimento de onda para a respetiva frequência pode ser 
calculado. O comprimento de onda é a analogia espacial da frequência, ou seja, do 
tom que ouvimos e representa-se pela letra grega lambda, λ.146 A partir da equação do 
movimento ondulatório podemos calcular o comprimento de onda dos sons audíveis 
(20Hz - 20000Hz):

λ: comprimento de onda (m) 
c: velocidade de propagação do som no ar a 20°C = 344m/s
f:  frequência dos sons audíveis entre 20Hz e 20000Hz 147

143 Henrique, op. cit., p. 149  
144 ibid., p. 150 
145 Friesecke, op. cit., p. 52 
146 Henrique, op. cit., p. 199 
147 ibid., p. 200 
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Com esta fórmula podemos verificar que os comprimentos de onda do espectro audível 
variam entre 17,2 metros para a frequência audível mais baixa, de 20Hz, e 1,72 centí-
metros para a frequência audível mais alta, de 20000Hz. Se convertermos esta fórmula 
para f, a frequência também pode ser calculada a partir de uma dimensão espacial, ou 
seja, a partir de um comprimento de onda conhecido: 

f:  frequência dos sons audíveis entre 20Hz e 20000Hz
c: velocidade de propagação do som no ar a 20°C = 344m/s
λ: comprimento de onda (m)

c
λ 

 f =

Figura 25: 
Os sons periódicos proporcionam sempre um comprimento de onda, a distância entre dois 
quaisquer pontos em fase. A - Som sinusoidal. B - Som complexo periódico de clarinete.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 200)



A frequência da onda estacionária mais baixa, ou seja, a mais comprida (frequência de 
ressonância fundamental) entre duas superfícies de limite surge na metade do compri-
mento de onda, aliás, em todo o comprimento de onda, juntamente com sua respetiva 
reflexão oposta. Portanto, para calcular a frequência da onda estacionária fundamental, 
a distância entre as duas superfícies de reflexão em causa é duplicada:

f:  frequência da onda estacionária mais baixa (frequência de ressonância fundamental)
c: velocidade de propagação do som no ar a 20°C = 344m/s
d: distância entre as superfícies de reflexão (m)

No caso da frequência de ressonância fundamental, exatamente meio comprimento de 
onda encaixa-se entre as superfícies de reflexão. Por exemplo, se temos uma sala de 
4 metros de largura, a onda estacionária fundamental entre as paredes laterais ocorre 
a 43Hz. Se a profundidade da sala, por exemplo é de 7,5 metros, a onda estacionária 
fundamental nessa direção ocorre na frequência de 22,9Hz.
Todas as outras ondas estacionárias surgem em múltiplos inteiros da frequência de 
ressonância fundamental. Portanto, se a onda estacionária fundamental está a 43Hz, 
as ondas estacionárias a 43 × 2 = 86Hz, 43 × 3 = 129Hz etc. também surgem entre as 
paredes correspondentes, porque esses comprimentos de onda também se encaixam 
exatamente na sala. Estes múltiplos harmónicos, ou ondas parciais de uma frequência 
de ressonância fundamental, ou seja, de uma onda estacionária mais longa possível 
entre dois limites de reflexão na respetiva direção, também são denominados de ondas 
estacionárias de primeira ordem (frequência de ressonância fundamental), segunda or-
dem, terceira ordem e assim por diante.148 
Desse modo, as diferentes ordens das frequências de ressonância geram intervalos 
harmónicos nas respetivas direções da sala, que dependem das dimensões do espaço. 
Esses intervalos harmónicos proporcionais à dimensão da sala podem ser ouvidos na 
reverberação e, dessa forma, determinam o timbre da resposta sonora do respetivo 
espaço. 
Verifica-se também que quanto maiores as dimensões de uma sala, mais grave o som 
da sua frequência de ressonância fundamental. O princípio das frequências de res-
sonância nas salas é parecido com o das frequências de ressonância no monocórdio, a 
distância entre os limites de reflexão determina a frequência de ressonância fundamen-
tal, ou seja, o comprimento da onda estacionária fundamental com os seus múltiplos 
harmónicos inteiros.

148 Friesecke, op. cit., p. 52 
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c
2 × d  

 f =



2.4 Ressonância 58

Figura 26: 
Frequência fundamental com os seus múltiplos 
harmónicos inteiros, neste caso as ondas par-
ciais de segunda ordem e de terceira ordem.
(Arbonés, Javier. Milrud, Pablo. A Harmonia é 
Numérica: Música e Matemática. Lisboa: RBA 
Revistas / National Geographic, 2018. p. 115)

Figura 27: 
A - Sala retangular de comprimento lx , largura ly e altura lz . B - Formação de um modo axial de primeira 
ordem em que o comprimento de onda é o dobro da distância entre duas paredes paralelas.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 778)



 f =       × 
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Além das ondas estacionárias que surgem unidimensionais entre duas paredes parale-
las, existem também ondas estacionárias que são refletidas entre várias superfícies e, 
portanto, surgem em duas ou três dimensões no espaço. Esses modos acústicos são 
divididos em três categorias, modos axiais (modos unidimensionais que surgem entre 
dois limites do espaço), modos tangenciais (modos bidimensionais que surgem entre 
quatro limites do espaço) e modos oblíquos (modos tridimensionais que surgem entre 
seis limites do espaço). 
Esses termos aplicam-se a uma sala normal, de forma retangular, com seis superfícies 
de limite. Se quisermos calcular todas as ondas estacionárias de uma sala retangular, 
podemos aplicar a seguinte fórmula: 

f:   frequência do modo acústico (Hz)
c:  velocidade de propagação do som no ar a 20°C = 344m/s
nx: ordem do modo acústico no comprimento da sala: inteiro 0, 1, 2, 3...
ny: ordem do modo acústico na largura da sala: inteiro 0, 1, 2, 3...
nz: ordem do modo acústico na altura da sala: inteiro 0, 1, 2, 3...
lx:  comprimento da sala (m)
ly:  largura da sala (m)
lz:  altura da sala (m) 149

Para calcular os modos axiais - duas das componentes nx, ny  e nz são nulas.
Para calcular os modos tangenciais - uma das componentes nx, ny  e nz é nula.
Para calcular os modos oblíquos - nenhuma das componentes nx, ny  e nz é nula.150

Para calcular, por exemplo, todos os modos axiais ao longo da largura de uma sala, 
define-se nx = 0 e nz = 0. Isso simplifica a fórmula em:

Em seguida, a variável ny pode ser executada de 1 até à ordem relevante mais alta para 
calcular a frequência do respetivo modo axial.

149 ibid., p. 53  
150 Henrique, op. cit., p. 779 
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Para determinar todas as ondas estacionárias numa sala retangular, podemos executar 
sistematicamente as variáveis   nx, ny e nz de 0 até à ordem relevante mais alta e calcular 
as respetivas frequências de ressonância. A maneira mais fácil de fazer isso é com a 
ajuda de um programa de computador.151

151 Friesecke, op. cit., p. 53 

Tabela 2: 
Frequências de todas as ondas estacionárias até à terceira ordem numa sala de 
comprimento lx = 5m, largura ly = 3,5m e altura lz = 2,5m.
(Friesecke, Andreas. Studio Akustik: Konzepte für besseren Klang. Berlin: PPV 
Medien, 2012. p. 54)
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Figura 28: 
Modo acústico axial de segunda ordem (2,0,0). As linhas 
tracejadas (0) representam os pontos de pressão sonora 
nula. As zonas mais escuras (1.0) representam os ventres 
de pressão máxima.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2002. p. 779)

Figura 29: 
Modos acústicos tangenciais em planta. A - modo tangencial de primeira ordem (1,1,0). B - modo 
tangencial de segunda ordem (2,1,0).
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 781)
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Se analisarmos a tabela 2, podemos verificar que o espaço entre as frequências de res-
sonância diminui com o aumento da frequência. Entre as frequências de ressonância de 
ordens superiores surge uma densidade modal mais alta. O número de modos acústicos 
cresce exponencialmente com a frequência e a partir de uma frequência crítica a sala 
deixa de responder de modo acentuado.152

Se as dimensões de uma sala estiverem em relações inteiras umas com as outras, po-
dem ocorrer sobreposições complexas entre as frequências modais, o que pode levar a 
fenómenos como interferência ou batimentos, fenómenos que são considerados proble-
mas acústicos. Determinadas relações entre as dimensões podem ser mais favoráveis 
para um melhor espaçamento modal. Para salas retangulares sugere-se as seguintes 
relações: altura 1.00, largura 1.14, 1.28 ou 1.60 e comprimento 1.39, 1.54 ou 2.33.153

Os modos acústicos não têm todos a mesma taxa de decaímento. Um dos fatores mais 
importantes que influencia a taxa de decaimento é a maneira como os materiais absor-
ventes estão distribuídos na sala. Por exemplo, tapetes não afetam os modos axiais, 
que se formam apenas entre as paredes. Os modos tangenciais e oblíquos apresentam 
maior taxa de decaímento, ou seja, desaparecem mais rapidamente porque envolvem 
reflexões de várias superfícies com diferentes graus de absorção. Deve-se notar que a 
presença e a posição de pessoas ou móveis também influencia a absorção de uma sala 
e, portanto, também o comportamento dos seus modos acústicos.
Numa sala de grandes dimensões, os modos acústicos de frequências mais baixas não 
são percetíveis porque não estão dentro do espectro audível, entre 20Hz e 20000Hz. 
Neste caso, ouvimos apenas os modos acústicos a partir da segunda ou terceira ordem, 
ou seja, apenas quando eles caem dentro do espectro audível.154

Nas salas de planta não-retangular o número de modos acústicos é praticamente o 
mesmo como nas salas retangulares porque os modos dependem mais do volume da 
sala do que da sua forma. Em salas não-retangulares, obtém-se uma distribuição mais 
regular das frequências modais do que em salas retangulares. Nas salas irregulares, 
devido à falta de superfícies paralelas, todos os modos acústicos têm caráter tridimen-
sional, típico dos modos oblíquos.
De um modo geral, as frequências de ressonância nas salas são vistas como acustica-
mente problemáticas, especialmente as frequências de ressonância baixas. Através de 
correção acústica, com materiais absorventes e difusores, os modos acústicos podem 
ser equilibrados ou até completamente eliminados, o que costuma ser o caso em salas 
de audição.155 
No entanto, as frequências de ressonância nem sempre são prejudiciais, pois dão a 
uma sala os seus formantes acústicos, que são o resultado e a característica audível da 
sua forma, das suas dimensões e dos seus materiais.

152 Henrique, op. cit., p. 782 
153 ibid., p. 781 
154 ibid., p. 781 
155 ibid., p. 782 
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„Em certas situações a existência dos modos acústicos pode não ser negativa. O facto 
de muitas pessoas gostarem de cantar no chuveiro, está relacionado com os modos 
acústicos das casas de banho que amplificam a voz tornando-a ́ artificialmente´ potente. 
Todos nós ficamos impressionados com a potência vocal nas casas de banho. Devido 
às paredes estarem revestidas de azulejos, material que reflecte à volta de 98% da 
energia sonora incidente, são divisões semelhantes a pequenas câmeras reverberan-
tes. Além disso o som é reforçado a determinadas frequências correspondentes aos mo-
dos acústicos da divisão. No caso limite, se as três dimensões forem iguais (sala cúbica) 
há coincidência dos modos nas três dimensões, o que torna o fenómeno muito mais 
intenso. Por exemplo: os modos (1,0,0), (0,1,0) e (0,0,1) teriam a mesma frequência.“ 156

Podemos verificar que existe uma forte relação entre a simetria de uma sala e as suas 
frequências de ressonância. Quanto mais simétricas as proporções de uma sala, mais 
claramente os seus modos acústicos se articulam como formantes audíveis da sua res-
posta sonora reverberante. Isso também explica a impressão sonora característica, por 
exemplo no interior das igrejas, dos edifícios abobadados ou da arquitetura clássica, 
onde a reverberação é sempre formada de uma maneira particularmente tonal. 
O tempo de reverberação com as suas frequências de ressonância, os formantes acú-
sticos, dão-nos uma impressão da escala acústica e, portanto, das dimensões espaciais 
da nossa envolvente. A escala acústica relaciona as dimensões de uma sala com os 
comprimentos das ondas estacionárias e logo com as frequências.157

Vimos que, em princípio, o volume de uma sala e os materiais e a estrutura das suas 
superfícies determinam não apenas o tempo, mas também o tom fundamental da rever-
beração. Verificamos que quanto maior uma sala, mais compridas são as ondas esta-
cionárias fundamentais que se formam nela, ou seja, mais baixas são as frequências 
de ressonância fundamentais que determinam a tonalidade e o timbre da reverberação.
Com esses recursos acima descritos podemos determinar as frequências de ressonân-
cia para salas em fase de planeamento e, assim, obter uma impressão teórica das qua-
lidades acústicas fundamentais das dimensões de um projeto arquitetónico planeado. 
As qualidades acústicas podem ser determinantes para o conforto auditivo e, conse-
quentemente, para a funcionalidade arquitetónica de uma sala. Embora esperemos que 
a experiência visual e auditiva de um espaço se apoiem mutuamente, nem sempre esse 
é o caso. Se as propriedades visuais e acústicas da arquitetura entram em conflito, isso 
raramente é intencional.158 Esses acidentes acústicos podem ser evitados por meio de 
um pré-dimensionamento acústico com uma verificação dos coeficientes de absorção 
dos materiais de superfície, do tempo de reverberação e dos modos acústicos funda-
mentais da sala. Neste sentido, procura-se promover uma melhor integração da cons-
ciência auditiva, através da prática de pré-dimensionamentos acústicos, no processo de 
desenho dos objetos arquitetónicos enquanto corpos ressonantes.

156 ibid., p. 784 
157 ibid., p. 784 
158 Blesser, Salter, op. cit., p. 365 
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Figura 30: 
Câmara reverberante com volume de 214m3 para medição do coeficiente de absorção 
de materiais. Através de altifalantes é emitido ruído filtrado por oitavas. O material a ser 
testado é colocado no chão numa superfície delimitada de 12m2, neste caso cadeiras re-
vestidas sobre um tapete. Todas as superfícies são altamente reflexivas.
(Henrique, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 305)

Figura 31: 
Câmara anecóica com cunhas de absorção e difusão de som e piso de malha de arame 
para testes e medições acústicas. Todas as superfícies são altamente absorventes.
(Blesser, Barry. Salter, Linda-Ruth. Spaces Speak. Cambridge, MA: The MIT Press, 2007. 
p. 19)
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3.1 Iannis Xenakis - Philips Pavilion 66

Iannis Xenakis foi um compositor grego de vanguarda, teórico musical, arquiteto e en-
genheiro. Como cidadão francês naturalizado, passou a maior parte da sua vida em 
Paris. Como compositor, introduziu muitas inovações, como o dispersar músicos entre 
o público ou enormes performances multimédia, a que chamou de Polytopes. No seu 
texto notes sur un geste électronique de 1958, estabeleceu os princípios de uma arte 
eletrónica total e a noção de espacialização da música. Xenakis introduziu o uso de mo-
delos matemáticos na música e desempenhou um papel importante no desenvolvimento 
da música eletrónica. Formalized music: Thought and Mathematics in Composition, uma 
coleção de ensaios sobre as suas ideias musicais e técnicas composicionais é consi-
derada uma das obras teóricas mais importantes da música do século XX. Xenakis estu-
dou Arquitetura e Engenharia na Universidade Politécnica Nacional de Atenas. Depois 
de participar na resistência grega durante a segunda guerra mundial e na primeira fase 
da guerra civil grega, teve que fugir da Grécia e rumou a Paris. Em Paris, foi contratado 
como assistente de engenharia no estúdio de arquitetura de Le Corbusier.159

Xenakis começou logo a colaborar com Le Corbusier em projetos maiores e a receber 
mais responsabilidades, como por exemplo, no projeto de Le Couvent Sainte Marie de 
la Tourette em 1953, onde Xenakis teve uma grande influência, ao desenhar as janelas 
do convento com base numa partitura gráfica da sua peça Metastaseis160 e a projetar 
a capela em forma de um piano de cauda.161 Em 1954, participou tambem nos projetos 
das duas Unidades de Habitação, em Briey-en-Foret e em Berlim.162 
Em 1956, a marca Philips, com a intenção de demonstrar as suas capacidades em tec-
nologia moderna, contactou Le Corbusier para propor um projeto de um pavilhão para a 
Feira Mundial em Bruxelas de 1958. Le Corbusier sempre se interessou por eletrónica e 
sonhava empreender um centro para isso, mas o seu trabalho ainda não o envolvia dire-
tamente nesta área.163 Le Corbusier contactou Edgar Varèse e convidou-o para compor 
uma peça especialmente para o pavilhão.164 Xenakis e Le Corbusier projetaram o Pavil-
hão Philips para a Feira em que se mostrou a estreia do Poème électronique de Varèse. 
O conceito do pavilhão foi elaborado tendo em vista um ambiente eletrónico-espacial, 
combinando arquitetura, filme, luz e música numa experiência total. O projeto tornou-se 
a premissa para os futuros Polytopes de Xenakis, que também apresentaram o conceito 
de imersão, numa espécie de arte total.165 

„Le Corbusier accepted things that were feasible and that were interesting from the ar-
chitectural point of view. He wanted everything to be based on something positive. It´s 
true that spatial constructions are very close to sound constructions. It was in this way 
that I tried to work with Le Corbusier. He accepted many of my ideas if they were plau-

159 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music (Zürich: JRP-Editions, 2015). p. 76   
160 Matossian, op. cit., p. 175 
161 ibid., p. 177 
162 ibid., p. 343 
163 ibid., p. 121 
164 ibid., p. 123 
165 Obrist, op. cit., p. 76 



sible. (...) The pavilion project was accepted by Le Corbusier. That was the first step. We 
decided to work together on this idea that constructions of space are similar to those of 
sound.“ 166 

Le Corbusier discutiu os seus próprios esboços e ideias para o pavilhão com Xenakis, 
antes de lhe passar a responsabilidade do projeto.167 Xenakis manteve a planta circular 
esboçada por Le Corbusier, com uma entrada e uma saída para facilitar a circulação 
do público, mas mudou a elevação para uma estrutura baseada inteiramente em pa-
rabolóides hiperbólicos. Xenakis adotou um método usado por Gaudi e construiu um 
modelo com fios e cordas para que as variáveis do modelo pudessem ser ajustadas até 
que ele chegasse a um resultado satisfatório. Quando Xenakis apresentou o modelo 
a Le Corbusier, ele aceitou com entusiasmo essa mudança de direção da sua própria 
ideia inicial. A beleza da solução de Xenakis é que, além da forma particular, as con-
chas parabolóides hiperbólicas têm excelentes propriedades mecânicas e estáticas que 
permitem uma concha auto-suportavél.168 A Arquitetura do Pavilhão Philips foi inspirada 
na composição Metastaseis de Xenakis, e o projeto representou uma novidade formal 
e construtiva, que convenceu todos os cientistas e engenheiros envolvidos pela sua 
resistência estrutural e estabilidade, usando um mínimo de material.169 
Após a construção do pavilhão, Xenakis trabalhou com engenheiros de som para aper-
feiçoar a distribuição de 350 altifalantes e a estereofonia para a representação da com-
posição de Edgar Varèse. Le Corbusier compilou um catálogo de filmes e fotografias de 
diversas origens que foram projetadas nas paredes inclinadas do pavilhão, aproveitan-
do a distorção das imagens causada pela curvatura das superfícies. O próprio Xenakis 
foi convidado por Le Corbusier para compor dois minutos de música para o tempo de 
entrada e saída do público. Para isso, Xenakis compôs e gravou a peça eletrónica Con-
crète P.H. A sua participação no chamado “poema eletrónico“ teria repercussões muito 
fortes para o desenvolvimento de Xenakis como arquiteto, compositor e artista.170

O projeto do Pavilhão Philips interessa-nos não só pelos seus conceituados criadores, 
mas também pelo seu conceito multimédia, que combinou arquitetura, música, luz e pro-
jeções, numa espécie de obra de arte total imersiva, criada através de uma colaboração 
coletiva. Devido à geometria do seu volume, o pavilhão certamente tinha uma acústica 
muito interessante e única.

166 ibid., p. 78 
167 Matossian, op. cit., p. 123 
168 ibid., p. 125 
169 ibid., p. 127 
170 ibid., p. 134 
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Figura 32: 
Vista em perspectiva do primeiro modelo do Pavilhão 
Philips.
(Matossian, Nouritza. Iannis Xenakis. Cyprus: Moufflon 
Publications, 2005. p. 128)

Figura 33: 
Vista exterior do Pavilhão Philips logo após a construção.
(Matossian, Nouritza. Iannis Xenakis. Cyprus: Moufflon Publications, 2005. p. 174)
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Figura 35: 
Uma das poucas imagens do Interior do Pavilhão Philips, na fase da construção.
(http://www.cirma.unito.it/vep/views_interiors.html - acedido em 05.09.2020)

Figura 34: 
Vista exterior do Pavilhão Philips.
(http://web.media.mit.edu/~tod/media/pdfs/Philips-Pavilion_Technical-Re-
view_1958.pdf - acedido em 05.09.2020)



3.2 Karlheinz Stockhausen - Spherical Concert Hall 70

Karlheinz Stockhausen é amplamente reconhecido como um dos compositores mais im-
portantes e controversos do século XX. Ele é conhecido pelo seu trabalho inovador com 
música serial e eletrónica, com espacialização de fontes sonoras, como por exemplo na 
sua notável obra Gesang der Jünglinge de 1956, e com partituras gráficas. Stockhausen 
escreveu mais do que 375 peças individuais. A sua ópera épica Licht, com o subtítulo 
os sete dias da semana, é composta por sete óperas, uma por cada dia da semana, e 
é descrita por Stockhausen como uma espiral eterna sem início ou fim. Stockhausen 
estudou música e composição na Hochschule für Musik em Colónia, na Universidade 
de Colónia e em Paris. Ele também estudou fonética, acústica e teoria da informação na 
Universidade de Bona.171 
Para a Feira Mundial de Osaka 1970, Stockhausen projetou a primeira sala de con-
certos esférica do mundo em colaboração com Fritz Bornemann.172 Bornemann foi um 
arquiteto alemão influente em Berlim nas décadas de 1950 e 1960, conhecido pelos 
seus projetos em betão, especialmente teatros modernos. As suas obras incluem a 
Amerika-Gedenkbibliothek, a Deutsche Oper Berlin, a Freie Volksbühne e o Museums-
zentrum Berlin-Dahlem. Bornemann projetou o pavilhão alemão da Feira Mundial em 
Osaka 1970, enterrando de forma inovadora a área de exposição sob o auditório esféri-
co que desenvolveu em colaboração com Stockhausen.173 Depois de Stockhausen ter 
sido convidado a colaborar no projeto do auditório, reuniu-se com Bornemann. 

„He brought along designs and a model. This model was actually a shoebox, as usual. 
I said that since 1956 I had been discussing how rooms or spaces for all-round sound 
would have to be built, both in articles and with architects. I had already described the 
spherical room in 1956, in my essay Musik im Raum. I told Bornemann he would have 
to build a spherical room, even though in those days everyone was against the idea, 
because, they said, the reflections would spoil the sound of the music. But that simply 
isn´t the case. It is, however, important to find the right material. Bornemann threw away 
his entire plan in a matter of hours (...). I also promissed to compose a work specially. 
The audience would, I said, have to be placed on the equator, so that they could hear the 
sounds from all sides and also from beneath, and there would have to be some distribu-
tion apparatus for controling the direction of the sounds.“ 174 

A sala de concertos esférica representou uma rejeição da sala de concertos clássica. 
Stockhausen descreveu a sala clássica como o resultado de música monofónica, mú-
sica que vem de uma única direção.175 Ele explica que raramente a música se tornou 
espacialmente polifónica, separando direções individuais das fontes sonoras e que as 
salas de concerto estão cada vez mais inadequadas para ouvir música espacialmente 
polifónica.  Stockhausen desenhou e descreveu várias salas de concerto que nunca 
171 Obrist, op. cit., p. 10 
172 ibid., p. 17 
173 ibid., p. 37 
174 ibid., p. 18 
175 ibid., p. 18 
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foram construídas. Ele escreveu que o ideal é que uma sala de concertos seja octogo-
nal ou circular. Na opinião de Stockhausen, o público de uma obra de música espacial 
deve ser capaz de escolher ouvir a mesma obra de diferentes posições acústicas e os 
assentos da sala devem ser dispostos de forma que a direção, para qual os assentos 
estão voltados, possa ser facilmente mudada hidraulicamente, através de mecanismos 
sob o piso.176

No entanto, no projeto realizado em Osaka, o público sentou-se numa grade permeável 
ao som, logo abaixo do centro da esfera. Os 50 grupos de altifalantes dispostos ao redor 
reproduziram, totalmente em três dimensões, composições de som eletroacústico que 
foram especialmente encomendadas ou adaptadas para este espaço. Obras de com-
positores como Bernd Alois Zimmermann e Boris Blacher junto com Bach e Beethoven 
foram reproduzidas. Durante a exibição de 180 dias, Stockhausen e um grupo de 19 
pessoas deram concertos ao vivo para mais de um milhão de visitantes. Foi possível 
realizar a distribuição tridimensional do som ao vivo, usando um sensor esférico con-
struído no Electronic Studio da Universidade Técnica de Berlim para controlar as 50 
fontes sonoras.177  
O auditório esférico do pavilhão alemão tinha cerca de 28 metros de diâmetro. Os 50 
altifalantes foram dispostos em sete círculos concêntricos para que o público pudesse 
ouvir o som vindo de qualquer direção, sendo completamente envolvido pela música 
de Stockhausen. O compositor preocupou-se durante muito tempo com a oportunidade 
de apresentar e realizar a sua música espacial eletroacústica sem as restrições de in-
térpretes e fontes sonoras em posições fixas. Stockhausen descreve que no pavilhão o 
som podia fazer círculos completos ao redor das pessoas, não apenas círculos horizon-
tais, mas círculos verticais ou movimentos espirais e que essa polifonia de movimentos 
espaciais e a velocidade do som se tornaram tão importantes como a altura do som, a 
duração do som ou o timbre do som.178 
O projeto do Pavilhão de Osaka interessa-nos não apenas por causa da distribuição 
espacial dinâmica das fontes sonoras como polifonia espacial, mas também, em particu-
lar pela forma simétrica do pavilhão, que certamente formou uma articulação muito clara 
das frequências de ressonância acústica, devido às ondas estacionárias de mesmo 
comprimento nas várias direções espaciais.

176 ibid., p. 19 
177 http://www.medienkunstnetz.de/works/stockhausen-im-kugelauditorium/ - acedido em       
       06.09.2020 
178 Blesser, Salter, op. cit., p. 172 
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Figura 35: 
Exterior do auditório esférico na Feira Mundial de Osaka 1970.
(http://www.medienkunstnetz.de/works/stockhausen-im-kugelauditorium/ - ace-
dido em 06.09.2020)

Figura 36: 
Interior do auditório esférico na Feira Mundial de Osaka. Apresentação musical 
de Karlheinz Stockhausen.
(Blesser, Barry. Salter, Linda-Ruth. Spaces Speak. Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2007. p. 173)
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Em 1983, o compositor italiano Luigi Nono contratou Renzo Piano para projetar um 
espaço musical para uma ópera que ele estava a compor, uma peça orquestral com 
solistas e coro, chamada Prometeo, ou, como ele também chamou, Tragedia dell‘as-
colto, uma Tragédia para escutar. Em resposta ao desafio de Nono e da música, Renzo 
Piano projetou um espaço revolucionário que derrubou o conceito clássico de uma sala 
de concertos ao colocar os 400 membros do público no centro, enquanto os 80 músicos 
se espalharam por três níveis de galerias a volta do público. Dessa forma, a música in-
teragia com o espaço e vinha de diferentes direções. Isso foi realizado eletronicamente, 
mas também ao vivo, com os músicos movendo-se pela plateia e pelos vários níveis da 
estrutura, por meio de um sistema de escadas e passarelas. A música não foi projetada 
sobre o público como numa tradicional sala de concertos, mas permeou todo o espaço. 
A ideia era criar um espaço musical modificável que pudesse viajar facilmente. O pro-
jeto foi apresentado em 1984 para a primeira apresentação do Prometeo, na igreja de 
San Lorenzo em Veneza, no âmbito da Bienal de Música. Depois disso, a estrutura foi 
desmontada e remontada um ano depois na antiga fábrica de Ansaldo, em Milão. Como 
a relação entre a estrutura e o edifício circundante é determinante em termos de acú-
stica, a estrutura de madeira tinha uma forma modular para que pudesse ser afinada, 
removendo secções dos painéis de madeira laminada em torno da plateia central. A 
construção da caixa musical foi uma parte importante da compreensão das relações e 
das semelhanças estruturais e composicionais entre arquitetura e música.179

Prometeo foi uma experiência única em que o espaço nasceu com a ópera e para a 
ópera, como parte integrante e resultado do mesmo processo criativo. O arquiteto Ren-
zo Piano projetou uma estrutura concebida como um gigantesco instrumento musical 
com um volume de 915m3 e uma altura de 14,5m.180 Este espaço musical foi pensado 
como se fosse um alaúde gigantesco, um instrumento musical de madeira de enormes 
proporções capaz de conter no seu interior toda a execução musical, bem como o públi-
co. A música gerada internamente faria vibrar naturalmente essa caixa de ressonân-
cia colossal, junto com os músicos e o público, que estariam literalmente incorporados 
num enorme corpo ressonante. O enorme instrumento foi construído pela primeira vez 
dentro da Igreja de San Lorenzo, com a qual uma relação importante foi estabelecida 
em termos de acústica e encenação. O som emitido pela enorme caixa de ressonância 
refletiu-se não apenas dentro da caixa, mas também nas paredes da própria igreja.181 
Este projeto interessa-nos devido à sua conceção musical e espacial integrada como 
um instrumento musical, no qual o público e as fontes sonoras se encontram no mesmo 
corpo ressonante, estando ativamente envolvidas no campo sonoro resultante. O prin-
cípio de um espaço acústico dentro de outro espaço acústico representa a nidificação 
complexa de diferentes corpos de ressonância que interagem acusticamente.

179 http://www.rpbw.com/project/prometeo-musical-space  - acedido em 07.09.2020 
180 https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musicale-per-lopera-prima-prometeo/ 
       - acedido em 07.09.2020  
181 https://clarelmarks.wordpress.com/2015/07/17/prometeo-musical-space-renzo-piano-venice-and-mi 
       lan-italy-19831984/ - acedido em 07.09.2020 
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Figura 37: 
Vista sobre o espaço musical de Renzo Piano para a ópera Prometeo 
de Luigi Nono, na igreja de San Lorenzo em Veneza.
(https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musica-
le-per-lopera-prima-prometeo/ - acedido em 07.09.2020)

Figura 38: 
Interior do espaço musical de Renzo Piano para a ópera Prometeo 
de Luigi Nono, na igreja de San Lorenzo em Veneza.
(https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musica-
le-per-lopera-prima-prometeo/ - acedido em 07.09.2020)
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Figura 39: 
Corte do espaço musical de Renzo Piano para a ópera Prometeo.
(https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musica-
le-per-lopera-prima-prometeo/ - acedido em 07.09.2020)

Figura 40: 
Espaço musical de Renzo Piano para a ópera Prometeo.
(https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musica-
le-per-lopera-prima-prometeo/ - acedido em 07.09.2020)

Figura 41: 
Interior do espaço musical de Renzo Piano para a ópera Prometeo.
(https://www.fondazionerenzopiano.org/it/project/spazio-musica-
le-per-lopera-prima-prometeo/ - acedido em 07.09.2020)
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Harry Bertoia foi designer de jóias, gravurista, designer de móveis, escultor e filósofo de 
origem italiana. Bertoia nasceu em 1915, na pequena vila de San Lorenzo em Itália, cer-
ca de 80 quilómetros a norte de Veneza. Em 1930, Harry mudou-se para Detroit, onde 
o seu irmão Oreste já estava estabelecido. Bertoia frequentou a Cleveland Elementary 
School e depois entrou na Cass Technical High School, uma escola pública com um 
programa especial para alunos talentosos em artes e ciências. A partir de 1936, Ber-
toia estudou pintura e desenho na School of the Detroit Society of Arts and Crafts e na 
Cranbrook Academy of Art em Bloomfield Hills, Michigan. No seu percurso profissional, 
Bertoia desenhou várias cadeiras, como a Diamond Chair de 1952, e concluiu mais de 
50 esculturas públicas monumentais, que estão em exibição em cidades dos Estados 
Unidos e também noutros países, como por exemplo, o retábulo escultural para a ca-
pela do Massachusetts Institute of Technology. Harry Bertoia foi contratado e admirado 
por alguns dos melhores arquitetos da época, incluindo Eero Saarinen, Henry Dreyfuss, 
Roche & Dinkeloo, Minoru Yamasaki ou Edward Durell Stone. 
Em 1960, Harry Bertoia iniciou-se na exploração de esculturas tonais. A escultura so-
nora é a arte mais frequentemente associada a Bertoia. A maioria das suas esculturas 
eram feitas de várias hastes de metal. Os seus tamanhos variam de alguns centímetros 
até seis metros de altura. Muitos metais foram usados nessas esculturas, sendo o mais 
comum o cobre, conhecido pela sua ampla gama de variações de cores e sons ricos. 
Algumas hastes têm no seu topo cilindros ou gotas de metal que, pelo seu peso, acen-
tuam o balanço das hastes tonais e criam tons ressonantes profundos. Uma parte da 
experiência escultórica de Bertoia foi a forma dente-de-leão, que faz lembrar a semente 
de uma flor dente-de-leão. Em 1964, o edifício Kodak na Feira Mundial de Nova York 
exibia sete dentes-de-leão folheados a ouro dentro de uma fonte. Centenas de hastes 
finas, cuidadosamente soldadas ao redor de uma orbe central, tornaram-se um espetá-
culo audível e visual. Harry Bertoia e o seu irmão Oreste amavam a música e passa-
vam horas intermináveis a   experimentar e a encontrar novos sons para incorporar ao 
Sonambient, o ambiente auditivo e visual criado pelas esculturas tonais. Em 1968-1969 
Bertoia instalou-se num celeiro remodelado onde guardava a sua colecção de mais de 
100 esculturas tonais, que funcionava como estúdio de gravação de som e onde deu 
pequenos concertos a visitantes e amigos. A partir de 1970 e até ao final da sua vida 
Bertoia gravou 11 álbuns com os sons das esculturas tonais conhecidas como Sonambi-
ent. A coleção de esculturas permaneceu junta até 2016, quando as decisões familiares 
permitiram o empréstimo de algumas das esculturas a museus. A visão de Bertoia era 
que o Sonambient, um dia entrasse numa coleção em que seria tocado, compartilhado 
e experienciado pelo público, num ambiente acústico dedicado.182 
As esculturas Sonambient de Harry Bertoia interessam-nos não só pela estética visual, 
mas também pela qualidade sonora baseada na ressonância própria dos materiais uti-
lizados e nas suas respetivas dimensões. O timbre das esculturas estabelecia uma 
relação interessante com as qualidades acústicas do espaço envolvente.

182 https://harrybertoia.org/harry/ - acedido em 08.09.2020 
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Figura 42: 
Harry Bertoia no seu estúdio, a tocar as esculturas Sonambient.
(https://www.sothebys.com/en/series/bertoia-the-sonambi-
ent-barn-collection - acedido em 08.09.2020)

Figura 44: 
Standard Oil Tonals de Harry Bertoia, do ano 1974, em Chicago.
(https://harrybertoia.org/harry/ - acedido em 08.09.2020)

Figura 43: 
Estúdio de Harry Bertoia com algumas das esculturas Sonambi-
ent. À esquerda, a cadeira Diamond Chair de 1952.  
(https://www.sothebys.com/en/series/bertoia-the-sonambi-
ent-barn-collection - acedido em 08.09.2020)
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Alvin Lucier é um compositor de música experimental e artista sonoro americano. Ele 
nasceu em 1931 em Nashua, New Hampshire. Alvin Lucier foi educado em escolas 
públicas e paroquiais de Nashua, a Portsmouth Abbey School, Yale e Brandeis e passou 
dois anos em Roma com uma bolsa de estudos. De 1962 a 1970 lecionou na Brandeis 
University, onde também dirigiu o coro de câmara da universidade, e de 1968 a 2011 
lecionou na Wesleyan University, onde foi Professor de Música.183 
Muitas das peças de Alvin Lucier são baseadas em fenómenos de ressonância e na 
exploração de propriedades acústicas pela criação de ondas estacionárias no espaço, 
em objetos ou dentro de materiais, usando circuitos de feedback entre microfones e 
altifalantes colocados dentro ou ao redor dos objetos ressonantes, como por exemplo a 
sua peça Bird and Person Dyning, a peça Music on a Long Thin Wire ou o trabalho de 
arte sonora Sound on Paper. 
Particularmente interessante, do ponto de vista acústico, é a célebre peça I Am Sitting in 
a Room de 1969. Nesta peça, Alvin Lucier leu e gravou com um microfone um pequeno 
texto e reproduziu-o na sala usando altifalantes, gravando repetidamente o resultado 
até que as frequências de ressonância da sala fossem amplificadas e purificadas. No 
texto lido no início da peça, Alvin Lucier descreveu exatamente esse processo de gra-
vação e reprodução, acrescentando que esse procedimento removeria quaisquer irre-
gularidades na sua voz.184 Nesse processo, o texto torna-se não identificável à medida 
que fica cada vez mais coberto pela tonalidade das frequências ressonantes que ativou 
na sala. O pensamento central de Alvin Lucier sobre esta peça é entender o espaço 
como um filtro acústico e a altura dos sons resultantes como comprimentos de onda.185

„Yes, the space acts as a filter; it filters out all of the frequencies except the resonant 
ones. It has to do with the architecture, the physical dimensions and acoustic charac-
teristics of the space. As you know, every musical sound has a particular wavelength; 
the higher the pitch, the shorter the wavelength. Actually, there‘s no such thing as ´high´ 
notes or ´low´ notes, we simply borrowed those terms from the visual world to describe 
something we didn‘t understand. (...)
If the dimensions of a room are in a simple relationship to a sound that is played in it, that 
sound will be reinforced, that is, it will be amplified by the reflections from the walls. If, ho-
wever, the sound doesn‘t ´fit´ the room, so to speak, it will be reflected out of phase with 
itself and tend to filter itself out. So by playing sounds into a room over and over again, 
you reinforce some of them more and more each time and eliminate others. It‘s a form 
of amplification by repetition. Thinking of sounds as measurable wavelengths, instead of 
as high or low musical notes, has changed my whole idea of music from a metaphor to 
a fact and, in a real way, has connected me to architecture.“ 186 

183 http://alucier.web.wesleyan.edu/bio.html - acedido em 09.09.2020 
184 Alvin Lucier, Douglas Simon, Chambers: Scores by Alvin Lucier (Middletown, CT: Wesleyan University   
       Press, 2012). p. 30 
185 ibid., p. 35 
186 ibid., p. 35-36 
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Estamos particularmente interessados   nesta obra de Alvin Lucier no sentido em que 
o compositor instrumentalizou o espaço como um corpo de ressonância musical. Ao 
aumentar as propriedades ressonantes da sala, Alvin Lucier tornou a tonalidade dos 
modos acústicos claramente audível. Também nos interessa a variabilidade dos resul-
tados musicais desta prática, resultante da ligação direta às propriedades acústicas da 
respetiva sala.

Figura 45: 
Alvin Lucier a gravar I Am Siting in a Room no Museum of Modern Art 
em Nova York, no ano de 2014.
(https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/01/20/collecting-al-
vin-luciers-i-am-sitting-in-a-room/ - acedido em 09.09.2020) 

Figura 46: 
Um trabalho de Alvin Lucier de 1985. Sound on Paper explora as qua-
lidades ressonantes de diferentes tipos de papel.
(fotografado na exposição Sound Art?. Barcelona: Fundació Joan 
Miro, 2020) 
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Nascido em 1926, David Tudor foi pianista, compositor e pioneiro da música eletrónica 
ao vivo. A maioria das suas composições utiliza instrumentos eletrónicos modulares 
personalizados. Tudor construiu os seus próprios instrumentos eletrónicos e as suas 
inovações posicionaram-lhe na vanguarda da tecnologia musical da época. Ao longo 
da sua carreira, ele desenvolveu um grande número de colaborações, por exemplo, 
com John Cage. Tudor estreou várias obras para piano de Cage, incluindo a marcante 
composição silenciosa 4‘33”, na qual Tudor se sentou ao piano por, precisamente, 4:33 
minutos sem tocar. Durante as décadas de 1950 e 1960, Tudor lecionou no Black Moun-
tain College, em North Carolina.187 
Entre 1968 e 1973, David Tudor compôs uma série de peças intitulada Rainforest. Em 
quatro versões diferentes, Rainforest I-IV, foi desenvolvida a ideia de um conjunto de 
objetos sonoros, com uma característica sonora específica para cada objeto. Este con-
junto podia incluir objetos encontrados ou objetos criados com certas idéias acústicas. 
Transdutores foram anexados a cada um desses objetos, o que permitia que os sons 
da composição fossem transmitidos diretamente para as superfícies dos objetos. Os 
materiais, a forma e o tamanho dos objetos atuaram como filtros acústicos, cada um 
modulando os sons de maneira específica. Assim, os objetos tinham três funções, eram 
esculturas individuais, instrumentos musicais e filtros mecânicos ao mesmo tempo. A 
versão mais conhecida da série de composições de Tudor é Rainforest IV de 1973. A 
peça incluiu o desenvolvimento de um ambiente espacial de objetos suspensos. Além 
disso, nesta versão, as frequências ressonantes, quase inaudíveis dos objetos, foram 
captadas por microfones de contacto e projetadas no espaço por meio de um sistema 
de áudio.188 Antes de Tudor obter transdutores comerciais, o tipo de transdutor de áudio 
que ele usava para causar ressonância nos objetos físicos, era simplesmente um alti-
falante sem um cone que podia ser conectado a um objeto.189 
A génese de Rainforest vem da partitura que Tudor criou para a peça de dança Rainfo-
rest de Merce Cunningham, em 1968. A peça de Cunningham apresentou dançarinos 
cercados por almofadas cheios de hélio, da instalação Silver Clouds de Andy Warhol, 
flutuando livremente pelo palco. Para a partitura, Tudor usou osciladores de tom que 
faziam sons parecidos com os de pássaros, mas a maior inovação do trabalho foi o 
uso das características ressonantes de objetos comuns para manipular os sons. Em 
1973, com Rainforest IV, o trabalho expandiu-se de uma composição sonora para uma 
instalação colaborativa e performativa, com objetos maiores suspensos livremente no 
espaço para aumentar as suas propriedades ressonantes e adicionar um elemento vi-
sual ao trabalho. Com o tempo, o número de objetos cresceu de oito para vinte e de vinte 
para quarenta, e cada um foi selecionado pelas suas propriedades auditivas distintas.190

187 https://www.moma.org/explore/inside_out/2016/06/01/moma-collects-david-tudors-rainforest-v-variati 
       on-1/ - acedido em 10.09.2020
188 Carsten Seiffarth, Markus Steffens, singuhr hoergalerie 2007 - 2014 sound installation art in berlin  
       (Heidelberg: Kehrer-Verlag, 2015). p. 116 
189 John Driscoll, Matt Rogalsky, David Tudor‘s rainforest: an evolving exploration of resonance / Leonar  
       do Music Journal 14 (Cambridge, MA: The MIT Press, 2004). p. 26
190 https://www.moma.org/explore/inside_out/2016/06/01/moma-collects-david-tudors-rainforest-v-variati 
       on-1/ - acedido em 10.09.2020 
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“Each instrument was set into sonic vibration through the use of electromagnetic trans-
ducers. The sound materials used to program the instruments are collected from natural 
scientific sources and are specific to each instrument, exciting their unique resonant 
characteristics. The excited resonances are routed to a conventional audio system by 
the use of one or more pick-ups attached to each instrument.” 191 

O grupo de artistas Composers Inside Electronics (CIE) que colaborou com David Tudor 
nas apresentações de Rainforest IV continuou a apresentar esta peça após a morte do 
compositor em 1996. Em 2009, eles criaram Rainforest V, a versão de instalação da 
obra, que agora está na coleção do Museum of Modern Art em Nova York.192 
Estamos interessados   neste trabalho porque explora as propriedades ressonantes de 
objetos e a sua reprodução no espaço de forma amplificada. Os objetos são utilizados 
como filtros mecânicos, que influenciam acusticamente a composição ativante, devido 
às suas propriedades específicas como corpos ressonantes. A reprodução amplificada  
desse processo na sala resulta numa interação e relação interessantes, entre as prop-
riedades acústicas dos objetos e as da sala.

191 ibid. 
192 ibid.  

Figura 47: 
Vista da instalação Rainforest IV no L‘espace Pierre Cardin, 1976 em Paris.
(https://www.moma.org/explore/inside_out/2016/06/01/moma-collects-david-tu-
dors-rainforest-v-variation-1/ - acedido em 10.09.2020 ) 
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Figura 48: 
Performance da instalação Rainforest IV no L‘espace Pierre Cardin, 1976 em Paris.
(https://www.moma.org/magazine/articles/166 - acedido em 10.09.2020) 

Figura 49: 
Vista da instalação Rainforest V de David Tudor e Composers Inside Electronics, 
2019 no MoMA em Nova York.
(https://www.moma.org/collection/works/200157 - acedido em 10.09.2020) 
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Nascido em 1938, Bernhard Leitner é um arquiteto e artista sonoro austríaco conhecido 
pelas suas instalações sonoras. Leitner estudou arquitetura na Universidade Técnica de 
Viena e depois trabalhou em Paris, Nova York e Berlim. Além do seu trabalho artístico, 
de 1972 a 1981 foi codiretor do programa Urban Design Studies Humanistic Perspec-
tives da New York University e de 1987 a 2005 foi professor na Universidade de Arte 
Aplicada em Viena.193 Desde o final dos anos 60, Bernhard Leitner tem trabalhado no 
limiar entre arquitetura, escultura e música. Em muitas das suas obras, Leitner usa um 
grande número de altifalantes, que ele organiza esculturalmente em espaços sonoros 
nos quais o som se move entre os altifalantes em certas direções, envolvendo assim o 
ouvinte num campo sonoro dinâmico. Ao contrário de um músico, que introduz sons no 
espaço, Bernhard Leitner cria o espaço por meio do som. Para Leitner, o material sonoro 
tem uma qualidade plástica e arquitetónica, capaz de ultrapassar os limites fixos de um 
edifício estático.194 Os espaços audíveis de Bernhard Leitner podem ser sentidos com 
todo o corpo. Leitner fala de audição corporal, em que a perceção auditiva não ocorre 
apenas por meio dos ouvidos, mas por todo o corpo, e cada parte do corpo pode ouvir 
de forma diferente.195 
Na sua obra Tuba-Architecture, 60 placas metálicas, penduradas livremente no teto, for-
maram as paredes de uma arquitetura acústica. Para os painéis metálicos, Leitner uti-
lizou chapas industriais de aço, com 3 milímetros de espessura, 2,50 metros de altura, 
1,50 ou 1,25 metros de largura. Os altifalantes que foram montados magneticamente na 
área central das placas transferiam o material sonoro para as placas de aço e converti-
am-nas em superfícies de ressonância sonora. As passagens de 75 cm de largura entre 
os painéis paralelos foram acusticamente comprimidas pelos campos vibratórios radian-
tes. O resultado foi um espaço sonoro físicamente percetível que envolveu e preencheu 
o corpo do ouvinte.196 Uma composição de tuba baixo com oscilações harmónicas com 
pausas gerou vibrações acústicas nos painéis de metal. Os painéis tornaram-se pare-
des de ressonância flutuantes e oscilantes. Durante as pausas entre o material sonoro, 
as placas de metal reverberaram até um maximo de 15 segundos.197 
Estamos interessados   neste trabalho de Bernhard Leitner não só por causa do seu ar-
ranjo arquitetónico como uma instalação sonora espacial, mas também porque a com-
posição é transferida diretamente para as placas metálicas e, assim, explora e utliza 
as propriedades acústicas do material ressonante. As paredes metálicas servem como 
material de construção e organização espacial e ao mesmo tempo como corpos resso-
nantes instrumentais da composição transferida. O princípio desta instalação também 
nos faz lembrar uma câmara reverberante. O arranjo de 60 placas metálicas certamente 
prolongou a reverberação da sala de exposição porque a sua superfície foi significativa-
mente ampliada com um material altamente reflexivo.

193 https://www.bernhardleitner.at/bios - acedido em 11.09.2020 
194 Bernhard Leitner, Sound: Space (Berlin: Hatje Cantz Verlag,1998). p. 248 
195 https://www.archdaily.com/168979/bernhard-leitner-sound-spaces - acedido em 11.09.2020
196 Bernhard Leitner, Boris Groys, P.U.L.S.E. (Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2008). p. 14
197 ibid., p. 20 
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Figura 50: 
Desenho da instalação Tuba-Architecture.  
(Bernhard Leitner, Boris Groys. P.U.L.S.E. 
Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2008. p. 19) 

Figura 51: 
Vista da instalação Tuba-Architecture na primeira apresentação no Klangkunstforum Berlin, 1999.
(Bernhard Leitner, Boris Groys. P.U.L.S.E. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2008. p. 25) 
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Jacob Kirkegaard é um artista sonoro dinamarquês nascido em 1975. Kirkegaard estu-
dou na Academy of Arts and the Media em Colónia, Alemanha. Os seus trabalhos refle-
tem sobre condições e ambientes complexos, despercebidos ou inacessíveis. Algumas 
das suas obras são explorações acústicas imersivas de espaços ou materiais específi-
cos que ele amplifica para demonstrar as suas qualidades ressonantes.198

O seu trabalho 4 Rooms de 2005 é um retrato sonoro de quatro espaços abandonados 
em Chernobyl, Ucrânia. O som de cada sala foi evocado por um método elaborado, 
no qual Kirkegaard fez uma gravação de 10 minutos e depois reproduziu a gravação 
de volta na sala, gravando-a novamente. Esse processo foi repetido até dez vezes. À 
medida que as camadas ficavam mais densas, cada sala articulava seu próprio caráter 
único em várias frequências de ressonância. Do ponto de vista técnico, este método de 
Jacob Kirkegaard foi inspirado no trabalho de Alvin Lucier I Am Sitting in a Room, que 
gravou a sua voz num espaço e repetidamente reproduziu essa gravação de volta nesse 
mesmo espaço. No entanto, no trabalho 4 Rooms de Kirkegaard, nenhuma voz humana 
foi projetada nas salas. Durante as gravações, ele deixou os quatro espaços a articu-
lar os seus próprios ruídos de fundo e as suas próprias frequências ressonantes, para 
aguardar o que poderia evoluir desses próprios espaços aparentemente silenciosos.199 
A criação da obra de Kirkegaard, Phonurgia Metallis, foi inspirada por uma figura emi-
nente da história dos estudos do som, Athanasius Kirchner, e nas suas abordagens ex-
perimentais para explorar o som gerado a partir da matéria em movimento. No seu livro 
Phonurgia Nova, o médico e cientista Kirchner, analisou e ilustrou como os tempera-
mentos são afetados pelas vibrações musicais. Segundo Kirchner, cada matéria e cada 
pessoa são ativadas de maneira diferente pela mesma música, de acordo com as suas 
diferentes características ressonantes. Kirchner provou isso numa experiência com três 
taças de vidro iguais, cada uma cheia com um líquido diferente, representando o carác-
ter de cada um dos três temperamentos. Quando um dedo era esfregado nas bordas 
das taças de vidro, produzindo um tom musical, cada líquido era colocado num grau 
diferente de vibração. Com a sua obra Phonurgia Metallis de 2009, Jacob Kirkegaard re-
tomou essa proposição de Kirchner. Três placas de metal, cobre, latão e ferro, montadas 
na parede, vibraram por meio da sua própria atividade ressonante característica, que foi 
gravada com microfones de contacto, amplificada e reproduzida simultaneamente para 
as placas, um circuito que aumentou as suas atividades ressonantes. Embora as três 
placas fossem exatamente do mesmo tamanho, elas acabaram por ser afetadas de ma-
neiras diferentes e cada material articulou o seu próprio temperamento ressonante.200 
Estamos interessados   neste trabalho de Jacob Kirkegaard não só porque compara as 
diferentes frequências de ressonância de três diferentes materiais metálicos da mesma 
dimensão, mas também pelo método que, através da reprodução amplificada dessas 
frequências de ressonância, cria um circuito de ondas estacionárias dentro das placas. 
A obra faz uma mediação entre as características acústicas da sala e as das placas.

198 https://fonik.dk/about.html - acedido em 12.09.2020 
199 https://fonik.dk/works/4rooms.html - acedido em 12.09.2020 
200 https://fonik.dk/works/phonurgia.html - acedido em 12.09.2020 
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Figura 52: 
Placa de cobre amplificada. Cada uma das três placas metálicas tinha 
as mesmas dimensões de 100 x 100 x 0,10 cm.
(https://fonik.dk/works/phonurgia.html - acedido em 12.09.2020) 

Figura 53: 
Vista da instalação do trabalho Phonurgia Metallis de Jacob Kirkegaard.
(https://fonik.dk/works/phonurgia.html - acedido em 12.09.2020) 
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Bill Fontana, nascido em 1947, é um compositor e artista de média americano que 
desenvolveu uma reputação internacional pelas suas experiências pioneiras com som. 
Desde o início dos anos 70, Fontana usa o som como um meio escultural para interagir 
com e transformar a perceção de espaços visuais e arquitetónicos. Ele realizou escul-
turas sonoras e projetos de rádio para museus e organizações em todo o mundo. As 
esculturas sonoras de Fontana usam o ambiente humano e natural como uma fonte 
viva de informação musical. A sua metodologia tem sido a criação de redes de pontos 
de escuta simultâneos que transmitem dados acústicos em tempo real para uma zona 
de escuta comum, o local da escultura. Desde 1976, Fontana chama essas obras de 
esculturas sonoras. Ele produziu um grande número de trabalhos que exploram a ideia 
de criar redes de escuta ao vivo, usando tecnologias de transmissão que conectam 
vários pontos de escuta a um ponto de receção central. Desde o final dos anos noven-
ta até ao presente, os projetos de Fontana exploraram tecnologias de escuta híbrida, 
como microfones acústicos, sensores subaquáticos (hidrofones) e sensores de materi-
ais (acelerómetros). Alguns dos seus trabalhos mais recentes, chamados de Acoustical 
Visions, são explorações da imagem de um som e do som de uma imagem.201

„What is significant in this process are the conceptual links determining the relationships 
between the selected listening points and the site-specific qualities of the reception point 
(sculpture site). Some conceptual strategies have been acoustic memory, the total trans-
formation of the visible (retinal) by the invisible (sound), hearing as far as one can see, 
the relationship of the speed of sound to the speed of light, and the deconstruction of our 
perception of time.“ 202 

A obra de Bill Fontana em Lisboa, Shadow Soundings, recolheu vários pontos de es-
cuta e também perspectivas visuais da Ponte 25 de Abril e transmitiu-os em tempo real 
para o espaço expositivo central do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). 
Fontana já tinha trabalhado com pontes antes. No seu trabalho, Oscillating Steel Grids 
Along the Brooklyn Bridge de 1983, transmitiu som ao vivo para a primeira Twin Tower 
do World Trade Centre. No seu trabalho Harmonic Bridge de 2006, projetou várias per-
spetivas de escuta da London Millennium Foot Bridge para o interior do Turbine Hall da 
Tate Modern e para o espaço principal da estação Southwark do Metro de Londres. No 
trabalho Acoustical Visions of the Golden Gate Bridge em São Francisco, que realizou 
para o 75º aniversário da ponte, ele reuniu seis meses de gravações de som e vídeo 
para um retrato multimédia da ponte. Para Fontana, as pontes de aço são fascinantes 
porque são, como ele descreve, estruturas vivas e dinâmicas que respondem às pes-
soas e aos carros que passam por elas fisicamente, bem como à luz e às mudanças do 
clima. O artista considera que as pontes são condutores de energia da natureza e da 
humanidade, esculturas sonoras musicais à espera para serem feitas.203 

201 https://resoundings.org/Pages/Biography.html - acedido em 13.09.2020 
202 ibid.   
203 https://resoundings.org/PDF/On_the_Edge_of_Vision.pdf - acedido em 13.09.2020  
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No entanto, Shadow Soundings, de 2017, foi o primeiro trabalho de Bill Fontana sobre 
uma ponte que usava perspectivas auditivas e visuais ao vivo e que abordava a obra 
como um Gesamtkunstwerk de som e imagem. Shadow Soundings foi uma experiência 
acústica e visual de grande escala que tornou audíveis as inaudíveis vibrações inter-
nas da estrutura da ponte e que filmou raras perspectivas sobre a mesma. Fontana 
usava microfones e acelerómetros nas mesmas posições da ponte, mas os sons que 
captavam pareciam ser ouvidos em momentos e lugares diferentes. Dessa forma a 
relocalização dos sons era feita não só no espaço, mas também no tempo. No museu, 
o material foi misturado ao vivo com uma ferramenta composicional para coreografar e 
estender os movimentos do som, de forma que o material captado fosse deliberadamen-
te sobreposto, incluindo as imagens visuais. A obra desconstruiu e recompôs a relação 
entre som e imagem, sítio e som, e projetou o observador para uma outra dimensão da 
perceção.204 Dez canais de som ao vivo, dois canais de vídeo ao vivo e cinco canais 
de vídeo gravado foram todos misturados e não necessariamente conectados entre si. 
Uma obra viva de arte multimédia criada a partir de uma conexão em tempo real entre a 
ponte e o museu.205 O foco principal de Bill Fontana neste trabalho, no entanto, foi a di-
mensão sonora da obra, como ele afirmou “Above all I wanted to understand the bridge 
as a living musical instrument and create a work of art based on that premise.” 206

Estamos particularmente interessados   no trabalho Shadow Soundings porque torna au-
dível a ressonância interna dos componentes da ponte e, assim, revela as vibrações 
normalmente inaudíveis dentro da sua estrutura. Um outro aspecto interessante nesta 
obra de Bill Fontana é a relocalização de vários pontos de escuta, enquanto locais e 
detalhes auditivos, bem como a recomposição destas perspetivas sonoras no espaço 
de exposição central da escultura sonora.

204 ibid.  
205 https://resoundings.org/Pages/Shadow_Soundings_Media_Study_by_Bill_Fontana.html - acedido em     
       13.09.2020  
206 https://elephant.art/bill-fontana-the-bridge-is-always-singing/  - acedido em 14.09.2020

Figura 54: 
Vista da exposição Shadow Soundings de Bill Fontana, 2017 no MAAT.
https://www.maat.pt/index.php/en/exhibition/bill-fontana-shadow-soundings - acedido 
em 14.09.2020) 
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Figura 55: 
Como a superfície da estrada não é feita de asfalto, mas de aço, a Ponte 25 de Abril produz um som 
musical icónico.
(https://www.designboom.com/art/maat-museum-bill-fontana-shadow-soundings-lisbon-10-24-2017/ 
- acedido em 14.09.2020) 

Figura 56: 
O título Shadow Soundings surgiu das sombras em movimento que produzem o som icónico da ponte.
(https://www.designboom.com/art/maat-museum-bill-fontana-shadow-soundings-lisbon-10-24-2017/ 
- acedido em 14.09.2020) 
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O local para a apresentação do projeto prático foi um pequeno espaço de arte, localiza-
do numa antiga mercearia, em frente a uma antiga Ilha na Rua da Maternidade, no Por-
to. No final de 2018, tive a oportunidade de propor e desenhar um conceito arquitetónico 
para a remodelação do interior deste espaço. A partir de uma inspeção profunda, de 
fotografias e de um levantamento do espaço, foram apresentadas várias sugestões de 
remodelação em forma de desenhos e colagens. A proposta consistia essencialmente 
na remoção de um teto falso de plástico que se encontrava suspenso na estrutura de 
madeira da cobertura e no revestimento das paredes de azulejo com pladur. Desta for-
ma, a estrutura rústica de madeira da cobertura ficaria exposta e o volume vertical da 
sala aumentaria. Isso aumentaria a altura visível do espaço e daria-lhe um carácter mais 
aberto. Revelar a estrutura de madeira da cobertura também aumentaria a versatilidade 
da sala e, por exemplo, ofereceria a possibilidade de instalar obras artísticas não só 
nas paredes mas também nesta estrutura. O contraste de cores entre o revestimento 
das paredes em pladur pintado de branco e as vigas de madeira escura da estrutura 
do telhado acima, daria ao espaço de arte um ambiente especial que não esconde a 
construção mas que a mostra abertamente. Como a forma exata da estrutura do telhado 
de madeira não era conhecida antes da remoção do tecto falso, esta foi estimada pelos 
desenhos. Por conta dessa incerteza, a remoção do teto falso foi um momento muito 
interessante e surpreendente. No momento dessa intervenção foi também descoberta 
uma divisão de tabique, que estava escondida acima do teto falso.
No decorrer do processo de planeamento também surgiu a ideia de isolar o telhado por 
dentro, com o material de isolamento Roofmate, mas isso não foi implementado por mo-
tivos de custo. Pelo mesmo motivo, a proposta de instalação de janelas maiores não foi 
implementada por enquanto. Além disso, em princípio, com pequenas divergências de-
vido ao tipo de irregularidades que ocorrem na prática, as propostas desenhadas para 
a remodelação do interior deste espaço foram implementadas. No final de fevereiro de 
2019 foi inaugurada a primeira exposição no novo espaço de arte. 
É evidente que a remodelação do interior da antiga mercearia não tem apenas efeitos 
visuais, mas também auditivos. A mudança dos materiais de superfície e o aumento do 
volume da sala também têm, naturalmente, consequências acústicas. A remoção do 
teto falso de plástico aumenta o volume da sala e, portanto, leva a frequências de res-
sonância mais baixas, ou seja, a ondas estacionárias mais longas que se podem formar 
entre as superfícies da sala. Além disso, as vigas de madeira expostas têm um efeito de 
difusão nas reflexões do som. O aumento do volume da sala pela remoção do teto falso 
e o revestimento dos azulejos, material altamente reflexivo, com pladur resultam num 
timbre mais profundo da reverberação e em reflexões sonoras mais difusas na sala. 
Essas alterações acústicas resultantes da remodelação interior do espaço foram tidas 
em consideração no processo de planeamento. 
Dado que o local serviu posteriormente de espaço expositivo para a nossa instalação 
sonora, são aqui apresentados alguns desenhos e fotografias do projeto de remode-
lação que descrevem mais detalhadamente o local, o espaço e a sua transformação.
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Figura 57: 
Localização e implantação do espaço de arte na Rua da Maternidade 44. esc/ 
1:10000

Figura 58: 
Esquema da ilha situada atrás do espaço de 
arte. esc/ 1:500
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Figura 59: 
Vista aérea do espaço de arte e da ilha. 
(https://www.google.com/maps/@41.1511752,-
8 . 6 2 2 8 0 2 2 , 7 2 a , 3 5 y, 1 4 4 . 8 h , 3 3 . 2 2 t / d a -
ta=!3m1!1e3 - acedido em 22.10.2018)

Figura 60: 
Vista da frente da antiga mercearia antes do início das obras de remodelação em 2018.
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Figura 61: 
Planta e cortes com os elementos a serem removidos em amarelo. esc/ 1:100
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Figura 62: 
Planta e cortes com os elementos a serem instalados em vermelho. esc/ 1:100
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Figura 63: 
Desenho para o cálculo das superfícies a serem revestidas com pladur. Acima: Corte horizontal a 
3 metros de altura mostrando parte da estrutura do telhado, a divisão de cima e uma parede a ser 
reparada acima do pladur. esc/ 1:200

Figura 64: 
Desenhos que ilustram o princípio da construção, a superfície e a posição assimétrica do telhado que cobre 
o espaço de arte e também o corredor para a Ilha. esc/ 1:200
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Figura 65: 
Interior da antiga mercearia antes da remodelação.

Figura 66: 
colagem para visualizar a intervenção planeada.

Figura 67: 
Interior do espaço de arte após a remodelação.
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Figura 68: 
Vista da estrutura do telhado exposta após a remoção do teto fal-
so, revestimento das paredes e instalação de tubos fluorescentes 
nas vigas estruturais.

Figura 69: 
Vista da estrutura do telhado exposta após a remoção do teto fal-
so, revestimento das paredes e instalação de tubos fluorescentes 
nas vigas estruturais.
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Figura 70: 
Vista da frente da antiga mercearia antes da remodelação.

Figura 71: 
Colagem para visualizar a instalação de janelas maiores.

Figura 72: 
Inauguração do novo espaço de arte em fevereiro de 2019. 
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Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 surgiu a oportunidade de apresentar uma ex-
posição minha no novo espaço de arte. O ponto central dessa exposição foi a referida 
instalação sonora com o objetivo de amplificar as frequências de ressonância da sala e, 
assim, proporcionar ao ouvinte uma experiência consciente das características acústi-
cas da sala. Inspirado pelo método aplicado por Alvin Lucier na sua peça I Am Sitting in 
a Room, a ressonância própria do espaço foi aumentada através da gravação e repro-
dução constante do campo sonoro presente na sala. No entanto, na nossa instalação 
sonora nenhum texto específico foi falado aos microfones e foram gravados apenas os 
sons que estavam a ocorrer na sala naquele momento, quer o silêncio relativo da sala, 
quer os ruídos e vozes de visitantes presentes. Como os sons que ocorriam passavam 
pela acústica da sala várias vezes, o campo sonoro tornou-se cada vez mais tonal e as 
qualidades da sala, como corpo de ressonância, tornaram-se mais audíveis. O circuito 
de feedback eletroacústico, ressonante do timbre da sala, informava repetidamente os 
novos impulsos sonoros sobre a geometria e a materialidade do espaço. Desta forma 
o campo sonoro foi esculpido de acordo com as características acústicas da sala, que 
assim funcionou para a instalação sonora como instrumento musical e como corpo de 
ressonância arquitetónico. A acústica da sala proporcionou a possibilidade de criação 
musical tonal e a sala tornou-se um instrumento envolvente que incluia de forma intera-
tiva as pessoas presentes e os seus sinais auditivos através da constante gravação e 
reprodução desses sinais. 
A técnica utilizada para a implementação da instalação sonora baseou-se em três micro-
fones e três altifalantes. A cada um dos microfones foi atribuído um altifalante. Os alti-
falantes foram orientados para as três dimensões da sala, ou seja, um altifalante para 
o comprimento da sala, x, um para a largura, y, e um para a altura, z. O objetivo era 
provocar as ondas estacionárias nas três direções espaciais. Foi configurado um atraso 
de tempo (delay) de 1,8 segundos entre a gravação pelos microfones e a reprodução 
pelos altifalantes para que os microfones tivessem tempo suficiente para registar o tim-
bre no tempo de reverberação da sala. Com este circuito entre os microfones e os 
altifalantes que reproduziam os sons captados, com um atraso de tempo, era possível 
passar os sinais gravados repetidamente pela sala e, assim, amplificar as frequências 
de ressonância resultantes da acústica da sala, ou seja, de produzir ondas estacionárias 
amplificadas nesse espaço. Movendo-se pelo campo sonoro resultante da instalação 
na sala, era possível perceber os pontos de pressão sonora máxima e os pontos de 
pressão sonora mínima das ondas estacionárias e dos seus parciais harmónicos. Por 
este motivo, os microfones foram instalados de forma flexível, suspensos na estrutura 
do telhado, de forma que as suas posições podiam ser alteradas para poder registar e 
acentuar as diferentes ondas estacionárias na sala. 
No decorrer da exposição, o processo experimental também foi importante, ou seja, os 
trabalhos foram alterados ao longo da exposição. Por exemplo, diferentes microfones 
foram testados e as suas posições alteradas, da mesma forma que as posições dos alti-
falantes foram alteradas, a fim de perceber as reações das ondas estacionárias na sala
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às mudanças na relação espacial entre as fontes sonoras e os microfones. Desse modo, 
verificamos que quanto maior a distância entre o microfone e o altifalante, menor a fre-
quência de ressonância acentuada, ou seja, mais longa a onda estacionária acentuada 
na sala. 
Além da instalação sonora na sala maior da galeria, havia também uma segunda sala, 
menor, que também foi equipada com um microfone e um par de altifalantes. Nesta pe-
quena sala um circuito eletroacústico semelhante ao da sala maior foi programado, mas 
com mais efeitos de áudio (delay, autofilter). Os dois circuitos eletroacústicos nas duas 
salas interagiram pela sua relação acústica e formaram um campo sonoro complexo. 
Também foram feitas experiências com tubos, em cima dos altifalantes verticais ou ao 
redor dos microfones, os quais, como corpos de ressonância muito característicos, al-
teravam audivelmente o circuito acústico no espaço entre os altifalantes e os microfo-
nes. Qualquer movimento ou intervenção física na sala alterou de forma audível o cam-
po sonoro e verificou-se que tudo absorve e reflete o som e, assim, revela qualidades 
como corpo de ressonância. 
Além da instalação sonora, foram apresentados diversos trabalhos visuais e escultóri-
cos que procuraram ilustrar e visualizar o princípio da instalação e refletir sobre a in-
teração entre som e espaço e sobre fenómenos acústicos. O objetivo desses trabalhos 
também era completar a exposição visualmente no sentido de uma instalação multimé-
dia. Alguns desses trabalhos também estavam equipados com microfones ou pequenos 
altifalantes e, portanto, interagiram com o campo sonoro na sala, não apenas como ob-
jetos físicos e corpos ressonantes que absorvem e refletem o som, mas também como 
fontes sonoras parcialmente ativas.
Nas páginas seguintes encontra-se a documentação da instalação sonora e de alguns 
dos trabalhos visuais da exposição. Algumas gravações de som da instalação podem 
ser ouvidas através do seguinte link: https://soundcloud.com/contactscan/sets/corpos-ressonantes.
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mic.
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Figura 73: 
Esquema do circuito eletroacústico da instalação 
sonora principal.



4.2 Descrição e documentação da instalação sonora 102

Este trabalho enquanto Instalação apresenta-se como espaço sonoro 
integrativo com uma vista multidimensional sobre o tema da 
ressonância, não só como fenómeno na acústica, como timbre audível 
característico dos espaços arquitectónicos, das formas, dos materiais, 
dos sujeitos e objectos enquanto instrumentos sonoros, mas também 
como potencial de energia que activamos por impulsos de movimento 
resultando em vibração das coisas envolventes que se articulam 
aproximando as suas frequências ressonantes, atributo físico próprio 
de cada corpo que subtraímos numa forma visível do grande espaço 
dinâmico, infinito invisível que também é forma, ressonante, articulada 
e definida pelas formas diversas que lhe inabitam.

Cada Coisa tem a sua frequência ressonante, seja visível ou invisível, 
audível ou inaudível. Existem frequências ressonantes nas escalas 
macro e micro, em espectros audíveis e inaudíveis específicos em 
cada ponto no espaço, seja no espaço vazio invisível dinâmico, nas 
formas visíveis que lhe definem ou também nos elementos que 
constituem a matéria destas formas.

A matéria sonora que ouvimos nesta instalação esta baseada num 
sistema electroacústico que se refere ao trabalho do compositor 
Alvin Lucier que nos permite um aumento das frequências ressonantes 
próprias do espaço, no nosso caso, de forma mais interativa e que, 
enquanto espaço sonoro, proporciona também um campo para um 
percurso por uma serie de representações visuais e escultóricas 
abstractas que simbolizam traduções visíveis e audíveis dos corpos 
ressonantes nas suas várias dimensões. Estas representações estão 
parcialmente reconectadas com o espaço sonoro da instalação de 
forma (inter)ativa.

O projecto desta instalação procura proporcionar uma leitura sensível 
e estimulante para os pensamentos no sentido de uma consciência da 
importância e fragilidade dos múltiplos sistemas ressonantes que nos 
rodeiam e que existem no interior e no exterior de tudo.

A frequência liga-nos ao tempo como mediada da velocidade e dos 
movimentos cíclicos da natureza, a questão das dimensões, 
a geometria e ao espaço dinâmico invisível que se torna visível e forma 
pela sua aparência como campo das formas e corpos que 
nós somos e construímos.

     ficha técnica

   armonet
       x cm 
      redes de fibra de vidro, madeira, alfinetes, padrão moiré

2   3 + 1 = 8
       x cm
      espelhos de vídro, cola, pedra de nçã

    ransformação da ature a em rte e ida
      chapas de aluminio anti os, vaso de vidro, plantas de milho

 

   ainforest
      chapa de inox, cordas, mosquetões, pedra de nçã, 
      microfones de contacto

   tivação, e exão, rticulação
       x cm (x )
      caneta sobre  telas brancas, microfones, 
      pre amplificadores, altifalantes, cabos
 

   orpos essonantes
       microfones,  altifalantes, pre amplificadores, cabos,             
      audio interface, pc
  

   Echo hamber
      microfone, amplificador, altifalantes, audio interface, pc

1

2 3 4

5

6

7

Figura 75: 
Verso da folha de sala que acompanhava a exposição, com uma planta que indicava os trabalhos e com a 
ficha técnica com os títulos e os materiais utilizados.

Figura 74: 
Frente da folha de sala que acompanhava a exposição, com um texto e um cartaz com as datas e horários 
de funcionameto da instalação.
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Figura 77: 
Vista da exposição. No decorrer da exposição, os trabalhos à direita foram equipados e conectados com 
microfones e pequenos altifalantes e, assim, ampliaram subtilmente a reverberação da sala.

Figura 76: 
Vista da exposição. Além da instalação sonora, foram apresentados diversos trabalhos visuais e escultóri-
cos que refletiram sobre a interação entre som e espaço e sobre fenómenos de ressonância.
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Figura 78: 
Padrão moire formado pela sobreposição de duas redes de fibra de vidro. 
É criado um padrão de interferência visual cuja aparência relativamente 
dinâmica depende da luz e da perspetiva do observador. O trabalho repre-
senta uma analogia ao padrão de interferência acústica da sala.



4.2 Descrição e documentação da instalação sonora 105

Figura 79: 
Esta composição escultórica, chamada Rainforest, em homenagem à obra 
de David Tudor, representa a contraposição de duas partes. A pedra de 
Ançã em baixo simboliza o peso e a gravidade da natureza, e a chapa de 
inox em cima, suspensa com cordas, simboliza a leveza do artificial. O vo-
lume e as superfícies reflexivas deste trabalho interviram audivelmente na 
acústica do espaço. Com as cordas, a escultura podia ser tocada, como 
instrumento sonoro, para ativar os microfones na sala.
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Figura 80: 
Também foi apresentado um espelho de canto que representa as três dimensões e reflete sobre 
a ideia de espaço euclidiano. A reflexão visual é uma analogia às reflexões sonoras do espaço 
acústico. De todas as perspetivas, o observador vê-se no centro do sistema de coordenadas que 
aparece no espelho. Se um objeto é colocado no espelho, ele aparece, além da sua perspetiva real, 
de mais sete perspetivas virtuais devido às múltiplas reflexões e daí surgiu o nome do trabalho, 
3 + 1 = 8. Um vídeo do espelho com o som da instalação pode ser visto através do seguinte link: 
https://vimeo.com/390581316
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Figura 81: 
No final da exposição foram feitas algumas experiências, projetando fotografias do espelho de 
canto sobre o mesmo. A ideia de um circuito de feedback visual é uma analogia ao princípio utili-
zado na instalação sonora, em que a reverberação ressonante da sala foi repetidamente gravada 
e reproduzida no mesmo espaço. Nessa analogia visual foi projetada uma fotografia da reflexão 
sobre a reflexão.
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Figura 82: 
No final da exposição foram feitas algumas experiências, projetando fotografias do espelho de can-
to sobre o mesmo. A ideia de um circuito de feedback visual é uma analogia ao princípio utilizado 
na instalação sonora e alguns dos resultados que surgiram desse processo foram surpreendentes.
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Com a instalação sonora foi possível amplificar as frequências de ressonância da sala e 
assim apresentar a sua tonalidade acústica de forma aumentada. O circuito eletroacú-
stico transformou a sala num instrumento musical, aumentando o timbre ressonante da 
reverberação pelas múltiplas repetições do processo de gravar e reproduzir os sons na 
sala. Dessa forma foi possível extrair uma peça de arte sonora da tonalidade tímbrica 
do volume interior do espaço.
Pelas conversas com os visitantes da exposição ficou claro que a instalação sonora foi 
essencialmente a parte mais relevante da exposição. Dos trabalhos visuais que acom-
panhavam a instalação, o espelho de canto foi particularmente bem recebido, devido à 
sua conexão conceptual e formal com o princípio da instalação sonora. Nas conversas 
com os vistantes foi também acentuada a impressão de intensidade da massa sonora 
que encheu o volume interior da sala. O público mostrou-se particularmente interessado 
na componente interativa da instalação sonora, que resultou da gravação constante dos 
sons da sala pelos três microfones e, pouco depois, da sua reprodução repetida através 
dos três altifalantes. Isso permitiu que os visitantes contribuíssem para a ressonância 
crescente do campo sonoro na sala com as suas próprias vozes. Através do circuito ele-
troacústico, as vozes e ruídos na sala tornavam-se mais tonais a cada repetição, numa 
espécie de eco, e assumiam cada vez mais as frequências de ressonância da sala. A 
interatividade do campo sonoro permitiu aos visitantes o entendimento do método da 
instalação apenas ao interagir com os microfones e ao escutar. 
Pelo circuito eletroacústico aplicado na instalação, foi possível ouvir e entender as 
ondas estacionárias amplificadas na sala. No campo sonoro resultante foi possível ouvir 
e localizar os pontos de pressão mínima e os pontos de pressão máxima das diversas 
ondas estacionárias e dos seus parciais harmónicos. As vibrações das baixas frequên-
cias de ressonância não só podiam ser ouvidas, mas também percebidas fisicamente. 
Também foi possível perceber a influência do próprio corpo na articulação das frequên-
cias de ressonância na sala e como o próprio corpo tem um impacto absorvente no 
campo sonoro. Desta forma foi possível influenciar a formação das ondas estacionárias 
no campo sonoro pela posição do próprio corpo ou de um objeto no espaço. O campo 
sonoro resultante da instalação mostrou-se altamente sensível à presença ou mudança 
de posição de objetos físicos na sala, de modo que esses objetos e as suas posições 
pudessem ser literalmente ouvidas pela reação do campo sonoro.
Com a instalação sonora foi possível proporcionar aos visitantes uma experiência de 
escuta consciente da ressonância acústica característica de uma sala. A componente 
interativa da instalação permitiu aos visitantes refletir sobre o próprio impacto no campo 
sonoro envolvente e, assim, desenvolver uma consciência mais abrangente sobre fenó-
menos acústicos, particularmente sobre as frequências ressonantes que determinam o 
timbre de uma sala.
Com a configuração espacial dos altifalantes e dos microfones, também foram reali-
zadas medições acústicas por meio do programa FuzzMeasure. Este programa envia 
um tom de teste para um altifalante atribuído. O tom de teste passa pelo espectro das 



frequências audíveis (20Hz - 20.000Hz) em 5 milissegundos para ativar com este impul-
so a resposta sonora da sala em todas as frequências. A resposta da sala a este impulso 
é gravada pelo programa com um microfone atribuído e é usada para a análise gráfica 
e numérica da reverberação. Todas as combinações dos três altifalantes com os três 
microfones foram medidas, ou seja, cada um dos três altifalantes Ax, Ay e Az foi medido 
com os três microfones Mx, My e Mz, de modo que foram feitas nove medições diferentes. 
Além disso, os três altifalantes foram medidos simultaneamente com cada um dos três 
microfones, de modo que mais três medições foram feitas. Os resultados das medições 
mostram que as frequências de ressonância da reverberação e o tempo de reverberação 
dependem da posição da fonte sonora (o altifalante) e da posição do recetor (o micro-
fone). As posições e a relação espacial entre a fonte sonora e o recetor determinam a 
duração e a ressonância da resposta sonora percetível no respetivo ponto de escuta. 
Isso mostra que não apenas a sala em si, mas também todas as posições na sala têm 
frequências preferenciais. Desse modo, verificamos que uma sala articula-se de forma 
diferente em cada ponto e que a respetiva característica da resposta sonora depende da 
posição da fonte sonora e também da posição do recetor na sala. No entanto, deve-se 
notar que os altifalantes e os microfones também não têm respostas de frequência 
completamente lineares e, portanto, também influenciaram levemente as características 
espectrais da instalação sonora e as dos resultados das medições. Apesar disso, o prin-
cipal fator numa gravação da resposta de frequência de uma sala é a componente da 
acústica espacial. Alguns dos resultados das medições acústicas que foram feitas com a 
configuração espacial da instalação sonora estão documentados nas páginas seguintes.
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Ax Mx

Ay

My

Mz

Az

Figura 83: 
Configuração espacial das fontes sonoras (os três altifalantes Ax, Ay e Az) e dos recetores (os três microfo-
nes Mx, My e Mz) no momento das medições acústicas com o programa FuzzMeasure.
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Figura 84-86: 
Respostas de impulso das medições com três fontes sonoras diferentes (os altifalantes Ax, Ay e Az), cada 
uma medida da mesma posição pelo microfone Mz. Vemos o decaímento da energia sonora, a articulação 
das primeiras reflexões após o som direto e a difusão crescente das reflexões ao longo do tempo.
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 87-89: 
Respostas de frequência das medições com três fontes sonoras diferentes (os altifalantes Ax, Ay e Az), cada 
uma medida da mesma posição pelo microfone Mz. Vemos como o volume da reverberação varia em função 
da frequência, de forma ressonante.
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 90-92: 
Tempo de reverberação das medições com três fontes sonoras diferentes (os altifalantes Ax, Ay e Az), cada 
uma medida da mesma posição pelo microfone Mz. Vemos em bandas de frequência de oitava como o 
tempo de reverberação varia em função da frequência. 
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)



4.3 Análise da instalação sonora 114

Figura 93-95: 
Gráficos em cascata das medições com três fontes sonoras diferentes (os altifalantes Ax, Ay e Az), cada uma 
medida da mesma posição pelo microfone Mz. Vemos no espectro entre 20Hz e 1000Hz como o volume e 
o tempo da reverberação variam em função da frequência. 
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 96-98: 
Respostas de impulso das medições com as três fontes sonoras (Ax, Ay e Az) simultâneas, medidas de três 
posições diferentes pelos microfones Mx, My e Mz. Vemos o decaímento da energia sonora, a articulação 
das primeiras reflexões após o som direto e a difusão crescente das reflexões ao longo do tempo.
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 99-101: 
Respostas de frequência das medições com as três fontes sonoras (Ax, Ay e Az) simultâneas, medidas de 
três posições diferentes pelos microfones Mx, My e Mz. Vemos como o volume da reverberação varia em 
função da frequência, de forma ressonante.
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 102-104: 
Tempo de reverberação das medições com as três fontes sonoras (Ax, Ay e Az) simultâneas, medidas de três 
posições diferentes pelos microfones Mx, My e Mz. Vemos em bandas de frequência de oitava como o tempo 
de reverberação varia em função da frequência. 
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Figura 105-107: 
Gráficos em cascata das medições com as três fontes sonoras (Ax, Ay e Az) simultâneas, medidas de três 
posições diferentes pelos microfones Mx, My e Mz. Vemos no espectro entre 20Hz e 1000Hz como o volume 
e o tempo da reverberação variam em função da frequência. 
(Diagramas criados pelo programa FuzzMeasure 3.3.3)
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Este capítulo tenta resumir e esclarecer o significado e o propósito deste trabalho. Com 
uma abordagem multidisciplinar, o trabalho procura descrever a relação entre som e 
arquitetura, principalmente por meio da interface da acústica.
Inicialmente, foi feita uma breve introdução às relações fundamentais entre arquitetura e 
som. As fontes sonoras ativas em espaços arquitetónicos são o resultado de movimen-
tos, cujas posições são definidas pelo programa arquitetónico. Todos esses movimentos 
que causam o som acontecem principalmente no espaço vazio, no espaço negativo 
entre a matéria construída e natural, que forma a nossa envolvente. Como o som está 
sempre presente, a escuta é uma das interfaces mais importantes que temos com o 
envolvente arquitetónico, cuja forma e materialidade se articulam, não apenas visual-
mente, mas também auditivamente por meio das características sonoras e acústicas 
únicas da respetiva composição espacial presente. A dimensão do tempo é fundamental 
para entender a natureza do som, enquanto meio dinâmico. O ambiente audível articula 
o programa arquitetónico que define as posições e os movimentos das fontes sonoras 
presentes no respetivo momento. O som informa-nos não só sobre o programa arqui-
tetónico, pelas posições e informações audíveis das fontes sonoras, mas também sobre 
a forma, as dimensões, a proporção e a materialidade da sua envolvente arquitetónica 
pela sua resposta acústica, funcionando assim como uma imagem audível em função 
do espaço.
Foi descrita uma história e cronologia das descobertas acústicas, com particular atenção 
aos aspectos da ressonância e das proporções numéricas harmónicas, que Pitágoras 
descobriu com o monocórdio e que também foram utilizados para o dimensionamen-
to de proporções arquitetónicas, particularmente no Renascimento. Vimos que as re-
lações entre pequenos números inteiros são percebidas como harmoniosas, tanto vi-
sualmente como auditivamente. Este facto é interessante porque mostra a relação entre 
as dimensões de um meio, seja uma corda ou um espaço, e o comprimento de onda 
das ondas estacionárias, ou seja, das frequências de ressonância que se desenvolvem 
nele. Se as relações entre comprimento, largura e altura de uma sala são baseadas em 
relações numéricas harmónicas, as frequências de ressonância da sua reverberação 
também estão em relações harmónicas, o que significa que a resposta sonora da sala 
articula-se de maneira particularmente consonante. 
Os dois fatores que nos parecem fundamentais para as características da acústica fo-
ram descritos com mais detalhes, o tempo de reverberação e a ressonância. No que 
diz respeito à reverberação, foi descrito o princípio das reflexões sonoras e como estas 
são influenciadas pelo volume e pela forma da sala, assim como pelas propriedades 
dos materiais de superfície com os seus coeficientes de absorção específicos. Sobre 
a ressonância foi descrito como as dimensões e o volume de uma sala determinam o 
comprimento de onda das ondas estacionárias, ou seja, das frequências de ressonância 
que se desenvolvem entre os limites da sala. Os dois fatores acústicos de ressonância 
e reverberação estão diretamente relacionados aos fatores arquitetónicos, o material, a 
forma, a dimensão e a proporção. Esses fatores arquitetónicos articulam-se pelo tempo, 
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e pelas frequências de ressonância da reverberação. De um modo geral verificamos 
que quanto maior o volume de uma sala, mais longo é o tempo da sua reverberação e 
também mais compridas são as ondas estacionárias fundamentais que se formam nela, 
ou seja, mais baixas são as frequências de ressonância fundamentais que determinam 
a tonalidade e o timbre da reverberação. Além disso, há uma conexão interessante entre 
a ressonância e a simetria de uma sala. Quanto mais simétrica uma sala, mais clara-
mente as frequências de ressonância são formadas nas várias dimensões espaciais. 
Numa sala completamente simétrica, por exemplo num cubo, as mesmas frequências 
de ressonância são formadas em todas as três dimensões da sala, o que leva à articu-
lação de uma reverberação particularmente característica. 
O tempo de reverberação e as frequências de ressonância podem ser calculados com 
o auxílio de fórmulas, o que permite desenvolver pré-dimensionamentos acústicos para 
projetos em fase de planeamento. Desta forma, uma impressão teórica das qualidades 
sonoras de uma sala pode ser realizada antes da sua construção. A dimensão auditiva 
de uma sala pode ser bastante relevante para sua qualidade e funcionalidade arqui-
tetónica e, portanto, pode ser considerada na fase de planeamento. Por meio de um 
pré-dimensionamento acústico com uma verificação dos coeficientes de absorção dos 
materiais interiores, do tempo de reverberação e das frequências de ressonância funda-
mentais da sala podemos aumentar o conforto acústico e o bem-estar auditivo para os 
nossos projetos planeados.
Na preparação para a apresentação do nosso projeto prático, com uma instalação sono-
ra, vários casos de estudo foram considerados e uma seleção destes casos de estudo 
foi descrita no presente trabalho. Como exemplos práticos, foram descritos casos de 
estudo de uma série de autores das áreas de arquitetura e arte sonora, que combinam 
arquitetura, som e também outros meios como uma obra de arte total transdisciplinar ou 
que direcionam um foco particular para o fenómeno da ressonância acústica de espaços 
ou de determinados materiais. Neste contexto, foram apresentados três projetos de 
arquitetura e seis projetos de arte sonora e multimédia com o objetivo de sintetizar e 
analisar os métodos e as formas de expressão e representação de várias práticas artí-
sticas exemplares.
O nosso projeto prático consistia numa parte arquitetónica e numa parte artística. As 
implementações das duas partes do projeto prático foram documentadas por meio de 
descrições, ilustrações, fotografias e gravações sonoras. 
A parte arquitetónica consistia em desenhos e visualizações para a transformação do in-
terior de uma antiga mercearia num espaço de arte. Em princípio, com pequenas diver-
gências devido ao tipo de irregularidades que ocorrem na prática, as propostas desen-
hadas para a remodelação do interior deste espaço foram realizadas. As alterações 
acústicas resultantes da transformação interior do espaço foram tidas em consideração 
no processo de planeamento. O aumento do volume da sala pela remoção do teto falso 
e o revestimento dos azulejos, material altamente reflexivo, com pladur resultariam num 
timbre mais profundo da reverberação e em reflexões sonoras mais difusas na sala. 
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A parte artística, apresentada no remodelado espaço de arte, tinha o formato de uma 
instalação sonora e consistia também em diversos trabalhos visuais que procuraram 
acompanhar e ilustrar a instalação no sentido de completar uma exposição multimédia. 
As características acústicas do espaço de arte foram instrumentalizadas através da in-
stalação sonora e assim as frequências de ressonância da reverberação da sala foram 
apresentadas de forma aumentada. O circuito eletroacústico de três microfones e três 
altifalantes amplificou as frequências de ressonância da reverberação e deste modo 
provocou um aumento das ondas estacionárias na sala e transformou-a num corpo de 
ressonância tonal que respondia de forma interativa aos visitantes e às fontes sonoras 
presentes. No campo sonoro resultante da instalação foi possível ouvir e localizar os 
pontos de pressão mínima e os pontos de pressão máxima das diversas ondas estaci-
onárias e dos seus parciais harmónicos. Foi também possivel perceber a influência ab-
sorvente de pessoas ou o impacto de objetos no campo sonoro. A instalação mostrou-se 
altamente sensível à presença ou mudança de posição de objetos físicos na sala, de 
modo que esses objetos e as suas posições pudessem ser literalmente ouvidos pela 
reação do campo sonoro. Desta forma, o projeto da instalação sonora procurou oferecer 
aos visitantes uma experiência de consciência auditiva elevada e aumentar os seus 
conhecimentos sobre o comportamento do som no espaço. 
Como a acústica do espaço de arte foi instrumental para o resultado sonoro da in-
stalação, também foi analisada em mais detalhes com medições dos tempos de rever-
beração dependentes da frequência. As medições mostram que não só a sala em si, 
mas também todas as posições na sala têm frequências preferenciais. Verificamos que  
o campo reverberante articula-se de forma única em cada ponto e momento e que a 
respetiva característica temporal e tonal da resposta reverberante de uma sala depende 
da posição da fonte sonora ativante e também da posição do recetor na sala. 
Com este trabalho pretendemos contribuir para o conhecimento do comportamento do 
som no espaço e para a compreensão da acústica, tanto a nível teórico como práti-
co. Procuramos também investigar sobre formas de gerar experiências musicais e arte 
sonora interativas que, sem instrumentos adicionais, apenas emergem das particulari-
dades acústicas e das atividades específicas de um espaço e que assim, exploram o 
espaço como instrumento musical. A inspiração deste trabalho é considerar os espaços 
como grandes corpos de ressonância que são ativados pelo programa arquitetónico e 
que, por meio da sua acústica específica, emitem respostas sonoras características aos 
impulsos ativantes. Procuramos assim comparar a função sonora dos espaços arqui-
tetónicos com a dos instrumentos musicais. Ao nível do som, os espaços arquitetóni-
cos funcionam de forma semelhante aos instrumentos musicais. Estes são ativados 
por impulsos, refletem-os múltiplas vezes e assim, articulam-os filtrados através da sua 
forma, dimensão, proporção e materialidade numa reverberação ressonante caracterí-
stica. Pela sua componente temporal e pela sua ressonância, cada som articula uma 
aura única e altamente informativa que surge da sua origem específica e do seu respe-
tivo envolvente, quer o envolvente de um instrumento musical, quer o de um espaço. 
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Como meio invisível o som transmite informações sobre as particularidades materiais 
e formais da matéria visível na sua envolvente e, assim, continuamente gera imagens 
auditivas atuais e únicas das suas fontes e da envolvente dessas fontes. 
O som informa-nos sobre o programa, a geometria e as materialidades da envolvente 
arquitetónica em imagems auditivas únicas em função do espaço acústico e da sua 
ativação presente. As características, as posições e os movimentos das fontes sonoras 
criam uma sequência contínua de imagens auditivas únicas do programa arquitetónico 
no respetivo momento. Essas fontes sonoras ativam respostas acústicas específicas 
em funcão das suas características e posições no espaço e, assim, geram imagens au-
ditivas das formas, dimensões, proporções e materialidades das suas respetivas envol-
ventes. Desta forma, as características temporais e tonais da ação das fontes sonoras 
ativas e da reação reverberante passiva do espaço acústico envolvente são altamente 
informativas do ponto de vista arquitetónico. 
Da cronologia de ação, pelas fontes sonoras, e reação, pela reverberação, surge uma 
conversa auditiva informativa e complexa de perguntas, através dos elementos dinâmi-
cos, e respostas, através dos elementos estáticos, no espaço arquitetónico. Nesta con-
versa, cada pergunta e cada resposta são únicas porque os momentos da configuração 
espacial e da característica específica das fontes sonoras nunca se reproduzem exata-
mente da mesma maneira. Os momentos espaçotemporais desta conversa auditiva ent-
re as fontes sonoras e o envolvente acústico são únicos devido às mudanças dinâmicas 
na relação entre as fontes sonoras, o espaço acústico e o recetor. Cada momento so-
noro é específico e único através do seu tempo no espaço e da respetiva característica 
desse tempo, quer relativamente à articulação presente da pergunta pela fonte sonora, 
quer relativamente à articulação presente da resposta pelo espaço acústico.

Figura 108: 
A respetiva relação entre a fonte sonora, o espaço 
acústico e o recetor determina uma aura única do mo-
mento sonoro resultante.
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A complexa relação entre espaço acústico, tempo, fonte sonora e recetor pode ser re-
sumida com o termo aura. Podemos dizer que a dimensão aural da arquitetura articula 
uma cronologia de momentos únicos do tempo no espaço e, portanto, a aura da con-
dição presente do espaço.
Certamente a conexão entre a palavra aural e aura não é por acaso. Seguindo o Ox-
ford Dictionary, a definição de aura é um sentimento ou uma qualidade particular que é 
muito percetível e que parece envolver um objeto, um lugar ou uma pessoa,207 enquanto 
que a definição de aural é relacionada com o ouvir e a escuta.208 Podemos dizer que a 
dimensão aural é a que proporciona a perspetiva mais completa sobre a aura presente 
de um espaço porque inclui a dimensão dinâmica do tempo e também muitos aspectos 
invisíveis ao nosso olhar. 
O termo aura também pode ser definido com o termo atmosfera. Ambos os termos são, 
de uma certa maneira, dinâmicos, ou seja, eles descrevem o estado das coisas num 
determinado momento. Devido à complexidade dos processos dinâmicos na estrutura 
espaçotemporal, cada momento sonoro articula uma aura particular, uma imagem aural 
única do presente físico visível e invisível, na envolvente do recetor. A aura dos mo-
mentos sonoros que descrevem o tempo no espaço é única para cada momento e sítio, 
nunca se reproduzindo exatamente da mesma maneira. 
Walter Benjamin define o conceito de aura também por meio do conceito da singulari-
dade209 e descreve a complexidade da influência do espaço e do tempo na aura com o 
auxílio do fator distância, termo que pode ser aplicado tanto espacial, como temporal-
mente. „What, then, is the aura? A strange tissue of space and time: the unique appari-
tion of a distance, however near it may be.“ 210 
Os conceitos associados aos termos singularidade e distância são muito adequados 
para descrever a aura dos momentos sonoros porque consideram tanto as componen-
tes temporais como as espaciais. A distância entre os vários fatores espaciais de um 
campo sonoro é determinante para a respetiva característica aural. A singularidade do 
momento da respetiva configuração espaçotemporal desses fatores resulta numa aura 
sonora única. Como o som está sujeito a fatores temporais e espaciais dinâmicos, é da 
sua natureza articular-se de forma singular. É da natureza da fenomenologia da acústica 
que a aura dos momentos sonoros seja irreproduzível. Walter Benjamin afirma que „For 
aura is tied to his presence; there can be no replica of it.“ 211 
A aura do som presente é única como a da luz presente, pois está sujeita a múltiplos 
fatores espaciais e temporais dinâmicos e depende também da perspetiva do recetor.
A observação e perceção do som através da escuta consciente é crucial, pois o som 
presente, único da nossa respetiva perspetiva, conecta-nos com a aura do momento 

207 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/aura - acedido em    
       30.09.2020 
208 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/aural - acedido em    
       30.09.2020 
209 Walter Benjamin, The work of art in the age of its technological reproducibility, and other writings on            
       media (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). p. 24
210 ibid., p. 23  
211 ibid., p. 10 
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singular de um espaço. A escuta é uma impressão espacial muito completa, que nos 
informa também sobre fatores que não podem ser detetados pela componente visual da 
nossa perspetiva. Como cada perspetiva de um recetor é uma experiência individual, 
nós próprios esculpimos a nossa imagem da realidade física da envolvente presente, 
por meio da singularidade do nosso ponto de vista, enquanto perceção uníca e atual do 
respetivo momento. Enquanto ouvintes, nós próprios acabamos as imagens de movi-
mentos e formas que a paisagem sonora da nossa envolvente comunica em sequências 
de momentos singulares de impressões auditivas, através da nossa respetiva perspeti-
va individual no campo sonoro e da nossa consciência aural. 

„No fundo, a forma é esteticamente válida na medida em que pode ser vista e com-
preendida segundo múltiplas perspectivas, manifestando uma riqueza de aspectos e 
de ressonâncias sem nunca deixar de ser ela própria (...). Neste sentido, portanto, uma 
obra de arte, forma acabada e fechada na sua perfeição de organismo perfeitamente 
calibrado, é igualmente aberta, com possibilidade de ser interpretada de mil modos dife-
rentes sem que a sua irreproduzível singularidade seja por isso alterada. Cada fruição é 
assim uma interpretação e uma execução, pois que em cada fruição a obra revive numa 
perspectiva original.“ 212 

Sendo que cada espaço possui uma aura única que se articula em momentos singu-
lares, audíveis por meio do seu respetivo som, consideramos crucial perceber e inter-
pretar esse som através da escuta consciente. Como o som faz parte da articulação 
espacial, achamos relevante compreender a sua formação específica por meio do pro-
grama arquitetónico e da acústica. Ao entender e considerar a sonoridade e a acústica 
no processo de planeamento, podemos aumentar a qualidade funcional e o conforto dos 
nossos projetos de arquitetura ao nível auditivo.

212 Umberto Eco, Obra Aberta (Lisboa: Difel, 1989). p. 68
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O trabalho prático, nomeadamente a instalação sonora, foi implementado não só para 
demonstar as frequências ressonantes da reverberação de um espaço de forma aumen-
tada, mas também para proporcionar ao ouvinte uma possibilidade de entender o seu 
próprio impacto no campo sonoro, de forma interativa. Além disso, queriamos evidenciar 
a influência da posição do recetor no timbre acústico percetível nessa respetiva perspe-
tiva de escuta. Deste modo, o projeto da instalação sonora procurou ajudar o ouvinte na 
tentativa de aumentar a sua consciência aural, fornecendo uma situação que facilita um 
melhor entendimento do fenómeno da ressonância acústica e da nossa interação com 
esta ressonância, enquanto fenómeno dinâmico. Desta forma, o objetivo da instalação 
sonora era apresentar as qualidades de um espaço como instrumento musical e corpo 
ressonante. Neste sentido, o ouvinte é livre para explorar os vários fenómenos acústi-
cos, através da escuta consciente, em contextos fora da instalação.
No futuro pretendemos propor e apresentar o projeto da instalação sonora em locais 
como galerias, conferências ou festivais que se movem dentro destas áreas de interes-
se, no sentido de explorar a acústica dos mais diversos espaços e objetos ressonantes 
com o método da instalação, para assim conseguirmos contribuir para uma possível 
alteração da cultura através da ligação entre arquitetura e som. Desejamos dar con-
tinuidade ao desenvolvimento da componente interativa e da componente musical da 
instalação para concretizar resultados mais acessíveis e mais estéticos. Neste contexto, 
o projeto da instalação pode ser expandido para áreas como a música, a performance, 
ou a dança interativa estabelecendo colaborações dentro do contexto artístico.
Além de facilitar a consciência aural e o entendimento dos fenómenos acústicos, ex-
plorando e apresentando a ressonância própria de espaços e objetos, através da in-
stalação sonora, esperamos poder aplicar e praticar a ideia de pré-dimensionamentos 
acústicos para projetos de arquitetura em fase de planeamento. Desta forma desejamos 
contribuir para uma melhor qualidade aural da arquitetura e para o bem-estar auditivo 
das pessoas. Esperamos poder desenvolver e propor novos espaços sonoros e abord-
agens à ligação entre arquitetura e som mais inovadoras.
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