
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

Aprimoramento de projeto arquitetônico com ênfase em acústica por meio de 

simulação computacional  

Palavras-Chave: acústica arquitetônica, simulação computacional, Centro de Artes 

Autoras: 

Isabel Recamon de Melo (orientanda) [FECFAU/UNICAMP] 

Profª. Drª. StelamarisRolla Bertoli (orientadora) [FECFAU\UNICAMP] 

Profª. Drª. Núbia Bernardi (coorientadora) [FECFAU/UNICAMP] 

INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa de iniciação científica visa analisar de forma mais completa e ampla o desempenho acústico 

do Teatro Multiuso e do Estúdio de Gravação desenvolvidos na disciplina de graduação Teoria e Projeto VII: 

Acústica Arquitetônica em 2020 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP. Academicamente, a pesquisa 

permitiu que a aluna desse sequência e aprofundamento ao estudo do projeto arquitetônico piloto (denominados o 

Teatro Multiuso e o Estúdio de Gravação) e também trouxe uma compreensão maior do potencial acústico e do 

atendimento dos requisitos acústicos de cada ambiente.  

A análise do projeto piloto se deu por etapas, iniciando-se pela revisão da literatura sobre o tema, 

levantamento dos requisitos acústicos dos ambientes estudados até as execuções das simulações acústicas 

computacionais feitas no software ODEON a partir dos modelos virtuais representativos dos ambientes. Após a 

geração dos modelos 3D do Teatro Multiuso e do Estúdio de Gravação, as simulações realizadas viabilizaram uma 

comparação dos parâmetros acústicos obtidos, permitindo uma análise acústica mais aprofundada do projeto piloto. 

METODOLOGIA 

De caráter experimental, esta pesquisa objetivou a análise das características acústicas Teatro Multiuso e o 

Estúdio de Gravação projetados e o estudo de possíveis propostas de alteração de materiais de revestimento por 

meio da simulação acústica computacional do projeto piloto para a melhoria acústica dos espaços. O processo de 

trabalho se desenvolveu por meio das seguintes etapas: (1) revisão literária e levantamento dos requisitos acústicos 

de cada ambiente, (2) geração do modelo virtual do teatro multifuncional e do estúdio de gravação para realizar 

simulação acústica computacional conforme as exigências do software, (3) pré-teste do uso do software ODEON 

com execução de simulação acústica computacional do teatro multiuso e do estúdio de gravação para obtenção dos 

resultados preliminares, (4) execução da simulação acústica computacional do teatro multiuso e estúdio de gravação 
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para obtenção dos resultados finais, (5) análise e comparação dos resultados dos parâmetros acústicos obtidos e (6) 

revisão do projeto piloto para adequação acústica. 

A análise acústica do projeto piloto se deu por meio dos seguintes parâmetros acústicos: Tempo de 

Reverberação (TR), Tempo de Decaimento Inicial (EDT), Índice de Clareza (C80), Definição (D50) e Índice de 

Transmissão da Fala (STI). Os valores de referência desses parâmetros acústicos indicados na literatura constam na 

Tabela 1. 

Parâmetro Valor para Teatro 

Multiuso 

Referência Valor para Estúdio de 

Gravação 

Referência 

Tempo de 

reverberação 

Para a banda de 500Hz: 

- Concerto para música 

leve:1,55s; 

- Auditório para fala: 0,9s  

NBR 

12179/1992 

Para a banda de 500Hz, é 

de 0,3s  

NBR 

12179/1992 

Tempo de 

decaimento 

inicial 

1,0 a 3,0s  ISO 3382-

1:2009 

parâmetro não utilizado em 

salas pequenas 

SKALEVIK, 

2012 

Índice de 

clareza 

-5dB a +5dB  

 

ISO 3382-

1:2009 

-5dB a +5dB  ISO 3382-

1:2009 

Definição Valores usuais: 0,3 a 0,7  

>0,7 é considerado ótimo 

 

ISO 3382-

1:2009 

Valores usuais: 0,3 a 0,7  

>0,7 é ótimo 

 

ISO 3382-

1:2009 

Índice de 

Transmissão 

da Fala 

>0,60 OGASAWARA, 

2006 

>0,60 OGASAWARA, 

2006 

 

 

Os modelos virtuais dos ambientes estudados foram gerados em SketchUp (Figuras 1 e 2) e exportados para 

o software ODEON de simulação acústica. No modelo inserido no software, foram atribuídos os coeficientes de 

absorção das superfícies que compõe os modelos para executar as simulações acústicas. 

Uma simulação preliminar foi realizada no software ODEON, disponível pelo Laboratório de Conforto 

Ambiental e Física Aplicada (LACAF) da FECFAU/UNICAMP, considerando apenas o posicionamento de um 

ponto de fonte sonora e um ponto receptor em cada ambiente para uma compreensão inicial do projeto acústico. A 

simulação acústica computacional completa dos ambientes estudados envolveu vários pontos de fonte sonora e de 

receptores. 

No Teatro Multiuso, foram consideradas três posições de fontes sonoras e dezesseis posições de pontos 

receptores (Figura 3). A localização das fontes sonoras no palco se dá pelo centro geométrico (F2) e também por 

deslocamentos em relação a esse centro para atingir mais áreas do palco (F1 e F3). Os pontos receptores foram 

posicionados conforme as fileiras e seções das poltronas da plateia num total de doze pontos e, também, no balcão, 

foram posicionados mais 4 pontos receptores (R13, R14, R15 e R16). Na Figura 3, estão indicados os pontos de 

fonte sonora (F1, F2 e F3), os pontos receptores na plateia (R1 a R12) estão indicados na Figura 3a e os pontos 

receptores no balcão (R13 a R16) estão indicados na Figura 3b. 

 

 

Tabela 1 – Tabela dos parâmetros acústicos ideais para cada ambiente e suas referências. 

fonte: autoral 
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No Estúdio de Gravação, foram 

adotadas duas posições de fontes sonoras e três 

posições de pontos receptores (Figura 4). As 

fontes sonoras (F1 e F2) representam possíveis 

locais para posicionamentos de músicos. Dois 

dos pontos receptores foram colocados 

próximos às portas e janelas (R1 e R3) e mais 

um ponto receptor foi incluído ficando mais 

perto do centro geométrico do Estúdio (R2). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A partir das simulações, realizou-se a 

compilação dos resultados em forma de tabelas 

e foram gerados gráficos para uma melhor 

compreensão do desempenho acústico.  

Os gráficos apresentam os valores 

obtidos dos parâmetros acústicos em cada ponto 

receptor para a frequência de 500Hz, permitindo 

uma análise acústica espacial dos modelos. Os 

resultados para as demais frequências constarão no relatório final com maior detalhamento. 

As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 são correspondentes ao Teatro Multiuso e alguns deles apresentam as descrições 

“sem cortina” ou “com cortina”. Isso se dá pelo fato de que, sendo um espaço de usos diversos, a cortina foi 

concebida no projeto durante a disciplina de graduação visando a possibilidade de se alterar o tempo de reverberação 

para adequar o teatro à atividade de fala quando necessário. 

Figura 1 – Modelo 3D do Teatro Multiuso (SketchUp) 

fonte: autoral 

 

Figura 2 – Modelo 3D do Estúdio de Gravação (SketchUp) 

fonte: autoral 

Figura 4 – Planta do Estúdio de Gravação com escala gráfica em metros 

fonte: autoral 

Figura 3 – Plantas do (a) pavimento térreo (esquerda) e (b) do balcão 

(direita) do Teatro Multiuso com escala gráfica em metros 

fonte: autoral 
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 Para a frequência de 500Hz, a Figura 5 mostra que os valores obtidos para o tempo de reverberação sem 

cortina atendem 1,55s ou ficam próximo do intervalo de valores de 1,47 a 1,63s, que considera a diferença do limite 

observável (JND) de 5%. No entanto, os valores obtidos com a cortina não atingem a meta de 0,9s, valor esperado 

para a atividade de fala. 

 Com relação ao tempo de decaimento inicial na frequência de 500 Hz, a Figura 6 mostra valores maiores 

que o TR em todas as posições da plateia, enquanto as posições do balcão apresentam valores mais próximos. Por 

conta disso, a área plateia apresenta uma sensação de reverberância maior; já no balcão, a sensação é igual ou menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser concebido para música, o índice de clareza para a frequência 

de 500Hz (Figura 7) mostra os valores apenas sem a cortina, os quais 

atenderam o intervalo referencial. Já acerca da definição, parâmetro acústico 

voltado à fala, apesar da maioria dos pontos receptores atingirem o intervalo 

referencial, principalmente no balcão (R13, R14, R15 e R16), o ponto 10 

apresentou um resultado bem destoante (Figura 8). Isso se dá provavelmente 

por ele não receber som direto da fonte sonora 1 devido à caixa cênica.  

A Figura 9, sobre o índice de transmissão da fala, mostra novamente 

que o balcão apresenta valores melhores e enfatiza mais a questão do projeto do Teatro Multiuso não estar atendendo 

bem os parâmetros acústicos referenciais para atividade de fala. 

Figura 7 – Gráfico do índice de clareza em função do ponto 

receptor para a frequência de 500 Hz 

(Teatro Multiuso) 

fonte: autoral 

Figura 8 – Gráfico de definição em função do ponto receptor 

para a frequência de 500 Hz 

(Teatro Multiuso) 

fonte: autoral 

Figura 9 – Gráfico do índice de 

transmissão da fala em função do ponto 

receptor  

(Teatro Multiuso– com cortina) 

fonte: autoral 

Figura 5 – Gráfico do tempo de reverberação em função do 

ponto receptor para a frequência de 500 Hz 

(Teatro Multiuso) 

fonte: autoral 

Figura 6 – Gráfico do tempo de decaimento inicial em função do 

ponto receptor para a frequência de 500Hz 

(Teatro Multiuso) 

fonte: autoral 
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 As Figuras 10, 11, 12 e 13 mostram os valores obtidos dos parâmetros acústicos do Estúdio de Gravação, 

também considerando cada ponto receptor e a frequência de 500Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 O tempo de reverberação ficou acima do recomendado considerando a frequência de 500 Hz (Figura 10). 

Com relação ao índice de clareza (Figura 11), os valores extrapolaram muito acima da referência; enquanto os 

valores do parâmetro de definição estão melhores que os valores usuais (Figura 12). Isso mostra que, como o TR é 

muito baixo, o uso do espaço para música fica comprometido. 

Os valores obtidos para índice de transmissão da fala foram 

superiores a 0,6 para todas as posições de receptor e fonte (Figura 13), 

indicando que o projeto do estúdio de gravação atende com qualidade a 

atividade de fala. 

CONCLUSÕES 

O projeto do Teatro Multiuso foi concebido com sucesso para 

música, mas a variabilidade acústica proposta para fala não atingiu os resultados esperados no projeto inicial, o que 

demanda uma revisão do projeto para permitir essa adequação. E, no caso do Estúdio de Gravação, o projeto não 

previa a variabilidade acústica e os resultados indicaram que a finalidade desse estúdio é adequada para atividades 

de fala. 
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Figura 10 – Gráfico do tempo de 

reverberação em função do ponto receptor 

para a frequência de 500 Hz 

(Estúdio de Gravação) 

fonte: autoral 

Figura 11 – Gráfico do índice de clareza 

em função do ponto receptor para a 

frequência de 500 Hz 

(Estúdio de Gravação) 

fonte: autoral 

Figura 12 – Gráfico de definição em 

função do ponto receptor para a 

frequência de 500 Hz 

(Estúdio de Gravação) 

fonte: autoral 

Figura 13 – Gráfico do índice de 

transmissão da fala em função do ponto 

receptor 

(Estúdio de Gravação) 

fonte: autoral 


