
Resumo 

 

O presente trabalho aborda o tema da acústica embora não de uma forma geral mas 

sim direccionado para dois tipos específicos de locais de culto: as igrejas Católicas e as 

mesquitas. 

Não se pretende concluir este estudo elegendo um dos locais como o que apresenta 

melhor acústica, uma vez que isso é impossível de ser feito. A finalidade é compreender 

e caracterizar a acústica das igrejas e das mesquitas, de forma a poder-se comparar 

alguns aspectos. 

O objectivo não passou por efectuar medições acústicas nestes locais, com estilos 

arquitectónicos e épocas construtivas tão diferentes, mas sim identificar o desempenho 

acústico dos mesmos e estabelecer um paralelismo, com o intuito de encontrar as 

semelhanças e diferenças da acústica em ambos. 

As igrejas e as mesquitas tratam-se de locais de culto com bastantes diferenças, desde 

a religião praticada no seu interior, ao tipo de ocupação, decoração e estilos 

arquitectónicos. 

Neste estudo é feita uma análise correspondente à variação de parâmetros acústicos 

objectivos com alguns parâmetros arquitectónicos dos locais em causa. Para isso foram 

utilizados o tempo de reverberação, a claridade (C50 e C80) e o STI (e RASTI), como 

parâmetros acústicos e o volume total, a área total, o comprimento máximo, a altura 

máxima e a largura média, como parâmetros arquitectónicos. 

A obtenção desta informação relativa às igrejas Católicas e mesquitas teve como base 

alguma bibliografia já disponível, da qual se destacam as medições do tempo de 

reverberação (RT) e claridade (C80) feitas por Oliveira de Carvalho (1994) em quarenta 

e uma igrejas, as medições do RASTI em trinta e uma igrejas feitas por Margarida 

Lencastre (1998), e as medições de RT, C50 e STI feitas por Adel Abdou em vinte e 

uma mesquitas. 

Para cada parâmetro acústico objectivo foram feitos gráficos de dispersão de pontos 

utilizando cada um dos parâmetros arquitectónicos em análise, e aproximados a linhas 

de tendência com o objectivo de encontrar as melhores correlações possíveis entre os 

parâmetros em jogo. 



Após todo este procedimento, foi estabelecida a comparação acústica entre as igrejas 

Católicas e as mesquitas através do confronto de dados, análise paralela de gráficos 

representativos da variação dos parâmetros acústicos objectivos e ainda da discussão 

de alguns aspectos considerados relevantes para a compreensão da variabilidade 

desses parâmetros. 
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Abstract 

 

This work reports on acoustics, not in a general way but directed to two specific worship 

places: Catholic churches and mosques. 

It isn’t the goal of this work to select one of these places as the one with the best 

acoustic behaviour, because that is impossible. The reason is to understand and 

describe the acoustics in both churches and mosques, to compare some aspects. 

The purpose was not to proceed with acoustical field measurements in these places, 

with architectural styles and construction age so different, but identify the acoustical 

performance of those places and go on with a parallelism between them, trying to find 

the similarities and differences on their acoustics. 

Churches and mosques are both worship places but with many differences. They have 

different official religions, occupation modes, decoration and architectural styles. 

In the present study it is analysed the variability between objective acoustical 

parameters and some architectural parameters. It was used the reverberation time, the 

clarity (C50 and C80) and the STI (or RASTI), as acoustical parameters and the total 

volume, total area, maximum length, maximum high and average width, as architectural 

parameters. 

This information about Catholic churches and mosques was based on available 

literature from which stands out the measurements of reverberation time (RT) and clarity 

(C80) made by Oliveira de Carvalho (1994) in forty one churches, the RASTI 



measurements in thirty one churches made by Margarida Lencastre (1998), and the RT, 

C50 and STI measurements made by Adel Abdou in twenty one mosques. 

For each one of the objective acoustical parameters dispersion charts were made using 

each one of architectural parameters and regression lines were created with the 

purpose of find the best possible correlations among the parameters in study. 

After all these proceeds, an acoustical comparison between Catholic churches and 

mosques was established using data crossing, parallel analysis of charts with variability 

of objective acoustic parameters and also the discussion of some important and relevant 

points to the comprehension of , RASTI, reverberation time, clarity. 


