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“O correr da vida embrulha tudo. A vida é 

assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O 

que ela quer da gente é coragem.”1 
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“É possível notar um padrão no que eu 

odeio. Sou sensível aos sons. Sons altos. 

Sons repentinos. Pior, sons altos e 

súbitos que não estou esperando. Pior 

ainda, sons altos e súbitos que espero, 

porém não posso controlar – Problemas 

comuns em pessoas com autismo. 

Bexigas me aterrorizaram na infância, 

porque eu não sabia quando estes iriam 

explodir.” (Mary Temple Grandin2) 
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animal na Universidade Estadual de Colorado, e renomada consultora sobre comportamento 
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RESUMO 

A proposta desta tese é comprovar que é possível qualificar um espaço através de 
projetos acústicos considerando as necessidades específicas dos usuários com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Propõem-se primeiramente descrever 
como se dá a percepção do espaço pelo Homem, e qual a influência do som neste 
mecanismo. Em seguida, explica-se a razão da escolha do TEA como amostragem, 
e apresenta-se como se manifestam os transtornos sensoriais relacionados ao som. 
São aplicados questionários com responsáveis pelas crianças com TEA afim de 
relacionar os sons do cotidiano que são mais irritantes ou atraentes.  Segue-se com 
explicações teóricas sobre acústica de salas voltadas para o ambiente escolar, e 
apresenta-se tabelas das características acústicas de materiais tradicionais, para 
acústica e dispositivos especiais. Como estudo de caso foram escolhidas quatro 
salas, três no Colégio Paulicéia e uma no Laboratório TEA-Mack, ambos na cidade 
de São Paulo, no Brasil. O desempenho acústico destas salas foi simulado no 
software Audioborn, para a verificação da ocorrência de distorções sonoras e 
medições de tempo de reverberação (TR). Para defender a tese apresenta-se por 
fim os projetos para qualificar as salas estudadas, soluções gerais e específicas 
considerando a forma de utilização, além de uma tabela com diretrizes gerais de 
como projetar para pessoas com TEA. 
 

Palavras-chave: Percepção ambiental. Desempenho sonoro. Transtorno do 
Espectro do Autismo. Projeto acústico especial. 



 

 



ABSTRACT 

The thesis purpose is to prove that it is possible to qualify a space through acoustic 
projects considering the specific needs of users with Autism Spectrum Disorder 
(ASD). It is firstly proposed to describe how the space perception by Man occurs, and 
what is the sound influence in this mechanism. Next, the reason for the choice of 
ASD as sampling is explained, and it is presented how sound-related sensory 
disorders manifest themselves. Questionnaires are applied with those responsible for 
children with ASD in order to relate everyday sounds that are more irritating or 
attractive. Theoretical explanations on rooms acoustics geared towards the school 
environment follows, and tables with acoustic characteristics of different types of 
materials are presented (tradicional, for acoustics and special devices). As a case 
study, four rooms were chosen, three in the Paulicea College and one in the TEA-
Mack Laboratory, both in the city of São Paulo, Brazil. The acoustic performance of 
these rooms was simulated in the Audioborn software, to verify the occurrence of 
sound distortions and reverberation time (RT) measurements. In order to defend the 
thesis, finally there are the projects to qualify the rooms studied, general and specific 
solutions considering the way of use, as well as a table with general guidelines on 
how to design for people with ASD.  
 
Keywords: Environmental perception. Sound performance. Autism Spectrum 
Disorder. Special acoustic project. 
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Antigamente, era raro encontrar uma pessoa com autismo e apenas os 

severos eram diagnosticados como tal (GRINKER, 2010). Atualmente, uma em cada 

150 crianças no mundo apresenta o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 

sendo que em alguns países já apresentam índices estatísticos maiores, como a 

Coréia do Sul, com 1:48 casos (SCHWARTZMAN, 2011b). A realidade é que se vive 

uma epidemia de autismo e as causas são incertas, assim como o diagnóstico 

laboratorial e o tratamento adequado. 

No Brasil, a maioria das pessoas com autismo, quando chega à idade adulta, 

não é inserida no mercado de trabalho e, além disso, não consegue nem levar uma 

vida independente. Isso porque o tratamento público é praticamente inexistente e as 

escolas especiais não são incentivadas pelo governo federal. Com o apoio à 

“inclusão de deficientes” em escolas regulares, as pessoas com TEA sofrem para 

acompanhar um sistema de ensino que não é adaptado a sua forma específica de 

aprendizagem. 

Já o tratamento, que se baseia em, pelo menos, 25 horas de terapias 

semanais – fonoaudiologia, terapia direcionada, fisioterapia, entre outras –, não  

é oferecido pelo governo adequadamente, sendo disponibilizadas apenas poucas 

sessões de psicanálise que são comprovadamente impróprias para lidar com a 

questão. Os indivíduos com TEA precisam ser estimulados da forma correta; caso 

contrário, permanecerão, em grande parte, excluídos da sociedade. 

Entre outras consequências da doença, como a dificuldade de socialização e 

de desenvolvimento da linguagem, a pessoa com TEA ainda apresenta graus 
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variáveis de deficiência sensorial. Em síntese, estes não percebem o mundo da 

mesma forma que indivíduos com desenvolvimento típico. Por isso, é necessário 

começar a pensar em ambientes com espaços arquitetônicos mais apropriados para 

pessoas com deficiências sensoriais, visando permitir uma maior independência, 

evitar irritações gratuitas, além de ajudar no desenvolvimento e aprendizagem. 

A Figura 1.1, a seguir, apresenta uma criança em uma escola no Arizona, 

EUA, que precisa utilizar fones de ouvido em razão da extrema hipersensibilidade 

sonora. 

Figura 1.1 – Fones de ouvido devido à extrema hipersensibilidade sonora 

 
Fonte: Prothero (2014, online). 

Esta imagem demonstra a necessidade de se utilizar fones de ouvido para 

evitar incômodos com ruídos ambientes, mas também indica como o uso deste 

equipamento pode dificultar o convívio social entre as próprias crianças. 

1.1 OBJETO DE ESTUDO: ALTERAÇÃO NA PERCEPÇÃO SONORA 

Os TEA se manifesta de forma diferente em cada indivíduo, porém algumas 

características são bem frequentes, como por exemplo, a deficiência sensorial. 

Muitos possuem dificuldade com o toque de outra pessoa, como um simples abraço; 
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já outros sofrem com o excesso de luminosidade. Entretanto, o problema sensorial 

mais relatado é a dificuldade com os estímulos sonoros. 

Professora e diagnosticada com TEA, a Dra. Temple Grandin, estudiosa do 

funcionamento do cérebro e percepção, em entrevista concedida ao Dr. Stephen 

Edelson, diretor do Autism Research Institute, relata que: 

Um dos meus problemas sensoriais era a sensibilidade auditiva, 
quando certos ruídos altos, como um sino de escola, feria os meus 
ouvidos. Soava como uma broca de dentista atravessando meus 
ouvidos.3 (GRANDIN, 1996, online) 

O individuo com TEA muitas vezes se irrita e não consegue explicar a causa, 

inclusive porque os outros não percebem o ambiente da mesma maneira. Estes 

incômodos podem fazer que o indivíduo se exclua ainda mais do convívio social. 

Grandin relata que sempre foi muito difícil ir ao supermercado, com todo o barulho e 

poluição visual. Por razões simples como esta, o Autista se torna cada vez mais 

dependente de seu cuidador. 

Algumas medidas simples para melhorar os espaços arquitetônicos ajudariam 

o individuo com TEA a conquistar uma maior independência e, assim, ter mais 

qualidade de vida. Como as crianças têm grande capacidade de aprendizagem e 

desenvolvimento cerebral, a escola e os ambientes terapêuticos com qualidade 

projetual podem permitir um melhor desenvolvimento das mesmas e facilitar a 

aprendizagem. 

A proposta desta pesquisa é provar a relevância do som na percepção do 

espaço e demonstrar a importância do som dentro dos transtornos sensoriais. 

Comprovando que a maior dificuldade sensorial é com a percepção sonora, e que 

esta é uma parcela fundamental em relação à percepção do espaço, demonstra-se a 

necessidade de se qualificar o som ambiente para obter melhor qualidade de vida de 

seus usuários. 

                                            
3 “One of my sensory problems was hearing sensitivity, where certain loud noises, such as a 
school bell, hurt my ears. It sounded like a dentist drill going through my ears.” 
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Esta tese de doutorado é do tipo multidisciplinar, pois: avalia projetos 

arquitetônicos, buscando compreender como devem ser os espaços de uma escola 

voltada para hipersensibilidades sensoriais, no caso das pessoas com TEA; trabalha 

na área de acústica aplicada, que se relaciona com as áreas de engenharia civil e 

até de engenharia mecânica; e também trabalha na área de psicologia à medida que 

investiga a ocorrência de deficiências sensoriais ligadas ao som. Este tipo de 

abordagem é inovador, uma vez que não existem pesquisas acadêmicas que se 

propuseram a relacionar estas áreas, mesmo que já exista conhecimento teórico 

sobre o assunto restrito a cada disciplina. 

Considerando a área de arquitetura, cada vez mais se incentiva que as 

necessidades do deficiente físico sejam consideradas para a elaboração de novos 

projetos, premissa conhecida por “acessibilidade”. Porém, deve-se também incluir os 

outros tipos de deficiências, como metais e sensoriais, que são tão frequentes como 

a anterior. Considerando que o autismo foi reconhecido com deficiência pela Justiça 

brasileira apenas em 2012, há muito a ser estudado sobre como desenhar o espaço 

para a utilização desta parcela significativa da população, que começa recentemente 

a receber seus direitos sociais (ainda que insuficientes). 

As pesquisas sobre acústica no Brasil vêm continuamente aumentando, 

impulsionadas também pela Norma Brasileira (NBR) aprovada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de número 15.575 (ABNT, 2013), que 

estabeleceu padrões de qualidade acústica para as edificações que antes não eram 

exigidas. Além disso, a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abriu o 

primeiro curso de Engenharia Acústica do Brasil, o que também impulsionou as 

pesquisas no setor, além de outras iniciativas. Porém, as áreas mais discutidas são 

sempre o controle de ruídos (industriais, por exemplo), a acústica urbana, e a 

qualidade de espaço para música, como teatros e auditórios. A proposta desta 

pesquisa é explorar uma área raramente mencionada no Brasil, que é a percepção 

sonora voltada para a acústica médica. 

Sobre a área da psicologia e médica, deve-se levar em conta o aumento da 

ocorrência do TEA, que já chega a ser considerado uma epidemia (GRINKER, 
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2010). Uma doença que era rara, agora passa a ser muito frequente, o que 

evidencia a urgência de compreender melhor as necessidades destes para buscar 

meios de obtenção de qualidade de vida. Como o autismo pode se manifestar de 

formas diferentes, é mais difícil encontrar respostas objetivas para suas 

necessidades. Porém, é fundamental começar a encontrar os padrões de 

manifestação da doença, como por exemplo, mapear como e por que ocorrem os 

transtornos sensoriais. Só assim será possível propor espaços arquitetônicos mais 

inclusivos para os mesmos. 

Existem algumas referências bibliográficas que descrevem a deficiência de 

forma médica, porém poucos livros buscam explicar como o autista percebe o 

mundo (GRANDIN; PANEK, 2015). Estes costumam ter uma grande facilidade  

para memorizar dados, possivelmente porque são muito visuais. Mas ao mesmo 

tempo, não conseguem lidar com o excesso de informação, como a poluição  

visual de um supermercado, atrelado aos ruídos cotidianos. É necessário gerar  

mais conhecimento e referências bibliográficas sobre o tema, com o intuito de 

encontrar soluções para adaptar os espaços que parecem hostis. A ideia é gerar 

conhecimento para viabilizar que as pessoas com TEA frequentem com 

tranquilidade ambientes do cotidiano, sem maiores irritabilidades, e oferecer 

qualidade de vida para uma crescente parcela da população. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é demonstrar que é possível qualificar os 

ambientes internos através de projetos acústicos considerando as necessidades 

específicas dos usuários com TEA.  

Pretende-se primeiramente verificar como o som impacta a percepção do 

espaço, utilizando como base os principais autores da psicologia experimental, 

desde a década de 1920 a 1970. Em uma segunda etapa, descreve-se como o som 

impacta a percepção do espaço sob o ponto de vista de publicações de autores 

arquitetos. A proposta é trabalhar com áreas diferentes, porém complementares, 

para um compreensão mais abrangente sobre os mecanismos da percepção 

espacial e a importância do som neste processo. 



26 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

Em seguida, investiga-se como ocorrem os transtornos sensoriais ao som, 

tomando como estudo os indivíduos com TEA, que em grande parte possuem 

hipersensibilidade sonora. Verificam-se quais sons geram incômodo e quais são 

estimulantes através da aplicação de questionários com responsáveis por estas 

crianças especiais. 

Descreve-se também como tratar acusticamente um ambiente interno, 

considerando os transtornos sensoriais. Quais são os materiais e recursos projetuais 

disponíveis visando obter qualidade sonora, tanto para evitar ruídos muito intensos, 

quanto para valorizar sons de qualidade, como é o caso de espaços para música, 

dança e teatro. 

Uma vez que esta tese pretende ser multidisciplinar, relaciona-se todas as 

áreas citadas anteriormente, afim de verificar como obter qualidade sonora em 

espaços voltados para aprendizagem de indivíduos com transtornos sensoriais. O 

indivíduo com TEA apresenta dificuldades de interação e percepção do ambiente, 

que podem significar uma hipersensibilidade aos ruídos, ou baixa sensibilidade aos 

sons. No caso de muita sensibilidade ao som pode ser insuportável agüentar certos 

estímulos ambientais, o que ser muito estressante para a pessoa com TEA. É 

necessário pensar medidas para diminuir os ruídos mais agressivos do cotidiano, 

que muitas vezes não são percebidos por pessoas típicas. 

Mas além de evitar a irritação, o ideal é encontrar formas de qualificar o 

espaço para potencializar o desenvolvimento das crianças especiais. Quando o 

indivíduo tem pouca sensibilidade ao som, estímulos muito baixos ou com pouca 

informação podem passar desapercebidos, e desta forma o mesmo se torna cada 

vez mais isolado do mundo exterior. A proposta é também identificar quais sons têm 

qualidade e como potencializá-los, para uma melhor compreensão do mundo ao 

redor. Abaixo, segue uma síntese do percurso para atingir o objetivo final da 

pesquisa: 

1. Som como componente importante da percepção espacial; 

2. Som como fator principal do transtorno sensorial; 

3. OBJETIVO: Qualificar o ambiente para melhor desempenho sonoro, 

considerando as necessidades gerais e específicas dos usuários com TEA. 
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A seguir, são apresentadas duas imagens de espaços escolares na Europa 

(Figuras 1.2 e 1.3) que já incorporam certas medidas para melhorar a qualidade 

sonora ambiental, considerando o maior conforto acústico das crianças. Além disso, 

as salas multissensoriais pretendem gerar estímulos maiores, inclusive sonoros, 

visando sensibilizar os alunos e facilitar o aprendizado. 

Figura 1.2 – Projeto de forro e placa absorvedoras em projeto acústico para controle de 
ruídos em escola 

 
Fonte: JOCAVI (2008, online). 

Figura 1.3 – Sala multissensorial com estimulação sonora 

 
Fonte: Design Share (2008, online). 
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Não é usual apresentar imagens dentro dos objetivos do trabalho, porém, no 

caso desta pesquisa, foi importante para demonstrar casos reais onde certos 

espaços de aprendizagem já receberam tratamentos acústicos adequados, 

evidenciando que é possível apresentar propostas para qualificar ambientes 

interiores considerando os usuários com transtornos sensoriais. 

1.4 HIPÓTESE 

A hipótese desta pesquisa é que é possível qualificar o ambiente de 

aprendizado, através de projetos acústicos, considerando as necessidades 

específicas dos usuários com transtorno do espectro do autismo (TEA).  

Pretende-se primeiramente verificar como ocorre o mecanismo de percepção 

do espaço pelo Homem e qual a influência do som neste processo. Busca-se 

demonstrar que, dentre todos os transtornos sensoriais, hipersensibilidade sonora se 

destaca. Esta causa dificuldade de apreensão dos sinais sonoros, que transmitem 

informações sobre o ambiente, e portanto, dificulta a compreensão espacial. 

Busca-se demonstrar que os projetos acústicos podem melhorar a 

compreensão espacial de pessoas TEA, uma vez que evitam a ocorrência das 

hipersensibilidades sonoras, que funcionam como barreiras para a percepção 

funcional. 

Seguem abaixo alguns argumentos complementares levantados para a 

condução desta pesquisa. A primeira se relaciona com a forma com que a pessoa 

com autismo percebe o estímulo sonoro; e os três últimos argumentos abordam as 

formas de tratar acusticamente um ambiente, visando um tipo de melhora específica 

e considerando as necessidades de um indivíduo com transtorno sensorial. 

1. A transtorno sensorial resulta em hipersensibilidade ou hipossensibilidade 

aos estímulos sonoros; 

2. Um ambiente pode ser tratado acusticamente para diminuir o impacto de 

sons que irritam, evitando o descontrole emocional; 

3. Um ambiente pode ser tratado acusticamente para potencializar sons que 

estimulam, potencializando seu desenvolvimento e aprendizagem; 
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4. Um ambiente pode ser tratado acusticamente para melhorar a 

inteligibilidade da palavra falada, através da avaliação do tempo de 

reverberação, facilitando a dificuldade de linguagem e comunicação. 

 

A proposta é propor uma metodologia de análise para criar dados primários de como 

transtorno sensorial ao som se manifesta, para utilizar como referência na segunda 

parte da tese, que apresenta soluções arquitetônicas para a obtenção de qualidade 

acústica, sendo esta seja a mais adequada e eficaz possível, considerando as 

necessidades específicas dos indivíduos com diagnóstico de TEA. Como sintetizou o 

professor Salomão Schwartman, 'avaliar uma amostra com caricatura da 

humanidade', uma vez as soluções projetuais propostas podem beneficiar todo o 

espectro dos indivíduos com TEA, além das pessoas típicas com hipersensibilidade 

ao som que totalizam 3% da população mundial. 

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta tese está dividida em três partes principais em relação às metodologias 

adotadas. Primeiramente, foram aplicados os questionários com os pais ou 

responsáveis por crianças com diagnóstico fechado de TEA. Nestes questionários, 

os pais tiveram que responder quais são os sons que mais irritam, ou atraem, as 

crianças, e quais são suas principais manifestações ao estímulo. 

Na segunda etapa, os resultados dos 50 (cinquenta) questionários foram 

classificados segundo a metodologia de Murray Schafer (1977), que propõe 

caracterizar os eventos sonoros considerando quatro aspectos principais, são eles: 

acústica, psicoacústica, semântica e estética. Assim, foram divididos os ruídos em 

grupos mais amplos, com o intuito de investigar quais são as problemáticas 

relacionadas à sensibilidade sonora. 

A metodologia da segunda etapa foi visitar os estudos de caso, uma escola e 

um laboratório onde se realizam diagnósticos, que atendem crianças com 

transtornos sensoriais em São Paulo, Brasil, para avaliar o desempenho das 

edificações do ponto de vista da acústica, considerando as necessidades especiais 

dos usuários. 
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A princípio, avaliou-se o espaço da escola e o seu programa de 

necessidades, identificando a forma de utilização de cada espaço, a fim de escolher 

salas representativas dos diferentes usos existentes. Como não se teve acesso ao 

documento do projeto arquitetônico original, foi feito um levantamento in loco de 

cada espaço estudado. No caso do laboratório TEA-Mack, foi escolhida a sala de 

diagnóstico, que recebe, com frequência, crianças autistas, que devem se portar o 

mais natural possível, para facilitar a análise clínica. 

Em seguida, a proposta foi realizar visitas nas escolas em questão com o 

intuito de perceber como as crianças interagem com o espaço, como elas 

manifestam a hipersensibilidade ao som, e, também, em que momentos são 

estimuladas pela música. A ideia é fazer um ensaio fotográfico como resultado 

destas visitas. Além disso, o objetivo é caracterizar os revestimentos internos e 

externos, os materiais construtivos utilizados, e elencar as principais fontes sonoras 

internas e externas a edificação. 

Em seguida, busca-se explicar teoricamente quais os parâmetros envolvidos 

no estudo da acústica de salas, entre eles o isolamento das divisórias, o papel dos 

materiais absorvedores, e a necessidade de controlar a reverberação interna. 

Elabora-se um material com as propriedades acústicas dos materiais, tanto 

tradicionais quanto acústicos e dispositivos especiais, para servir como consulta 

para a elaboração de trabalhos futuros. 

Segue-se com a explicação sobre as formas ou geometrias especiais 

benéficas considerando o comportamento do som no ambiente escolar, descrevendo 

como cada espaço de aprendizado deve ser qualificado do ponto de vista da 

acústica. Pretende-se ainda descrever com detalhes as características dos estudos 

de caso escolhidos para projeto. 

Por fim, a proposta é utilizar o software AudioBorn para fazer uma avaliação 

acústica das quatro salas escolhidas para estudo. São apresentados valores de 

tempo de reverberação (T20 e T30), níveis de intensidade com diferentes grids de 

nas áreas receptoras. O objetivo é fazer a simulação na situação atual da sala, 

considerando os revestimentos internos idênticos aos reais, e uma segunda etapa, 

após o tratamento com material absorvedor interno, e assim comparar os resultados. 
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Segue, abaixo, uma síntese das etapas que compõem a pesquisa, 

demonstrando a importância de cada metodologia acima detalhada: 

1. Verificar que o som impacta a percepção do espaço; 

2. Verificar que ocorre o transtorno sensorial ao som; 

3. Verificar, através dos questionários, quais sons são incomodativos e 

atrativos; 

4. Classificar esses sons objetivos segundo a metodologia de Murray Schafer, 

de forma técnica e subjetiva; 

5. Avaliar o desempenho acústico de quatro salas com usos distintos, através 

de simulações no software AudioBorn, na situação atual e após o 

tratamento com materiais absorvedores internos; 

6. Verificar se os ambientes de aprendizado estão adequados, considerando 

os sons incomodativos e atrativos obtidos no item 3; 

7. Propor melhorias espaciais considerando as reais ocorrências de 

hipersensibilidade classificadas no item 4; 

8. Propor quadros para consulta do desempenho acústico dos materiais e 

forma benéficas do espaço considerando os usuários especiais; 

9. Propostas projetuais para qualificar as quatro salas escolhidas como 

estudo de caso, comprovando que é possível beneficiar a acústica de 

ambientes considerando indivíduos com transtornos sensoriais. 
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Pretende-se, neste primeiro capítulo, fazer uma revisão bibliográfica de  

quatro autores centrais da área de psicologia sensorial, que tiveram seus estudos 

publicados na década de 1960 e 1970, e que buscaram estudar e explicar como o 

Homem percebe o ambiente a sua volta. Como esta tese é multidisciplinar, o 

objetivo é evidenciar o posicionamento das diferentes áreas frente ao tema da 

percepção. 

2.1 AUTORES DA PSICOLOGIA SENSORIAL 

O primeiro autor analisado é Conrad G. Mueller, que escreveu seu principal 

livro sobre o tema em 1965, chamado “Psicologia sensorial”4. O autor foi professor 

de psicologia e chefe do departamento da Universidade de Columbia, nos Estados 

Unidos da América. Apesar de se tratar do livro mais antigo analisado nesta 

pesquisa, mostrou-se ser o mais relevante, porque foi o único dos autores que tratou 

de forma mais objetiva sobre a questão do papel da audição dentre os demais 

sentidos, que será detalhada nos próximos capítulos. A proposta do livro foi analisar 

o mecanismo de funcionamento de cada sentido, e de que forma traduz a energia 

física em informação psíquica (MUELLER, 1977). 

O próximo autor estudado é Ronald H. Forgus, professor e presidente do 

departamento de psicologia do Lake Forest College, no Estado de Illinois, também 

nos EUA. O título de seu livro mais relevante para este trabalho é “Percepção: o 

                                            
4 Título original: “Sensory psychology”, publicado por Prentice-Hall Inc., New Jersey, EUA, 
em 1965. 
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processo básico do desenvolvimento cognitivo”5, escrito em 1966 e publicado no 

Brasil em 1971. 

Forgus (1971) descreve as formas de extração de informação como parte do 

processo cognitivo, ou seja, seu livro não está focado apenas na percepção 

espacial. A tese do autor é de que “a percepção é um superconjunto, que inclui os 

subconjuntos de aprendizagem e pensamento no ato total de extrair informação” 

(FORGUS, 1971, p. 2). 

O autor defende que a extração de informação do ambiente, ou processo de 

percepção, depende do nível de aprendizagem e do pensamento do indivíduo. 

Como Forgus (1971, p. 3) complementa: “Percepção, aprendizagem e pensamento 

referem-se tradicionalmente ao processo cognitivo uma vez que tratam, até certo 

ponto, do problema do conhecimento”. 

Este livro foi fundamental para definir conceitos importantes sobre o tema de 

percepção espacial, e também para firmar a diferença da percepção entre o espaço 

bidimensional e o tridimensional (presentes no Capítulo 2) sobre os quais Forgus 

(1971) apresentou importantes teorias da percepção, que serão comentadas ainda 

neste capítulo. 

O autor seguinte é Antonio Gomes Penna, Catedrático do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele escreveu o livro intitulado 

“Percepção e realidade: introdução ao estudo da atividade perceptiva”, em 1968, 

como parte da coleção “Biblioteca Formação de Psicólogos”. Este livro é relevante 

por estabelecer conceitos como “Percepção” e “Pensamento”, porém sua maior 

importância se dá em apresentar as formas em que a percepção ocorre, e também 

as funções dos processos de obtenção de informação. Definir as funções objetivas 

da percepção pode ser uma tarefa difícil, na medida em que o autor utiliza como 

base as avaliações experimentais. 

A última autora apresentada neste capítulo é Magdalen Dorothea Vernon, 

professora da Universidade de Cambrigde, na Inglaterra, e membro honorária da 

                                            
5 Título original: “Perception: the basic process in cognitive development”, publicado por 
McGraw-Hill Book Company, New York, EUA, em 1966. 
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Sociedade Inglesa de Psicologia. O seu livro intitulado “Percepção e experiência”6  

foi publicado no Brasil em 1974, como parte da coleção “Estudos”, da Editora 

Perspectiva. 

Este livro pretende demonstrar, principalmente, as formas de ocorrência da 

percepção visual, que não é o objeto exatamente de estudo desta pesquisa, porém, 

um objetivo da autora é demonstrar como a experiência pode alterar os diversos 

tipos de percepção. Já na introdução, Vernon (1974, p. VIII) cita Forgus (1966), mas 

diz que tem uma metodologia de pesquisa um pouco diversa: 

Precisava escolher entre selecionar um número limitado de 
experimentos básicos e discuti-los integralmente, ou tentar abranger 
uma amplitude maior, mas com minúcias menores. A primeira tarefa 
foi admiravelmente realizada por Forgus (1966) e Neisser (1967)7. 
Preferi a segunda alternativa. 

Como a autora foi uma das fundadoras do Laboratório de Psicologia de 

Cambridge, tinha acesso a diversas pesquisas acadêmicas que eram, então, 

desenvolvidas na área psicologia experimental, o que possibilitou a verificação de 

diversas hipótese fundamentais para a disciplina de percepção. 

2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS NA PERCEPÇÃO 

Definem-se agora os conceitos fundamentais para o estudo da percepção 

ambiental, que foram utilizados pelos autores de psicologia anteriormente 

mencionados, para explicar como esta ocorre, e quais fatores a mesma impacta, ou 

se deixar influenciar. Mas, antes de tudo, é necessário definir o conceito base de 

“Percepção”. Segundo Forgus (1971), é preciso perceber o ambiente para aprender, 

ou ganhar conhecimento. Para o autor, “Percepção” é extrair informação do 

ambiente. E por sua vez, informação é o conjunto de estímulos que provoca alguma 

ação no indivíduo, seja reativa ou adaptativa. Como observa Forgus (1971, p. 1): 

Nesta indagação sobre o comportamento adaptativo, o modo como o 
indivíduo obtém conhecimento sobre seu ambiente é de importância 
primordial. Para se obter tal conhecimento é necessário extrair 
informação de vasta ordem de energia física, que estimula os 

                                            
6 Título original: “Perception through experience”. 
7 NEISSER, U. Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts, 1967. Nasceu 
na Alemanha, mas foi membro do US National Academy of Sciences. 
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sentidos do organismo. Somente aqueles estímulos que possuem 
valor de indício, isto é, que provocam algum tipo de ação reativa ou 
adaptativa no indivíduo, devem ser logicamente chamados de 
informação. De acordo com nossos objetivos, a percepção será 
definida como o processo de extrair informação. 

Neste trecho, Forgus (1971) destaca uma das principais funções da 

percepção do ambiente, que é possibilitar o “comportamento adaptativo”. Se o 

Homem percebe o espaço de uma forma equivocada, sua atitude frente às 

necessidades do ambiente pode não ser funcional. O autor define o conceito de 

forma mais direta: A percepção pode ser definida como o processo pelo qual um 

organismo recebe ou extrai certas informações acerca do ambiente. 

Enquanto, para Forgus (1971), para ocorrer a percepção basta o organismo 

extrair informações do ambiente, Penna (1968) acredita que perceber é conhecer o 

espaço, em um determinado momento temporal. Ainda acrescenta que este 

mecanismo ocorre através dos sentidos, conforme colocação abaixo: 

Perceber é conhecer, através dos sentidos, objetos e situações. O 
ato implica, como condição necessária, a proximidade do objeto no 
espaço e no tempo, bem como a possibilidade de se lhe ter acesso 
direto ou imediato. Objetos distantes no tempo não podem ser 
percebidos. (PENNA, 1968, p. 11) 

Considerando as formas de percepção não-visuais, que são compreendidas 

pelas sensações, a discussão da mudança temporal sempre aparece, porém não  

é tema deste estudo. Penna (1968, p. 11) defende a inter-relação entre percepção e 

conhecimento e, assim, observa: 

A percepção é, assim, forma restrita de captação de conhecimentos. 
A possibilidade de maior enriquecimento informativo terá que ser 
atingida por uma multiplicação de processos perceptuais, ou através 
dos atos do pensamento. 

Antes de estabelecer relações entre os conceitos apresentados, ou seja, de 

identificar que parâmetros modificam a percepção, pretende-se ainda definir o que  

é o espaço, segundo a psicologia ambiental. O autor que definiu de forma mais 

objetiva foi Penna (1968, p. 123), no trecho abaixo: 

O ponto de partida para uma sumaria apresentação das questões 
ligadas à percepção do espaço é, obviamente, a própria definição  
do espaço enquanto realidade percebida, e o que constitui 



39 

Como o Homem percebe o espaço 

afirmação preliminar é a de que o espaço assim considerado não  
se identifica com o espaço euclidiano. Este, como assinala Koffka8,  
é essencialmente isotrópico, não possuindo nem regiões nem 
direções privilegiadas. Trata-se de um espaço homogêneo, físico. 

O espaço percebido sempre será diferente do espaço físico. Esta constatação 

é muito importante considerando que a arquitetura trabalha com a idealização dos 

espaços, através dos projetos, e é necessário se ter em mente que o espaço é 

percebido de forma diferente por cada indivíduo. Porém, isso não é um problema. 

Afinal, cada um tem uma forma particular de percepção. O problema aparece 

quando o Homem não consegue se adaptar ao espaço, pela dificuldade de perceber 

suas informações corretamente. Penna (1968, p. 126) complementa: 

[...] Existem posições boas e posições más no interior de um quadro 
de referência. Boas seriam aquelas expressivas de maior equilíbrio; 
más, as que denotam irregularidade na composição da estrutura 
total. Estas últimas estariam ligadas aos processos de insinuação de 
movimento desencadeados diante de padrão de estímulos 
caracterizados por imobilidade. 

O sistema perceptivo do Homem tende a se sentir mais seguro em ambientes 

mais homogêneos, sem excesso de informação e sem planos inclinados. Muitas 

vezes, o cérebro apresenta mecanismos adaptativos para “corrigir” artificialmente 

uma situação incomum. Será abordado mais deste assunto no próximo subtítulo, 

que aborda os meios de percepção espacial. 

O indivíduo precisa se adaptar ao ambiente. Este só se adapta se consegue 

percebê-lo de forma coerente, o suficiente para conhecê-lo. Forgus (1971, p. 1) 

complementa dizendo que “seus programas perceptivos já estão montados ou pré-

montados por ocasião do nascimento”. Já os animais inferiores herdam seus 

programas perceptivos menos aperfeiçoados, e, por isso, são relativamente 

imodificáveis pela experiência. Ou seja, só se o programa perceptível permitir é que 

o animal será capaz de aprimorar sua percepção do espaço. Como o autor 

descreve: 

À medida que ascendemos na escala filogenética, a percepção se 
torna cada vez mais influenciada pela aprendizagem. Na criança, por 
exemplo, a percepção da luz é determinada por programas 
montados. Isto é necessário para que se inicie o comportamento 

                                            
8 KOFFKA, K. Principles of gestalt psychology. Nova York: Harbinger, 1935. 
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adaptativo, mas os programas vão se modificando com o 
crescimento, o desenvolvimento e a experiência. (FORGUS, 1971, p. 
2) 

O nível de percepção do Homem em relação ao ambiente se altera à medida 

que se ganha mais conhecimento. A aprendizagem pode ser induzida por estímulos 

do ambiente ou pelo próprio pensamento. O excesso de estímulos pode até inibir a 

aprendizagem. Uma vez que a percepção dos estímulos possibilita a ampliação do 

conhecimento, e a articulação deste conhecimento é o que representa o 

pensamento. Como defende Forgus (1971, p. 2), “a percepção se torna o âmago da 

cognição ou aquisição de conhecimento”. 

Dentro deste contexto, é fundamental também definir o que “aprendizagem”. 

Aprendizagem é conhecimento adquirido ao longo do tempo. É o processo pelo qual 

se adquiri “bagagem”, ou “experiência”. Como explica Forgus (1971, p. 3): 

A aprendizagem é definida como o processo pelo qual esta 
informação é adquirida através da experiência e se torna parte do 
armazenamento de fatos do organismo. Assim, os resultados da 
aprendizagem facilitam a nova extração de informação, uma vez que 
os fatos armazenados se tornam modelos de acordo com os quais 
são julgados os indícios. 

O processo é cíclico, porque à medida que mais se aprender, também é mais 

fácil voltar a aprender. Uma vez que o seu cérebro faz as sinapses necessárias  

para a percepção de um certo parâmetro, este guarda estas informações para 

facilitar adaptações futuras. Tem-se que configurar o que Forgus (1971, p. 3) chama 

de “conceitos”, ou cenários, que facilitem uma rápida compreensão, como explica o 

autor: “O modo de extrair informações abstratas ou mais ‘escondidas’ é aprender a 

entregar conceitos. Quanto maior for nossa capacidade de conceituação, tanto maior 

será nossa capacidade geral de resolver problemas”. 

O tema central deste trabalho é justamente a percepção sonora, que pode ser 

classificada como uma “informação abstrata” por não ser visual. É importante 

constatar que o conjunto perceptivo pode se ampliar ao ganhar mais padrões, e 

essa possibilidade de desenvolvimento é muito importante considerando que o 

espaço tem a capacidade de induzir a formação destes padrões diferenciados 

enriquecendo a percepção. Forgus (1971, p. 3) afirma que “À medida que o conjunto 

perceptivo vai sendo ampliado, tornando-se mais complexo e rico de padrões, 



41 

Como o Homem percebe o espaço 

através da experiência, mais capaz se torna o indivíduo de extrair informações do 

ambiente”. 

O processo cognitivo subordina a percepção sensorial na fase adulta. Porém, 

Vernon (1974, p. 3) explica que alguns processos sensoriais independem de 

qualquer aprendizagem através da experiência, principalmente observados em 

crianças, como coloca abaixo: 

Parece haver um mecanismo visual de primeira ordem que abrange 
os olhos, os nervos ópticos, os corpos geniculados laterais e o córtex 
estriado, constituídos inatamente de tal forma que medeiam a 
discriminação de brilho, cor, movimento e forma simples, 
independente de qualquer aprendizagem através da experiência. 
Apesar disso, a partir da infância tais funções são cada vez mais 
subordinadas a processos cognitivos de ordem mais elevada que 
ocorrem em outros níveis do córtex, e interagem com funções de 
excitação da formação reticular, do tronco cerebral e do tálamo. 
Portanto, a forma simples e a percepção do movimento são 
integradas e suplementadas por processos de identificação, 
classificação e codificação através da operação de esquemas 
perceptivos que, em grande parte, dependem de aprendizagem, 
memória, atenção, raciocínio e linguagem. 

Pretende-se ressaltar, aqui, a ideia de aprimoramento da percepção. É 

possível melhorar sua percepção do ambiente, e o projeto arquitetônico pode auxiliar 

neste processo. O sistema de percepção é inato, ou seja, tem-se desde o 

nascimento, porém necessita de estímulos para se aprimorar. Porém, após um certo 

estágio de desenvolvimento, o cérebro pode começar a perder a habilidade de 

aprimoramento, o que pode dificultar a aprendizagem, principalmente no caso de 

indivíduos com distúrbios de desenvolvimento. Mas sempre que se tratar de um 

processo, ao longo do tempo, configura-se como aprendizagem, considerando as 

crianças em fase de amadurecimento. Como descreve Forgus (1971, p. 3): 

O processo tem início com a simples ação reflexa presente por 
ocasião do nascimento e cresce através da maturação e da 
aprendizagem, para produzir conjuntos mais poderosos que são 
mediados pelos conceitos; daí em diante o pensamento se torna 
mais proficiente. 

Nas crianças, a influência dos estímulos é ainda mais acentuada à medida 

que o pensamento ainda não está definitivamente desenvolvido. A curiosidade 

também é maior, ou seja, a busca por experiências. Uma criança naturalmente extrai 

menos informações do ambiente que um adulto, porém tem naturalmente mais 
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curiosidade. Diante disso, apresenta-se também a definição do conceito de 

curiosidade, defendida por Penna (1968, p. 71): 

Curiosidade é, em princípio, pura necessidade de informação. 
Constitui-se numa experiência que se identifica, em termos objetivos, 
com a chamada atividade exploratória e representa um dos temas 
mais insistentemente investigados na Psicologia Contemporânea. Ao 
lado das atividades lúdicas constitui a base sobre a qual se 
assentam as grandes objeções propostas, no domínio da Teoria da 
Motivação, contra as formulações de tipo homeoestático, de que se 
constitui em padrão a hipótese elaborada por Clark Hull9. Manifesta-
se sob formas em extremo variadas, conforme se verifica das 
classificações propostas por D. Berlyne10. A primeira delas nos leva a 
distinguir três categorias, das quais as duas primeiras se 
caracterizariam por envolver modificações no sujeito, e a última, por 
implicá-la no objeto pesquisado. Tais categorias são: as respostas de 
orientação, as de exploração locomotora, e as de investigação. 

Se a criança não apresenta curiosidade, esta não busca informação do 

ambiente, e assim recebe poucos estímulos para se desenvolver. Ou seja, a menos 

que haja uma razão genética, motivacional ou ambiental para não se ter curiosidade, 

a falta de interesse é um fator importante para a consolidação de distúrbio de 

desenvolvimento nas crianças. A orientação espacial e a exploração locomotora, 

como bem observa o autor, também contribuem para a compreensão espacial. 

Pretende-se ainda definir o conceito de “pensamento”, que é considerado a 

parte mais complexa do processo cognitivo do Homem. É importante também 

abordar o Pensamento, afinal é um conjunto de eventos que também auxilia a 

obtenção de informação do meio, na medida em que direciona a Aprendizagem, e 

também pode ser aprimorado com o passar do tempo. Como explica Forgus (1971, 

p. 3): 

O mais complexo destes processos cognitivos, ou seja, o 
pensamento, é uma atividade cuja ocorrência se infere quando um 
organismo está ocupado em resolver problemas, o que também 
envolve o emprego de modelos. [...]. Assim, nós consideramos a 
aprendizagem e o pensamento como eventos ou processos que 
auxiliam a extração de informação. 

                                            
9 Clark Hull, psicológo Norte-americano, desenvolveu teorias behavioristas clássicas a partir 
da década 1940. 
10 BERLINE, D. E. Conflict, arousal, and curiosity. Nova York, 1960. 
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O estímulo modifica a percepção do indivíduo. O Pensamento modifica o 

organismo através da aprendizagem. Que por sua vez, transforma a percepção do 

indivíduo. O pensamento inclui novas formas de aprendizagem, como comenta 

Forgus (1971, p. 5): 

Este pensamento, com a inclusão da nova aprendizagem, modifica o 
organismo que, por sua vez, modifica a percepção da situação de 
estímulo. Os estímulos possuem informação que é extraída pelo 
organismo sob a forma de aprendizagem. 

É importante ressaltar a importância do estímulo como fonte de informação 

sobre o espaço arquitetônico. O excesso de estímulos pode ser prejudicial, mas é 

possível utilizar esta ferramenta projetual a favor dos usuários. É necessário criar 

estímulos voltados a atender funções específicas, como o uso de sinais sonoros 

para chamar a atenção. Mas é necessário o Homem atingir um nível de maturidade 

cognitiva para absorver a totalidade de informações do espaço, para explicar este 

fato, Forgus (1971, p. 6) cita Piaget: “Piaget11 e seus colegas indicaram, de modo 

semelhante, que uma criança é incapaz de formar certos conceitos enquanto não 

aprende a perceber certas relações entre os estímulos”. 

Quando a criança percebe o ambiente, normalmente, a curiosidade e os 

estímulos desencadeiam o processo de aprendizagem, que induz o processo 

cognitivo a criar um evento do pensamento. Muitas vezes depois o indivíduo na 

mesma situação, resgata o “modo de fazê-lo” ou aprendizagem, que está atrelada a 

certo pensamento. 

Porém, após certo nível de desenvolvimento cerebral, não são tão 

necessários os estímulos diretos, porque o próprio pensamento pode conduzir um 

processo de aprendizagem futura. Isso significa que após certo estágio de evolução 

cognitiva, os estímulos já não são fundamentais, mas sempre serão importantes na 

incorporação de informações sobre o espaço. Como explica Forgus (1971, p. 7): 

Até agora indicamos somente como a percepção deve preceder a 
aprendizagem, e como os perceptos anteriores e a aprendizagem 
podem afetar o pensamento, mas sabe-se também que o resultado 
do pensamento modifica a aprendizagem futura e que a 
aprendizagem, por sua vez, pode influenciar o modo como 
percebemos o nosso mundo. 

                                            
11 PIAGET, J. Psicologia da inteligência. Rio de Janeiro: Fundo da Cultura, 1961. 
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Um exemplo disto é a capacidade de visualizar mentalmente o espaço 

proposto com base apenas nos projetos arquitetônicos. É uma abstração da mente, 

uma vez não se está recebendo nem estímulo direto daquele espaço, que pode 

ainda nem existir. 

A forma de amplificar a percepção é se expor a mais estímulos, para ampliar 

a aprendizagem. Outra forma de ampliar a percepção em relação ao ambiente é 

através do pensamento, ou seja, querendo e tentando fazê-lo. A curiosidade é um 

fator que impulsiona o pensamento a querer aprender. Penna (1968, p. 12) afirma 

que a percepção pode ocorrer mesmo sem estímulos, ou qualquer material 

imaginativo, uma vez que já é vasta a experiência: 

Ao se dizer que a percepção só se cumpre através dos sentidos 
implica nova possibilidade de se a caracterizar e de a distinguir  
das atividades do pensamento. De fato, pensar independe da 
concomitante mobilização dos sentidos e, até mesmo, da presença 
de material representativo ou imaginativo. 

É fundamental também mencionar um argumento observado por Penna, que 

o Homem não aprende apenas sobre os estímulos individuais, por exemplo, vindos 

de um objeto concreto, mas percebe muitas vezes na verdade, e guarda no 

pensamento como experiência, a percepção das relações entre elementos. Penna 

(1968, p. 12) descreve abaixo: 

Perceber não é perceber, apenas, objetos concretos, como são os 
vulgarmente designados por essa palavra. Percebem-se, além dos 
objetos concretos, objetos ideais. [...]. Foram os gestaltistas12 os que 
mais exploraram essa contribuição, insistindo no fato de que 
percebemos, também, relações. As relações eram consideradas só 
acessíveis ao pensamento. Seriam conceituadas e não percebidas. 
É certo que só ocorre a sua apreensão diante da totalidade da 
situação concreta.” [...]. Mas, de qualquer forma, dada a situação 
concreta, o ato de perceber absorve não só as unidades concretas 
que as compõem, mas também, e em condições prioritárias, as 
relações que entre elas se estabelecem. A tese gestaltista reduziu as 
diferenças entre o ato de perceber e o de pensar”. 

O processo cognitivo, como seu maior representante o pensamento, sempre 

parece distante dos elementos reais que caracterizam o espaço. Entretanto, os 

                                            
12 A GESTALT (Escola de Berlim), ou psicologia da forma, é uma vertente filosófica que 
surgiu no início século XX. 
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estudos sobre a psicologia da forma demonstraram que a percepção está próxima 

do ato cognitivo, de forma quase inseparável. 

Por fim, a proposta é definir o conceito de “Sensação”, que muitas vezes é 

confundido com a percepção em si. Para isso, Penna (1968, p. 16) distingue os dois 

conceitos: 

Tradicionalmente, a percepção foi conceituada como processo 
interpretativo, operando sobre dados sensoriais. Distinguia-se, assim 
do domínio do conhecimento sensível duas fases, etapas ou planos, 
representados pela sensação e pela percepção. A primeira estaria 
totalmente subordinada aos estímulos e se daria em termos de 
apreensão de dados isolados ou desconexos. Sobre esta base 
operariam os processos perceptivos, os quais, mobilizando a 
experiência passada, enriqueceriam os dados colhidos pelos 
processos sensoriais, emprestando-lhes organização e significado. 

Na conceituação clássica, a sensação seria a resposta imediata ao estímulo; 

enquanto a percepção já seria a obtenção de informações mais organizadas, ou até 

as relações entre as sensações individuais. Porém, algumas vertentes da psicologia 

acreditam que esse termo é uma noção do senso comum, e deve ser evitada na 

pesquisa acadêmica, uma vez que não contribui para a descrição do processo 

perceptivo, apenas gera uma confusão de definições, como completa Penna (1968, 

p. 16): 

A reação contra esta doutrina, de procedência evidentemente lógica 
e epistemológica, foi realizada pelo Gestaltismo (Escola de Berlim), 
[...], que considera perfeitamente dispensável o conceito de 
sensação, pois que ele nem designa uma realidade fenomenal, nem 
vale como constructo lógico a se impor pela necessidade de se 
explicar melhor a estrutura dos processos perceptuais. Recusam-no 
como designativo de fenômeno diante do fato de que fenômeno é o 
que se mostra, o que se dá em nível descrito, e a sensação jamais 
foi apreendida como fenômeno. Como constructo lógico tampouco se 
justifica a sua conservação dentro do esquema explicativo proposto 
para a percepção. 

Neste trecho da pesquisa o objetivo foi definir os conceitos da área psicologia 

ambiental fundamentais para este trabalho, com o intuito de tornar mais sólida as 

discussões que serão abordadas a seguir. Estes conceitos vão ser relembrados ao 

longo de toda a tese, buscando evitar noções do senso comum, e tentando isolar os 

fatos processuais mais relevantes. 
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2.3 MEIOS DE PERCEPÇÃO GERAL DO ESPAÇO 

Pretende-se agora explicar como ocorre a percepção do espaço pelo Homem, 

segundo os mesmos autores citados da área de psicologia. Como descreve Mueller 

(1977, p. 175), “não podemos, nem devemos, esperar que existam atalhos óbvios 

que facilitem o entendimento de como funcionam os nossos sistemas sensoriais”.  

A área da percepção espacial deve ser sempre reavaliada, afinal os próprios hábitos 

culturais da sociedade se alteram com o passar dos anos: 

Devemos estar preparados, por um lado, para abandonar quaisquer 
chavões antiquados que orientem agora nossa maneira de pensar 
sobre os problemas da Psicologia Sensorial; devemos, por outro 
lado, manter uma perspectiva, com respeito a novas e atraentes 
teorias que parecem oferecer soluções interessantes para um ou 
mais problemas, sem oferecerem bases razoáveis para a enorme 
série de problemas que hoje acreditamos compreender, dentro da 
atual estrutura teórica. (MUELLER, 1977, p. 175) 

Inicialmente, apresenta-se o mecanismo de percepção geral proposto por 

Forgus (1966), que descreve quatro etapas distintas do processo perceptivo.  

Segue-se com Vernon (1974), que descreve sobre a “percepção da forma”, 

considerada uma base para a compreensão do espaço, e sobre os fatores ligados à 

percepção espacial, ou seja, todos os elementos que interferem neste processo, que 

serão comentados a seguir. 

Ainda neste trecho, comenta-se sobre o fator de “adaptação dos sentidos”, 

proposto por Mueller (1977); a questão do “interesse do Homem”, observado por 

Penna (1968); e, por fim, volta-se à Vernon (1974) para descrever as bases das 

diferenças individuais. 

Abordam-se, primeiramente, os estágios no ato de extrair informação do 

ambiente, ou seja, como ocorre de forma objetiva o mecanismo de percepção pelo 

Homem. Forgus (1971, p. 8) defende a importância deste processo, dizendo que  

“a percepção orienta a tarefa de adaptação do homem ao seu ambiente”. 

São quatro as etapas para a ocorrência do processo perceptivo: “Energia 

física” (entrada); “Transdução sensorial”; “Interveniente do cérebro”; e “Experiência 

perceptiva” (saída). É um mecanismo de tradução da informação física do ambiente 

em mensagens perceptivas. Cada uma das etapas será abordada a seguir. 
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A “Energia física” é a entrada para a percepção. O ambiente manda 

continuamente mensagens para o organismo do Homem, que assim consegue se 

adaptar ao meio. Como descreve Forgus (1971, p. 8): 

Estas condições estimuladoras do ambiente residem na energia 
física; elas proveem a entrada para a percepção. [...]. Algumas 
características da energia estão mudando o comportamento 
diariamente. Estas características são mencionadas como aspectos 
informativos de energia, e carregam mensagens para o organismo. 
Além disso, os aspectos informativos são limitados: somente as 
unidades que caem dentro de certos limites da escala de energia 
estimulam os sentidos de modo informativo. 

É fundamental observar o que o autor comenta sobre os “limites de escala”. 

Não é toda informação do ambiente que estimula os sentidos do Homem, e cada ser 

humano tem limites sensoriais específicos. Forgus (1971, p. 8) comenta sobre a 

percepção auditiva, informação de extrema relevância: 

No caso da percepção auditiva ao som, o ouvido humano, normal e 
médio, de alguém não muito idoso, recebe estímulos informativos 
somente de energias físicas da vibração de som que caem 
aproximadamente entre 10 e 20.000 cps. (ciclos por segundo). Os 
seres humanos são surdos aos baixos mais graves do que 10 cps. E 
aos agudos mais altos do que 20.000 cps. 

A segunda etapa é de “Transdução sensorial”, momento em que a energia 

física do ambiente, que é percebida dentro dos limites de escala, é transformada em 

informação para o sistema nervoso humano. Como descreve Forgus (1971, p. 8),  

“A tradução da informação física em mensagens informativas, que o sistema 

nervoso pode usar, é chamada de processo de transdução sensória”. 

Nesta etapa é importante ressaltar os órgãos de sentido específicos e os tipos 

de energia informativa que transmitem. Segundo Forgus (1971, p. 10), são, na 

verdade, oito sentidos que atuam constantemente no Homem, segundo relação 

abaixo: 

Destas oito fontes de energia, os sentidos recebem continuamente a 
informação de estímulo que o organismo emprega no seu 
comportamento adaptativo total. 
Sentidos de distância 
1-Visão; 
2-Audição; 
Sentidos de proximidade 
3-Sentidos cutâneos (como o tato); 
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4-Sentidos químico de gosto (paladar); 
5-Sentido químico de olfato; 
Sentidos profundos 
6-Sentido cinestésico (mudança na posição do corpo) 
7-Sentido estático ou vestibular (mudanças no equilíbrio do corpo) 
8-Sentido orgânico (manutenção da regulação de funções orgânicas 
tais como nutrição, água e sexo) 

Em relação especificamente a audição, que é o tema desta pesquisa, o 

principal impacto na percepção é no sentido de distância, fundamental para a 

compreensão do espaço, que atua juntamente com a visão, como observa Forgus 

(1971, p. 9) no trecho: 

Os esteroceptores ou sentidos de distâncias. 
1. A visão, que transduz a energia da luz. 
2. A audição, que transduz energia de som. 

Neste momento que de fato começa o processo perceptivo, porque os 

estímulos ambientais passam a atuar no organismo como impulsos nervosos, e 

mesmo antes do corpo receber certa informação, o corpo humano já percebe os 

estímulos através das sensações, como por exemplo, medo, atenção, perigo, entre 

outras. Conforme a descrição de Forgus (1971, p. 10): 

Uma vez transduzida ou transformada a informação do estímulo em 
impulsos nervosos, tem início o processo de percepção. Embora a 
percepção comece a ser organizada no nível dos sentidos 
(sensação), sua organização continua a se desenvolver à medida 
que os impulsos e padrões de impulsos ascendem ao cérebro. 

A terceira etapa é a “Interveniente do cérebro”, que tem duas alternativas, ou 

apenas passa a informação para o sistema de respostas, ou interpreta o estímulo, e, 

às vezes, o modifica, direcionando para uma resposta conduzida pelo processo 

cognitivo através da experiência: 

Quando os impulsos nervosos, ou os padrões de impulsos nervosos, 
alcançam o cérebro, pode ocorrer uma de duas alternativas. O 
cérebro pode simplesmente agir como um relé e estação de 
recepção e passar a informação adiante para o sistema de resposta, 
completando assim o ato da percepção; ou pode ir além e selecionar, 
reorganizar e modificar a informação antes de passá-la adiante para 
o sistema de resposta. O cérebro faz ambas as coisas, e isto se 
torna cada vez mais verdadeiro à medida que subimos ao reino 
animal (progressão filogenética), ou vamos da criança para o adulto 
experiente (progressão ontogenética). (FORGUS, 1971, p. 10) 
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No adulto, a ação do processo cognitivo é muito mais frequente, porque este 

já atingiu sua maturidade cerebral, com base no processo de aprendizagem e 

concretização da experiência de vida. As respostas das crianças aos estímulos 

ambientais são muito mais espontâneas, ou seja, o cérebro apenas passa a adiante 

a informação, com poucas modificações estruturais. Como coloca Forgus (1971, p. 

12): 

A criança precisa por em uso seu mecanismo sensorial a fim de 
desenvolver a percepção tal qual a conhecemos na pessoa que 
atingiu a maturidade. [...] durante a infância, vai produzir mudanças 
graduais no sistema nervoso e no cérebro. Com esta mudança na 
sua organização, o cérebro aumenta sua capacidade de extrair 
aspectos informativos mais variados do padrão do estímulo. 

A quarta e última etapa é a “Experiência perceptiva de saída”, quando o 

mecanismo se encerra dando uma resposta coerente ao estímulo inicial de entrada. 

Como acredita Forgus (1971, p. 13), “Sabemos que a percepção se deu quando a 

pessoa não afirma verbalmente, ou quando temos algum outro indicador 

comportamental de que percebeu qualidades”. É fundamental esta etapa final de 

perceber como o Homem reage a determinados estímulos sensoriais, principalmente 

com intuito de perceber que informações estão em excesso, e quais são positivas 

considerando a compreensão do espaço. 

Com base em Forgus (1966), foi descrito como ocorre o processo de 

obtenção de informação do ambiente, de forma generalizada. Agora, a proposta é 

explicar como é possível perceber especificamente o espaço ao redor. Para isso, 

segue-se com a apresentação dos argumentos da “Percepção da forma”, descrita 

por Vernon (1974). O autor começa citando os psicólogos gestaltistas, que 

defendem que o espaço só pode ser percebido através do contraste entre suas 

formas, considerando a experiência de “figura-fundo”: 

Segundo os psicólogos gestaltistas, Wertheimer, Koehler e Koffka, a 
percepção do ambiente se baseia, fundamentalmente, na percepção 
da forma. O ambiente completamente homogêneo não pode ser 
percebido; parece vago, indefinido, sem localização no espaço. A 
percepção só ocorre na medida em que surge alguma forma ou 
padrão, e na medida em que são discriminados em virtude do 
contorno que os separa de seu fundo. Essa é a experiência 
conhecida como experiência de figura-fundo, fundamental para toda 
percepção. (VERNON, 1974, p. 33) 
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As crianças, por não possuírem a cognição totalmente desenvolvida, tem uma 

percepção mais global do espaço, normalmente liderada pelas informações visuais 

e, quando possível, combinadas com sinais tácteis sobre o ambiente. Na verdade, 

Vernon não adiciona a essa “percepção primitiva” do espaço o impacto da audição, 

porém deve-se considerar que limite de escala de percepção sonora em crianças é 

maior que nos adultos, o que certamente colabora na percepção ambiental. 

Segundo Vernon (1974, p. 34), 

Aparentemente, em crianças menores, que usam apenas a visão,  
a percepção é global, e mesmo no caso de formas muito simples  
as características de contorno não podem separadas do padrão  
global. [...]. No entanto, as crianças muitas vezes completam sua 
percepção visual de forma com a percepção tátil. Especificamente, 
acompanham o contorno com um dedo, o que chama atenção para a 
forma. 

As crianças têm vontade, o que se atribui a elas a curiosidade de pegar em 

todos os elementos do ambiente, de colocar tudo na boca. Esta exploração do 

ambiente está totalmente atrelada à tentativa de conhecer melhor o espaço e seus 

objetos, algo que se abandona até a vida adulta, quando o processo cognitivo 

humano está repleto de informações pré-existentes. Como Vernon (1974, p. 36) 

acredita: “a percepção tátil de forma é sempre menos eficiente do que a percepção 

visual, e esta é no adulto totalmente predominante”. A criança tem, certamente, mais 

dificuldade de diferenciar a figura do fundo, como complementa o autor: 

Já notamos que, segundo os psicólogos gestaltistas, o primeiro 
estádio na percepção é a emergência da figura com relação ao 
fundo. Antes que isso ocorra, não há possibilidade de percepção,  
e por isso usualmente se admite que esse é aspecto primário  
e fundamental na percepção da forma. Entretanto, alguns 
experimentos mostraram que as crianças podem ser menos capazes 
do que os adultos para diferenciar a figura do fundo. (VERNON, 
1974, p. 41) 

Comenta-se ainda sobre a percepção da forma em adultos. Considerando o 

predomínio da visão na percepção ambiental, e a função deste sentido em codificar 

as informações de energia luminosa, o contraste é o elemento mais importante no 

destaque entre figura e fundo. O “contraste” é um dos elementos que atrai mais 

facilmente o olhar do Homem, porém é raramente utilizado com recurso de projetos 
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arquitetônicos. Vernon (1974, p. 40) defende este argumento citando Adams et al. 

(1954)13: 

Finalmente, deve-se notar que em todos os experimentos em que se 
empregam um aumento gradual de intensidade de iluminação ou 
aumento de nitidez, o fator de contraste entre figura e fundo pode 
desempenhar um papel importante na discriminação entre esses dois 
aspectos. Segundo Adams et al. (1954), o contraste é um fator mais 
importante do que qualquer outro quando se trata de identificação 
com iluminação crescente. 

A “Percepção da Forma”, ou até da tradução precisa, a “Lei da Boa Forma” 

(do alemão Praegnanz) para os teóricos gestaltistas vai além de dar importância ao 

contraste entre a forma dos elementos do espaço. Esta defende que o cérebro 

humano tem a tendência de organizar o que é sentido, o que às vezes gera 

diferenças entre o espaço real e o percebido. O cérebro do Homem tende a 

simplificar informações, tornando o espaço mais regular do que na realidade. 

Segundo Vernon (1974, p. 41): 

Outro aspecto importante da teoria Gestalt é o postulado de que 
existe uma tendência intrínseca para organizar, em configurações, 
aquilo que é percebido, e fazê-lo de acordo com alguns princípios, de 
tal forma que aquilo que é percebido possa não corresponder 
exatamente ao estímulo externo. A organização ocorre de acordo 
com a Lei de Boa Forma (Praegnanz), segundo a qual as 
configurações tendem a parecer tão claras, nítidas e estáveis quanto 
seja possível. Isso pode ocorrer através de simplificação (quando 
possível), e uma forma de simplificação se dá pelo aumento de 
simetria e regularidade. 

Nas crianças, devido ao mecanismo sensorial menos desenvolvido, as Leis 

da Boa Forma atuam com mais frequência, por essa razão que as crianças tendem 

a simplificar a percepção do ambiente. Estas mantém o foco apenas nos elementos 

mais relevantes e, por isso, percebem o espaço de forma mais global. Considerando 

isso, o projeto arquitetônico para espaços utilizados por crianças devem ter o 

cuidado específico de proporcionar estímulos mais evidentes, para um melhor 

conhecimento e consequente adaptação às necessidades do espaço. Como observa 

Vernon (1974, p. 42 e 45): 

                                            
13 ADAMS, O. S. et al. Relations among some measures of pattern discriminability. J Exp 
Psychol., v. 48, n. 2, p. 81-88, 1954. 
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No entanto, seria possível supor que as crianças mais jovens, que 
percebem, menos claramente do que os adultos, as características 
exatas da forma, estariam mais sujeitas aos efeitos da Lei de 
Praegnanz. Quanto à simplicidade, isso é provavelmente verdade; a 
minúcia excessiva é desprezada por elas. [...]. As crianças mais 
jovens tendiam a ver as figuras de modo mais global, com menos 
diferenciação entre as partes; as mais velhas organizavam mais 
eficientemente as figuras, quanto à semelhança e fechamento. 

A Lei da Boa Forma defende que o Homem percebe o espaço do todo  

para a parte, e quanto mais experiência de vida este tem, maior a habilidade para 

perceber as nuances. Porém, sempre o “radar” para a percepção global atua  

antes de serem notadas as particularidades. Como acredita Vernon (1974, p. 46),  

“na realidade, já se sugeriu que a percepção rápida e fácil dos objetos reais pode 

estar ligada à coerência e à significação invariáveis de suas propriedades peculiares 

com relação a sua forma total”. 

O cérebro tem capacidade de distinguir o que é o objeto, mesmo se este 

estiver em uma posição inapropriada. Por exemplo, mesmo se uma cadeira nunca 

antes vista aparecer de ponta cabeça, ainda assim, de forma espontânea, é  

possível identificar o que se trata. O mesmo acontece com espaços irregulares,  

pois se tem a tendência de codificar a informação não explícita. Como descreve 

Vernon (1974, p. 55): 

Aparentemente é possível concluir que temos pouca dificuldade para 
perceber formas e objetos com orientação diferente, desde que 
tenhamos aprendido, desde a infância, que tais formas e objetos 
conservam sua identidade, qualquer que seja sua orientação 
espacial. 

O que é realmente significativo quando se trata de percepção é o  

impacto modificativo da aprendizagem. Os efeitos desta na percepção da forma  

são fundamentais, à medida que cria padrões de informações que facilitam 

compreensões posteriores. O processo de aprendizagem que possibilita códigos 

para rápida leitura do ambiente ao redor. Como complementa Vernon (1974, p. 66): 

Aparentemente, a generalização de aprendizagem de uma situação 
para outra poderia ocorrer apenas na medida em que as situações 
ou acontecimentos se tornassem organizados nos mesmos 
esquemas, de tal forma que os perceptos presentes sejam 
preenchidos e ampliados por lembranças de experiências anteriores 
significativas, e que as respostas adequadas se tornem disponíveis. 
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Ainda neste trecho, a proposta é descrever sobre quais os fatores ligados  

à percepção espacial, elencados por Vernon (1974) no Capítulo 7, intitulado  

“O esquema espacial e a percepção de distância”. Estes fatores são fundamentais 

porque estão intrinsecamente ligados aos meios de percepção do ambiente. 

Muitas vezes percebe-se mais os “espaços” entre os elementos do espaço do 

que propriamente os “cheios”. Mas as correções que o cérebro faz podem induzir a 

ilusões visuais, resultando em noções espaciais imprecisas. Como observa Vernon 

(1974, p. 135): 

O campo percebido é “espaçado” através de uma seqüência 
continua de objetos, desde perto até a distância, num espaço 
tridimensional, e isso constitui o ambiente estável no qual 
habitualmente percebemos os objetos. Em algumas situações, 
podem ocorrer impressões espontâneas de tridimensionalidade, em 
profundidade e distância, embora o observador seja incapaz de 
avaliar a sua natureza exata; vale dizer, os julgamentos de 
profundidade e distância, que dependem de inferências a partir de 
impressões imediatas, são variáveis e imprecisos. 

Da mesma forma que é possível enganar-se com certa informação vinda do 

ambiente, também é muito comum o Homem completar de forma involuntária 

informações faltantes, com base em suas experiências anteriores. Por exemplo, 

apenas parte de um cômodo é visível, mas é possível já prever como será seu 

complemento. Isso acontece porque o Homem percebe o espaço do todo para a 

parte. Vernon (1974, p. 136) afirma que: “Os adultos percebem seu ambiente como 

um todo espacial continuo, do próximo ao distante, e esse todo inclui as partes do 

lado e de trás não imediatamente visíveis, bem como as partes vistas no momento”. 

É preciso se atentar também para o aspecto da tridimensionalidade, elemento 

fundamental considerando uma pesquisa na área de arquitetura e urbanismo.  

Este aspecto permite, além de apenas considerar o espaço com um todo, mas a 

importância de conseguir locar os objetos das suas corretas distâncias, e também, 

ter a noção de profundidade do chão, que é a base principal da construção do 

espaço. Como explica Vernon (1974, p. 136): 

Muitos processos diferentes podem atuar na percepção e a avaliação 
de seus vários aspectos. As imagens diferentes dos dois olhos 
participam da percepção e da localização de solidez tridimensional 
dos objetos mais próximos, juntamente com as sombras nos seus 
lados e as sombras que projetam. As contínuas mudanças de 
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perspectiva em tamanho, brilho e textura das superfícies – que 
Gibson14 [...] denominou “gradientes” – são os principais aspectos 
que contribuem para a percepção do “chão” em que os objetos estão 
localizados; no entanto, também permitem que se faça a localização 
de tais objetos, e por isso, permitem julgamentos quanto a sua 
distância. Normalmente, todos esses perceptos e alguns outros 
corroboram mutuamente e dão informação redundante quanto à 
aparência à disposição do ambiente; quanto maior a informação 
disponível, mais exatos podem ser os julgamentos das distâncias de 
objetos. 

Quanto mais informação é possível extrair do ambiente, mais fácil é 

obviamente de compreendê-lo. Porém, os julgamentos de distância precisam estar 

adequados com a realidade, e o cérebro humano tem a capacidade de filtrar as 

informações mais coerentes, que estão de acordo com o conjunto. Como acrescenta 

Vernon (1974, p. 137): 

Deve-se compreender que, em condições comuns, o observador 
pode incorporar todos os diferentes tipos de informação que possa 
obter, escolhendo aqueles que são adequados para quaisquer 
julgamentos de relações espaciais, distância absoluta ou relativa, e 
que precise fazer. 

Como já mencionado, a criança tem uma percepção global do espaço, o que 

resulta em interpretação, por vezes, bem simplificada. Além disso, a noção de 

tridimensionalidade também está em desenvolvimento, dificultando reconhecimentos 

de distâncias. Como escreve Vernon (1974, p. 137): “A operação de um esquema 

inclusivo em que se integrem todos os perceptos, conceitos e reações ao espaço 

tridimensional só se desenvolve gradualmente nas crianças”. 

A percepção visual é muito direta para o Homem. A visão binocular, ou seja, a 

ação dos dois olhos, possibilita um aumento muito importante na percepção de 

profundidade. Quando se tapa um olho, é fácil perceber que o distanciamento de 

objetos fica muito comprometido. Como comenta Vernon (1974, p. 140): 

Um aspecto constituinte importante são as projeções diferentes de 
objetos percebidos na visão binocular. [...]. Barrett e Williamson 
(1966)15 verificaram que as cenas percebidas binocularmente tinham 
mais qualidade de profundidade. 

                                            
14 GIBSON, J. J. The perception of the visual world. Boston: Houghton Mifflin, 1950. 
15 BARRETT, G. V.; WILLIAMSON, T. R. Sensation of depth with one or ywo eyes. Percept. 
Motor Skills, n. 23, p. 895-899, 1966. 



55 

Como o Homem percebe o espaço 

Os autores da psicologia abordam frequentemente o tema do distanciamento. 

Vernon (1974) cita o conceito de “gradientes”, proposto por Gibson (1950) para 

explicar como o olho humano percebe a profundidade da paisagem. Estes 

“gradientes” são a prova do afastamento dos objetos, e impactam outras 

características da paisagem como textura, brilho e cor, entre outros, devido à 

interferência atmosférica. Como descreve Vernon (1974, p. 142): 

Esses aspectos de nosso ambiente cuja percepção é modificada 
gradual e regularmente, à medida que a distância aumenta, no que 
Gibson [...] denominou “gradientes”. Assim, quando percebemos uma 
paisagem que se afasta, observamos um efeito de perspectiva linear. 
As linhas paralelas que se afastam convergem à medida que as 
projeções retinianas de objetos se tornam cada vez menores com o 
aumento da distância, e a textura da superfície se torna condensada. 
Diminuem a clareza dos contornos, das minúcias e do brilho; a cor se 
torna menos saturada, e finalmente muda para um cinza azulado. 
Tais mudanças, na chamada perspectiva aérea, são atribuídas à 
névoa da atmosfera interposta. Outros aspectos do ambiente 
percebido e que se ligam aos gradientes de perspectiva linear e 
aérea são os seguintes: interposição, a ocultação de objetos mais 
distantes pelos mais próximos, altura com relação aos olhos – isto é, 
os objetos mais distantes parecem mais altos do que os mais 
próximos. 

O olho humano, às vezes, causa ilusões de óptica, como o falseamento da 

real altura dos objetos em diferentes distâncias. Porém, um dos parâmetros mais 

indicativos de profundidade é a textura dos objetos, como diz Vernon (1974, p. 143): 

“Para a provocação de impressões de três dimensões, Gibson [...] deu especial 

importância ao ‘gradiente de textura’ de uma superfície que se afasta; vale dizer, a 

percepção de densidade regularmente crescente de textura e minúcia”. Portanto, 

objetos com texturas mais rústicas facilitam a compreensão espacial, uma vez que 

evidenciam suas densidades com maior clareza. 

É fundamental constatar que a textura dos materiais também tem influência 

direta no comportamento do som. Entre os materiais construtivos, têm-se os mais 

rígidos, que isolam o som; e os porosos e fibrosos, que tendem a absorver o som. 

Quando as texturas são mais rústicas, ou mais ornamentadas, as divisórias rígidas 

funcionam como difusoras sonoras, ou seja, espalham o som de forma mais 

homogênea pelo espaço. Os materiais absorvedores tendem a ter a superfície mais 

irregular, porque são porosos, e, desta forma, ajudam a evitar a reverberação, e 
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melhoram a inteligibilidade da palavra falada. Como todo projeto arquitetônico é 

único, é preciso considerar tais fatores durante o processo de projeto. 

Além da textura, o “brilho” também é um parâmetro indicativo do afastamento. 

À medida que o objeto perde o brilho, parece mais distante. Elementos que são 

intencionalmente acetinados acabam dificultando leitura espacial. É fundamental 

elencar os parâmetros que dificultam a percepção espacial, para poder tomar 

decisões conscientes nos projetos arquitetônicos. Vernon (1974, p. 144) comenta 

sobre o “brilho”: 

De modo geral, o gradiente de textura dá uma indicação de distância, 
mas não constitui uma base para julgamento exato. Já dissemos que 
o “brilho” aparente de um objeto pode estar ligado a sua distância 
aparente. Uma redução constante de iluminação pode provocar uma 
impressão de aumento de distância (Carr, 1935).16 

A quantidade de luz incidente no ambiente também pode causar impressões 

erradas sobre sua profundidade. Locais com menos luz parecem naturalmente mais 

distantes. Uma vez que a visão humana é sensível à energia luminosa, a iluminação 

tem uma importância primária na percepção do espaço, e é possível tornar as 

informações sobre o ambiente muito mais objetivas ao usuário, sabendo manipular 

esse parâmetro. Vernon (1974, p. 144) ainda acrescenta a importância da sombra, 

que ajuda o Homem a ter a noção de tridimensionalidade dos objetos: 

As diferenças de brilho entre diferentes partes de um objeto podem 
contribuir, como “sombras”, para a impressão de tridimensionalidade. 
Os lados mais distantes de um objeto sólido, e qualquer parte de sua 
superfície em relevo, tendem a ser sombreadas no lado oposto ao da 
direção da iluminação. Ao mudar essa direção é possível provocar 
uma mudança de aparência, de relevo para a de concavidade. Os 
objetos igualmente iluminados de todos os lados podem perder sua 
aparência de tridimensionalidade e ser percebidos como achatados 
(Wagner, 1941).17 

Como conclusão do tema sobre as características que influenciam a 

percepção de profundidade, o autor comenta que é possível aprimorar este sentido. 

Basta ficar mais atendo as informações que o ambiente depõe. Não é uma questão 

de ter uma sensibilidade mais desenvolvida, mas, sim, do interesse em 

                                            
16 CARR, H. A. An introduction to space perception. New York: Longmans Green, 1935. 
17 WAGNER, R. On the perception of shadowless objects, Psychol. Abstr., n. 20, p. 4076, 
1946. 
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compreender. Quando se faz desenhos de observação costuma-se aprender muito 

mais sobre o espaço do que apenas fotografar, porque obriga que a pessoa esteja 

atenta aos detalhes. Como completa Vernon (1974, p. 145): 

Na vida adulta, os aspectos conceituais de estimativa de distância 
podem ser ainda mais refinados por “instrução específica”, embora 
seja duvidoso que se possa obter muita mudança na percepção de 
localização e de distâncias relativas dos objetos. No entanto, o 
observador treinado pode aprender a fazer melhor uso da informação 
perceptiva de que dispõe. 

Outro parâmetro relevante para a compreensão ambiental é a noção 

constante da posição do corpo no espaço. Este envolve outro sentido fundamental 

neste contexto, que é o proprioceptivo, que a noção que estabilidade corporal.  

Pode-se fechar os olhos, não escutar nem tocar em nada, mas mesmo assim é 

possível ter certeza da posição do corpo no espaço. É um sentido muito baseado na 

estrutura muscular humana. Como comenta Vernon (1974, p. 155): 

Na regulação adequada do comportamento com a percepção das 
relações e dimensões espaciais do ambiente, tem igual importância a 
consciência constante da posição do corpo no espaço, bem como a 
adaptação a qualquer mudança em sua orientação espacial. Para 
isso, realiza-se a integração de diferentes informações: percepções 
visuais dos aspectos espaciais do ambiente; dados sensoriais 
proprioceptivos e cinestéticos dados pelos músculos, o que indica 
sua tensão na manutenção do corpo na posição erecta, e mudanças 
de tensão em movimento, bem como dados dos órgãos dos sentidos 
nas juntas, o que indica a posição do corpo e dos membros com 
relação à gravidade; dados sensoriais do labirinto, que também 
indicam a postura estática e mudanças na orientação corporal com o 
movimento. Normalmente, não estamos conscientes dessa 
informação integrada; constitui o “fundo” de nossa experiência, e não 
sua “figura”, e reagimos a ela de maneira automática, rápida e 
adequada. 

O sentido proprioceptivo colabora na percepção ambiental, à medida que o 

cérebro sempre recebe a informação de quando o esforço muscular é necessário 

para manter a posição ereta. Certamente, não é um sentido tão direto quanto à 

visão, porém, é bastante ativo. Quando este sentido está comprometido, como na 

terceira idade, os senhores possuem um risco de queda muito maior que o usual. 

Percebe-se pior o ambiente, e com isso é mais fácil também tropeçar em objetos, ou 

até pisar em falso. Este mesmo sentido está diretamente relacionado com a boa 

noção espacial, normalmente bem aprimorada por necessidade pelos profissionais 
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de arquitetura. Esta noção é baseada nos eixos cartesianos, como descreve Vernon 

(1974, p. 156): 

O ambiente visualmente percebido forma uma espécie de 
“esquema”, ao qual se liga a posição do corpo e de outros objetos; 
as principais coordenadas desse esquema são as dimensões 
horizontal e vertical do espaço, percebidas a partir do horizonte e de 
objetos verticais – por exemplo, edifícios. A coordenada visual 
vertical está ligada à vertical gravitacional, e a sua percepção 
conjunta permite que os observadores não apenas mantenham ereto 
o corpo, mas também façam julgamentos exatos quanto ao fato de 
os objetos serem verticais ou não. 

Muitas vezes o arquiteto, por possuir uma facilidade em entender as 

coordenadas espaciais, pode erroneamente acreditar que todos os usuários de seus 

projetos terão a mesma habilidade. Porém, a maioria da população não tem esse 

poder de abstração. Outro fator que colabora para a compreensão do ambiente que 

é facilitada para esse profissional é a noção de perspectiva. A tridimensionalidade 

para o entendimento de profundidade, mas também auxilia a percepção do 

posicionamento dos elementos em certa paisagem. Como comenta Vernon (1974, p. 

147), esta habilidade não se desenvolve antes de uma certa idade, ou seja, não é 

uma noção inata: 

Entre as habilidades conceituais ligadas à percepção espacial e que 
adquirimos durante o desenvolvimento, encontra-se a compreensão 
de “representação pictórica” de tridimensionalidade em objetos e 
afastamento de perspectiva no espaço. Já notamos que, segundo 
Piaget e Inhelder (1956)18, o segundo aspecto não se desenvolve 
integralmente antes de aproximadamente oito anos de idade. 

Acredita-se que certas civilizações da antiguidade não desenvolveram a 

noção de perspectiva de forma integral, tanto que os registros artísticos sempre 

eram bidimensionais. Somente a partir do Renascimento que se estabelece um 

método racional de desenhar em perspectiva, utilizando inclusive recursos já 

comentados, como a luz e sombra. Como Vernon (1974, p. 147) descreve: 

As pessoas adquirem, pela educação, os conceitos ligados a 
convenções atuais quanto à representação bidimensional de espaço 
e distância. Tais convenções foram criadas na pintura européia na 
época do Renascimento, e não eram observadas na pintura européia 
anterior, e nem na arte primitiva. 

                                            
18 PIAGET, J.; INHELDER, B. The child’s conception of space, London: Routledge & 
Kegan Paul, 1956. 
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Pretende-se agora abordar o tema da adaptação do Homem ao espaço. 

Vernon (1974, p. 6) defende que “na medida do possível, o indivíduo constrói seu 

mundo percebido de acordo com a manutenção de máxima estabilidade, 

permanência e coerência”. 

Todos os sentidos têm a capacidade de se adaptar, tentando simplificar as 

informações percebidas, e torná-las mais homogêneas. O que difere são os detalhes 

quantitativos, ou até limites de escala perceptiva, como defende Mueller (1977, p. 

174) que “afirmação idêntica pode-se fazer a respeito do fenômeno de adaptação: 

embora todos os sentidos exibam esse efeito, os detalhes quantitativos variam 

grandemente de uma para outra modalidade”. 

O campo visual tem a capacidade de “corrigir” certas situações incomuns do 

espaço, como paredes inclinadas, com o intuito de que esta característica não se 

configure como algo incomodativo. Como acrescenta Vernon (1974, p. 161), 

“numerosos experimentos mostraram que certo grau de compensação para 

deslocamento, curvatura e inclinação do campo visual, pode ser feito durante 

períodos relativamente curto de exposição”. O Homem consegue rapidamente se 

adaptar a uma informação espacial diferente, facilitando seu comportamento 

adequado no espaço. 

Quando uma situação incomum passa a ser frequente, o corpo humano já 

não a percebe com maior atenção. Por isso que, por exemplo, sinais de alerta tem 

que ser impulsivos, e não estarem presentes na rotina do Homem, para não 

perderem sua função. Como defende Vernon (1974, p. 7): 

Um dos efeitos mais evidentes da estimulação invariável é uma 
redução no estado de alerta e atenção. [...]. Portanto, aqui está um 
tipo de modificação de percepção primária que tem a maior 
importância nos processos perceptivos mais complexos. 

Penna (1968) considera a percepção como “não-objetiva”, uma vez que 

depende do “interesse”. Ter muito interesse pode levar a ansiedade, atrapalhando, 

assim, o entendimento do ambiente. Por outro lado, sem interesse, o Homem não 

busca extrair a maior quantidade de informações possíveis do espaço, o que resulta 

em uma compreensão parcial. Ambas as situações são desfavoráveis, por isso o 

melhor é sempre operar na zona de equilíbrio, como explica Penna (1968, p. 14): 
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O ato de auto-apreensão seria condição de regulação da conduta, 
tanto quanto, tradicionalmente, se considera que o seja a percepção 
da realidade objetiva. Seria, inclusive, passível das mesmas 
distorções que freqüentemente marcam nosso processo de 
comunicação com os objetos e formas que integram o campo 
fenomenal. Nessas condições, tanto nos podemos apreender em 
termos inflacionários como em termos deflacionários, isto é, tanto em 
perspectiva altamente favorável quanto sob aspectos bastante 
negativos. Em termos de planejamento de ação, quer num caso, 
quer no outro, os resultados são negativos. No primeiro, a 
superestima irá responder por uma excessiva elevação dos níveis de 
aspiração; no segundo, ocorrerá abaixamento desses níveis, como 
conseqüência do processo de desvalorização. Em ambos os casos 
instalam-se as condições que favorecem os processos de 
neurotização. 

Outro fator que comprovadamente atrapalha a percepção é o excesso de 

informação. Muita energia de entrada confunde os sentidos, a tal ponto de 

impossibilitar o comportamento adequado no ambiente. Porém, é extremamente 

difícil definir o ponto que a quantidade de informação, em vez de ajudar, passa a 

dificultar o processo. E este ponto também pode variar de pessoa para pessoa, 

dependendo de sua sensibilidade. Como descreve Vernon (1974, p. 145): 

Em ambientes normais, o indivíduo normal utiliza uma redundância  
de indicações perceptivas associadas a um conhecimento de 
relações espaciais, num esquema espacial bem estabelecido que lhe  
permite julgar a natureza de seu ambiente e neste se movimentar 
eficientemente. Apesar disso, foram realizados experimentos em que 
os dados perceptivos entravam em conflito mútuo, com conseqüente 
colapso no julgamento correto de relações espaciais. 

Para finalizar a discussão sobre os meios de percepção, ainda é necessário 

ressaltar as bases das diferenças individuais. Para realizar uma pesquisa sobre 

qualquer tema relacionado à percepção, é necessário generalizar os processos, 

porém é sempre necessário lembrar que cada pessoa tem um grau de sensibilidade 

e também de experiência, mesmo considerando apenas adultos, e por esta razão, 

também ocorrem variações consideráveis. Vernon (1974, p. 8) complementa: 

Embora há muito se reconheça que, em muitos tipos de percepção, 
as diferenças individuais sejam bem evidentes, o seu estudo 
sistemático tem sido realizado de maneira apenas limitada. É muitas 
vezes difícil inferir a natureza exata de tais diferenças, pois 
descrições inadequadas têm sido obtidas dos sujeitos quanto ao que 
efetivamente percebem. 



61 

Como o Homem percebe o espaço 

Dentro do estudo perceptivo, é necessário confrontar os resultados de 

medições objetivas sobre a quantidade de energia de entrada com avaliações 

qualitativas, que são mais subjetivas, mas representam como as informações de fato 

foram percebidas pelo Homem. Assim, é possível também saber que parcela dos 

estímulos iniciais foram corretamente absorvidas, na tentativa de encontrar padrões 

comportamentais. 

2.4 A AUDIÇÃO DENTRO DO ESTUDO PERCEPTIVO 

Até esta etapa da pesquisa, a proposta foi apresentar como o Homem 

percebe o espaço, considerando a atuação em conjunto de todos os sentidos. 

Porém, neste subitem, o objetivo é aprofundar no sentido auditivo e verificar qual é o 

papel específico deste na compreensão ambiental. 

Dentre os autores de psicologia escolhidos para esta pesquisa, Mueller (1977) 

é o que mais se dedicou a pesquisar o funcionamento e contribuição do sistema 

auditivo para a percepção ambiental. Este acredita que o mecanismo que capta 

informações sonoras deixa marcas diferenciadas nos resultados comportamentais 

do Homem. Mueller (1977, p. 174) explica que: 

Cada sistema sensorial possui seu próprio mecanismo para 
transformar as mudanças ambientes de energia em mudanças que 
sejam fisiologicamente úteis, dentro do organismo. O olho assim 
procede com um sistema fotoquímico muito sensível e complexo; o 
ouvido faz-lo com um complexo sistema mecânico que vibra a certas 
freqüências e se ajusta ao fato de que reage a forças no ar, devendo 
convertê-las em líquido. As características físicas dessas 
ressonâncias amortecedoras do ouvido médio e interno – todas 
essas características do sistema auditivo deixam sua marca nos 
dados comportamentais e fisiológicos que obtemos. 

Sobre a audição, é importante destacar que se percebe de forma diferente os 

diversos tipos de sons. Mueller cita a fala, a música e os ruídos, que se diferenciam 

pela composição das frequências sonoras, mas também porque o Homem está 

predisposto a prever a informação contida em cada tipo de som. Por isso, pode 

mudar sua abertura a certa informação, mesmo que de forma precipitada. Segundo 

observa Mueller (1977, p. 68): 
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Os tipos de estímulos que associamos com o ouvido incluem sons 
tais como a fala, as notas musicais e os ruídos. Esses sons 
produzem alterações relativamente rápidas na pressão de ar e 
muitas mudanças de pressão que ouvimos, quando analisadas em 
detalhe, tem caráter oscilatório. 

A orelha humana tem um mecanismo muito refinado. Sons com a mesma 

intensidade, porém de fontes sonoras distintas, podem ser diferenciados. Esta 

diferenciação sonora, que o Homem consegue perceber mesmo com uma mesma 

intensidade e frequências similares, é conhecida como “timbre”. Este se relaciona 

diretamente com a composição harmônica da onda sonora, ou seja, com sua forma, 

e se relaciona com a maneira própria de vibrar de cada fonte. Como descreve 

Mueller (1977, p. 68): 

A intensidade de tais sons resulta da natureza oscilatória ou repente 
das mudanças de pressão. Além de podermos dizer que o dó central 
no clarinete ou no violino tem a mesma intensidade sonora, estamos 
habilitados, porém, a dizer ainda que essas duas notas provém de 
distintos instrumentos musicais. Parece que estamos aptos a realizar 
essa discriminação, na base da forma da onda particular que está 
sendo repetida. 

Pretende-se definir outras informações que a orelha humana consegue 

discriminar. Uma das características fundamentais da acústica é a Frequência (f), 

que é o número de ciclos que ocorrem a cada segundo de tempo, normalmente 

apresentada em Hertz (Hz), que equivale a ciclos por segundo. Este conceito não 

define a velocidade de propagação da onda sonora, já que esta depende do meio de 

propagação. O conceito de Altura se relaciona com a frequência sonora e nos diz se 

o som é agudo, médio ou grave. Mas a orelha consegue diferenciar frequências 

muito pequenas, apesar de o aparelho auditivo ser tão sintético, como descreve 

Mueller (1977, p. 86): 

Uma das coisas interessantes a respeito desses dados sobre a 
discriminação de freqüência é a seguinte: eles sugerem que o 
sistema auditivo está cerca de 20 a 50 vezes mais rigorosamente 
afinado do que poderíamos esperar pelos dados relativos aos 
estímulos de disfarce. Parece termos a capacidade de permitir 
vastas interações de componentes de freqüência, como se revela 
pelos dados de disfarce e, apesar disso, estarmos aptos a 
discriminar diferenças muito pequenas de freqüências. 

Talvez a característica mais valorizada que o aparelho auditivo discriminar é a 

Intensidade. Esta diz respeito à amplitude da onda sonora, que caracteriza a 
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variação de pressão do meio em que se verifica a sua propagação. Permite 

distinguir sons fortes de fracos. A intensidade do som é medida por meio da potência 

sonora, propagada por unidade de superfície, a qual toma o nome de intensidade 

energética. Mueller (1977, p. 86) ainda destaca que a orelha humana é melhor em 

perceber a intensidade de frequências médias e altas: 

O volume de um som está usualmente correlacionado com a 
amplitude da oscilação na pressão. Se aumentarmos a amplitude da 
oscilação sem mudar a sua freqüência, o sujeito informará que o tom 
ficou mais alto. Uma das discriminações que é de interesse na 
audição é a nossa capacidade para detectar mudanças de 
intensidade. Os resultados podem ser resumidos da seguinte 
maneira: se o tom cuja intensidade pretendemos mudar é 
inicialmente alto, necessitaremos de uma mudança de fração menor, 
ou porcentagem, do que no caso do tom ser inicialmente fraco. Em 
qualquer nível dado de pressão de som, nossa aptidão para detectar 
uma mudança de intensidade dependerá da freqüência do tom que 
estamos usando. Somos melhores nas freqüências intermediárias do 
que nas muito altas ou muito baixas. 

Se o estímulo sonoro é duradouro, tende-se a acreditar que, devido ao 

costume, o limiar de intensidade aumenta, ou seja, que o Homem apresenta 

tolerância maior a este estímulo. Porém, na verdade, Mueller (1977, p. 80) defende 

que limiar independe da duração: 

Embora o “verdadeiro” limiar de intensidade possa aumentar com a 
duração decrescente, talvez não possamos detectar o incremento, 
visto esse tom estar enviando montantes significativos de energia em 
freqüências para as quais nossos limiares são inferiores. O resultado 
líquido é o limiar tornar-se virtualmente independente da duração. 

A capacidade de ouvir do ser humano não é constante. Analisam-se agora 

outros parâmetros que podem interferir no sentido auditivo. A fadiga auditiva é 

quando a orelha não consegue perceber os sons ambientais corretamente, porque 

teve contato com algum som muito intenso pouco tempo antes. Muitas vezes a 

orelha chega até a produzir um zumbido característico. Como descreve Mueller 

(1977, p. 81): 

Outra variável que influencia o limiar absoluto na audição é o 
montante de tempo que decorreu desde o último estímulo auditivo. 
Esse efeito é semelhante ao problema da adaptação ao escuro, na 
visão, e a ele nos referimos, usualmente, como fadiga auditiva. Se 
estivermos expostos, por breve tempo, ao som de uma explosão ou 
de um motor a jato, sabemos que nosso ouvido fica debilitado, 
enquanto esses estímulos estiverem presentes. 
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É fundamental também expor o conceito de disfarce auditivo. Certos sons 

conseguem sobrepor outros, o que pode ser um problema para a compreensão 

espacial, por falsear a informação. Mas, por outro lado, este parâmetro é, 

atualmente, utilizado como recurso de projeto, para desviar a atenção de sons tidos 

como negativos. Por exemplo, o uso de fontes de água em pontos estratégicos das 

praças para mascarar o ruído de tráfego. Como descreve Mueller (1977, p. 82): 

Nossa capacidade de ouvir também é alterada na presença de tais 
sons extrínsecos. Isso constitui um exemplo do que se convencionou 
chamar disfarce auditivo. Mais especificamente, o disfarce refere-se 
a um aumento do limiar ou declínio de sensibilidade, devido à 
presença de outro estímulo auditivo, na altura da medição do limiar. 
Duas classes principais de estímulos foram usadas 
experimentalmente como estímulos de disfarce: os tons puros e os 
ruídos. 

Anteriormente explicou-se o que são os conceitos de intensidade e frequência 

sonora. A orelha humana tem a capacidade de perceber estas duas grandezas, com 

grande precisão. Porém, a proposta agora é demonstrar que nem sempre o 

mecanismo de audição funciona de forma direta, ou seja, toda a energia de entrada 

é transmitida em informação funcional. Há casos em que se acredita ouvir tons que 

nem mesmo foram produzidos, conforme explica Mueller (1977, p. 87): 

A intensidade está habitualmente associada com a freqüência da 
oscilação, isto é, com que rapidez a fonte geradora se movimenta em 
ambos os sentidos (para e de). É agora o momento apropriado para 
examinar mais detalhadamente até que ponto podemos considerar  
o ouvido como um analisador de freqüência, dissecando os 
componentes de freqüência de uma onda complexa. É verdade, sem 
dúvida, que certa espécie de análise de freqüência é realizada no 
ouvido humano e que a intensidade está relacionada com a 
freqüência. Contudo, é um engano deixar esse tópico nesse ponto. O 
sistema auditivo humano faz outras coisas que são um tanto 
surpreendentes. Parece detectar certas tonalidades quando uma 
análise de freqüência vaticinaria a inexistência das mesmas. 

Este fato é a prova direta que a compreensão do cérebro sobre as 

informações sonoras pode variar. Dentro do estudo da acústica arquitetônica, a área 

de psicoacústica é fundamental justamente por buscar explicar os fenômenos 

psicológicos de interpretação dos sons. Porém, também deve-se lembrar que a 

orelha humana raramente faz distorções sonoras, somente em frequências pouco 

usuais de muito alta frequência. Mas ocorrem alguns tipos de “ilusões” a ondas 
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complexas, compostas por diferentes frequências. Mueller (1977, p. 87) descreve o 

caso clássico do “fundamental desaparecido”, para complementar este argumento: 

O caso do fundamental desaparecido é disso um exemplo clássico. 
Se apresentarmos a um indivíduo uma onda complexa tendo 
componentes de freqüência da ordem de 2.000, 2.100, 2.200 e 2.300 
ciclos por segundo, ele dirá ouvir uma intensidade de som 
usualmente associada com um tom de 100 cps. 
Uma das primeiras interpretações dessa observação foi que o 
sistema auditivo introduziu uma determinada distorção no estímulo 
original. Se isso fosse verdade e se fizéssemos uma análise de 
freqüência ao sinal destorcido, seria de esperar encontrar um 
componente de freqüência nos 100 ciclos. Embora essa 
interpretação persista, encontra uma série de dificuldades. A primeira 
é haver poucas provas de distorção no ouvido, exceto para 
intensidades muito altas. A segunda dificuldade é que, se a 
freqüência de 100 cps fosse literalmente introduzida no ouvido, então 
seria tratada exatamente como qualquer outro tom de 100 cps que 
pudéssemos colocar no sistema auditivo. Por exemplo, estaríamos 
habilitados disfarçá-lo com ruídos. Contudo, se tomarmos uma faixa 
de ruídos que contenha todas as freqüências inferiores, digamos, 
500 ciclos, de modo que o ruído disfarce um tom puro de 100 cps, 
mas não disfarce os tons de 2.000, 2.100, 2.200 e 2.300 cps, 
verificaremos que o fundamental desaparecido não está disfarçado. 

No caso do “Fundamental desaparecido”, há pesquisadores que defendem 

que o fato ocorre porque a orelha humana tem a capacidade de diferenciar as fases 

da onda, ou seja, dependendo do momento em que a sinusóide da onda sonora 

sensibiliza o mecanismo auditivo, pode gerar percepções diferentes. Mas ainda não 

está comprovado cientificamente que este fato acontece, como comenta Mueller 

(1977, p. 89): 

Nosso exame anterior não nos preparou convenientemente, porém, 
para um resultado: a importância da fase de cada freqüência 
componente. Dissemos que precisávamos ter informação sobre a 
fase a fim de especificar completamente uma sinusóide; de fato, a 
única diferença entre uma onda senoide e uma onda co-senóide é 
que uma se desloca em fase. Infelizmente, a nossa síntese da onda 
“dente-de-serra” não exigiu que manipulássemos a fase de qualquer 
das freqüências componentes; todas tinham a mesma fase. Embora 
freqüentemente vejamos afirmações para o feito de que o ouvido não 
é sensível a fase, parece agora que a própria essência do fenômeno 
do “fundamental desaparecido” é constituída pelas relações fásicas 
das freqüências componentes. 

O Homem escuta de forma eficiente as ondas complexas nas altas 

frequências, mas nas baixas percebe melhor os sons puros, devido aos grandes 

comprimentos de onda, que dificultam a estimulação de diferentes tons simultâneos. 
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Porém, é fundamental ressaltar que a orelha consegue separar as informações 

múltiplas, e compreender o significado de diferentes códigos passados ao mesmo 

tempo, como por exemplo, duas pessoas falando ao mesmo tempo; mas também, 

consegue fazer uma leitura global do significado em uma composição sonora, como 

é o caso da sensibilização pela música. Como Mueller (1977, p. 88) observa: 

No âmbito da alta freqüência, a intensidade é sobretudo uma 
propriedade da freqüência, na acepção física do termo. No âmbito 
inferior, ainda respondemos com precisão a tons puros, mas 
atribuímos também um teor de intensidade aos estímulos que 
possam ou não ter quaisquer componentes de freqüência num 
âmbito apropriado. [...]. Outra maneira de dizermos isso é que somos 
sensíveis tanto ao perfil global do sinal auditivo como a alguns dos 
mais delicados pormenores. 

Para concluir este trecho do trabalho sobre meios de percepção do som, a 

proposta é apresentar mecanismos fisiológicos da audição, ou seja, o papel de 

algumas das partes mais fundamentais do sistema auditivo. Primeiramente comenta-

se sobre a importância do ouvido médio para perceber as intensidades do som. O 

tímpano, apesar de muito pequeno, consegue reproduzir com precisão os diferentes 

frequências dos estímulos ambientais. O som que se propagava no ar, passa a 

percorrer o líquido do ouvido interno, como uma grandiosa amplificação aproximada 

de vinte vezes. Como descreve Mueller (1977, p. 94): 

O ouvido médio desempenha uma importante função para 
determinar as características quantitativas da discriminação auditiva. 
São muitas as maneiras pelas quais a estrutura do ouvido médio 
influi nos dados psicológicos. A primeira é a contribuição dos ossos 
do ouvido para a nossa região de sensibilidade máxima, visto que a 
sua freqüência natural se situa algures na região dos 2.000 ciclos por 
segundo. A segunda traduz-se pela chamada “razão da impedância 
do ouvido”. O tímpano tem uma área de aproximadamente um 
centímetro quadrado, ao passo que a base do estribo tem uma área 
de três milímetros quadrados. Essa diferença resulta num aumento 
da pressão que, partindo das vibrações de ar do canal auditivo, vai 
atingir os fluídos do ouvido interno. Esse aumento de pressão 
corresponde a um ganho aproximado de vinte vezes. Finalmente, o 
ouvido médio protege o ouvido interno dos sons muito intensos. 

A estrutura da cóclea é a mais intrigante dentro do mecanismo auditivo, com 

um formato similar a um caracol. Cada pequeno trecho desta espiral é capaz de se 

sensibilizar com uma frequência sonora específica, através das células sensoriais. 

Já as ondas complexas, com um conjunto de frequências que estimulam o tímpano 
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simultaneamente, exigem que a cóclea não só diferencie as mesmas, mas que vibre 

em sintonia com o estímulo inicial. Como observa Mueller (1977, p. 95): 

Alguns aspectos desse movimento constante da cóclea são 
responsáveis pela ativação das células sensoriais e das fibras 
nervosas associadas. Assim, torna-se importante saber exatamente 
qual é o padrão vibratório da cóclea. Historicamente falando, muita 
incerteza sobre o modo como realizamos as sutis discriminações 
auditivas que discutimos no capítulo anterior concentra-se nas 
muitas e diversas opiniões sobre o que faz a cóclea quando as 
ondas sonoras se apresentam ao ouvido. 

Para cada célula sensorial da cóclea estão associadas fibras nervosas 

específicas que transmitem as informações ao cérebro. Pretende-se comentar agora 

sobre as reações nervosas do sistema auditivo. É fundamental demonstrar que o 

estímulo sonoro não sensibiliza apenas uma parte do cérebro, mas faz um trajeto 

desde a parte inferior do mesmo até chegar ao córtex auditivo, no lóbulo temporal. 

Este percurso de estimulação cerebral que possibilita que a informação sonora seja 

corretamente interpretada pelo Homem, como bem descreve Mueller (1977, p. 98): 

Atingem este sistema na parte inferior do cérebro, a área da medula, 
e terminam numa região medular chamada “núcleo coclear”. Partindo 
deste núcleo coclear, as mensagens auditivas são enviadas ao 
colículo inferior, depois ao corpo geniculado médio e, finalmente, ao 
córtex auditivo, situado no lóbulo temporal do cérebro. 

O mecanismo auditivo é muito especializado, uma vez que cada uma  

das fibras nervosas também só reage a determinadas frequências. Essas fibras  

são neurônios de alta complexidade e Mueller (1977, p. 100) explica que:  

“As fibras do nervo auditivo são neurônios de primeira ordem. [...]. As fibras diferem, 

individualmente, de umas para outras no valor numérico de sua freqüência 

característica, na intensidade do limiar e, por conseguinte, nas áreas de reação”. 

É muito difícil imaginar como a orelha humana consegue diferenciar sons com 

frequências tão similares em um espaço físico tão restrito, com base nas células 

cocleares e neurônios específicos, além de separar em frequências as ondas 

complexas. Segundo Mueller (1977, p. 100), 

Esses resultados demonstram que as fibras, individualmente 
consideradas, estão sintonizadas para uma limitada faixa de 
freqüências e mantém certo grau de precisão de ajustamento, 
mesmo em intensidades elevadas, em virtude da amplidão da reação 
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aos estímulos de teste. É difícil imaginar, porém que esse 
mecanismo do nervo auditivo possa fazer a delicada discrição da 
freqüência de dois ou três ciclos, que é tão típica dos dados 
psicofísicos. Algum outro mecanismo deve funcionar no sistema 
auditivo para nos dar as discriminações mais delicadas. 

As baixas frequências são um caso a parte na percepção sonora. O Homem 

escuta melhor sons de média e alta frequências, até o máximo de 20.000 Hertz, mas 

as baixas frequências, devido ao grande comprimento de onda, são mais difíceis de 

sensibilizar a orelha. Porém, estudos mostram além disso. Abaixo de 200 Hertz, a 

cóclea não apresenta células especializadas para estes sons muito graves. Por isso, 

estes sons, como os produzidos por equipamentos Subwoofer19, são sentidos mais 

em outras partes do corpo, porque tendem a vibrar a estrutura muscular do Homem. 

Como complementa Mueller (1977, p. 100): 

Um dos resultados importantes e, talvez, inesperados de muitos 
estudos que foram realizados sobre as células nervosas do sistema 
auditivo é a observação de que as células com freqüências 
características abaixo de 200 ou 300 ciclos por segundo raramente 
se encontram. É como se não existissem fibras especialmente 
afinadas para baixas freqüências. 

Se as células e neurônios são especializados para perceber as frequências, 

como estão é possível compreender a intensidade sonora? Mueller (1977, p. 102) 

afirma que “o ritmo de oscilação de atividade no nervo auditivo corresponde a 

freqüência do estímulo; essa oscilação pode fornecer um mecanismo para a 

discriminação de intensidades”. 

Já se comentou a deficiência da orelha humana em perceber frequências 

mais graves. Porém, também é necessário comentar que o limite de compreensão 

das altas frequências também ocorre devido a um limite físico da incapacidade das 

estruturas auditivas vibrarem em ritmos tão acelerados. Como descreve Mueller 

(1977, p. 102): 

O ponto importante a notar sobre o compasso das reações nas fibras 
nervosas é que essa tendência dos impulsos para “acompanharem” 
a forma ondulatória do estímulo desaparece nas altas freqüências. 
Esse fracasso é devido, em parte, a incapacidade de qualquer fibra 

                                            
19 Subwoofer é um tipo de reprodutor usado para aumentar o som de uma caixa de som 
(predominam os sons graves), que variam de 20 Hz a 200 Hz. Se tomarmos um cone 
grande, sua excursão movimenta grandes quantidades de ar e gera alta pressão sonora em 
freqüências subgraves (<30Hz). 
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nervosa de acompanhar estímulos extremamente rápidos, pois existe 
um limite fisiológico para o ritmo de disparo de qualquer fibra 
nervosa. 

Portanto, observa-se que a orelha humana não consegue perceber com 

perfeição sons muito graves ou muito agudos. E os sinais sonoros em frequências 

limites dos extremos do espectro da percepção humana costumam ser bem 

incomodativos ao ser humano. 

2.5 REVISÃO CRÍTICA DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS SENSORIAIS 

Após a revisão dos argumentos apresentados, é fundamental relembrar que 

nem toda informação ambiental pode ser compreendida pelo Homem. Como 

descreve Mueller (1977, p. 173), “em todas as circunstâncias, existe um conjunto 

limitado de alterações ambientes que ativará cada sistema sensorial”. 

Neste capítulo, são abordados os mecanismos de percepção de forma 

generalizada, e com maior profundidade no sistema auditivo. Porém, todos os 

sentidos apresentam limitações físicas, impostas muitas vezes pela própria 

dimensão das estruturas, ou seja, não deve-se acreditar que os fenômenos  

tratados são exclusivos da audição. Como acrescenta Mueller (1977, p. 173): 

“Todos os sistemas sensoriais exibem outras propriedades comuns. Por exemplo, 

todos contem o fenômeno de adaptação e todos mostram determinada forma de 

efeitos de contraste ou disfarce”. 

Assim como o sistema auditivo, o tátil também é estimulado pela diferença  

de pressão. Porém, a orelha humana possui uma estrutura muito mais especializada 

e sintética, com uma leitura mais refinada para as diferentes intensidades. Sobre as 

modalidades sensoriais, Mueller (1977, p. 174) observa: 

Embora seja verdade que os sistemas tátil e auditivo reagem a 
mudanças de pressão, há grandes diferenças nas sensibilidades 
absolutas a pressão e na gama de freqüências a que os sistemas 
reagem. Embora todos os sentidos revelem, aproximadamente, as 
mesmas variações nos diferentes limiares, quando alteramos a 
amplitude do estímulo de comparação, o valor numérico dos 
diferentes limiares difere, sistematicamente, de uma modalidade 
sensorial para outra. 
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A proposta deste capítulo foi buscar compreender, a partir de quatro autores 

consagrados da psicologia ambiental, com que mecanismos o Homem percebe o 

espaço. Além disso, buscou-se definir conceitos que vão ser utilizados ao longo de 

todo o trabalho. A ênfase foi dada ao sistema auditivo, que é o tema central desta 

pesquisa, e será ainda muito abordado nos capítulos seguintes. 
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A proposta deste segundo capítulo também é fazer uma revisão bibliográfica 

sobre quatro autores, porém agora somente arquitetos ou críticos de arquitetura, que 

pesquisaram a importância do espaço para a área e qual o impacto do som neste 

contexto. Os autores escolhidos formam Zevi (1984), Rasmussen (1986), Hall (2005) 

e Pallasmaa (2011). 

3.1 ARQUITETOS QUE OBSERVARAM O ESPAÇO 

O primeiro autor, Bruno Zevi, é um consagrado crítico de arquitetura e 

historiador, que nasceu em Roma, na Itália, em 1918. Este autor foi fundamental na 

teorização sobre a arquitetura moderna. Durante o fascismo, o mesmo morou nos 

Estados Unidos da América, onde teve contato com arquitetos como Frank Lloyd 

Wright, quando virou defensor da arquitetura orgânica, mesmo após seu retorno à 

Itália. Este faleceu em 2000, e seu livro de maior interesse para esta pesquisa, 

chamado “Saber ver a arquitetura”20 foi republicado em 2009 na Coleção Mundo da 

Arte, da Editora WMF Martins Fontes. Zevi (2009) defende que o espaço é o 

protagonista da arquitetura, e seus argumentos serão avaliados ainda neste 

capítulo. 

O próximo autor é Edward T. Hall que nasceu nos Estados Unidos, no estado 

do Missouri. Este é doutor pela Universidade de Columbia em antropologia, porém 

sempre pesquisou as relações espaciais, a arquitetura e o Homem. Atualmente, o 

                                            
20 Título original: “Sapere vedere L’Architettura”, publicada por Piccola Biblioteca Einaudi, 
Torina, Itália, 1984. 
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autor mora parte do ano em Santa Fé, no Novo México. Seu principal livro para este 

trabalho se chama “A dimensão oculta”21 e foi publicado no Brasil, em 2005, pela 

editora Martins Fontes. Segundo Hall (2005, p. IX), “A dimensão oculta procura 

oferecer um esquema para o espaço como sistema de comunicação, bem como 

para os aspectos espaciais da arquitetura e do planejamento urbano”. 

O terceiro autor escolhido, chamado Steen Eiler Rasmussen, foi um arquiteto 

e urbanista, professor da Academia Real Dinamarquesa de Belas-Artes, que viveu 

entre 1898 e 1990. Sua publicação de maior relevância foi “Arquitetura vivenciada”22, 

publicada pelo MIT em 1986. Neste livro, o autor busca explicar os elementos que 

definem e caracterizam a arquitetura, entre estes a importância do som, no capítulo 

“Ouvindo a arquitetura”. Como Rasmussen (1986) mesmo descreve: 

A arquitetura é uma arte funcional que pode ser chamada de uma 
arte de organização, com a sua própria e grande clareza. O objetivo 
desta obra é mostrar a grande amplitude que ela tem e, portanto, 
despertar os sentidos para a sua música. O presente volume discorre 
sobre como perceber as coisas que nos cercam. 

O último autor escolhido para esta revisão bibliográfica é o finlandês Juhani 

Pallasmaa, arquiteto e teórico da arquitetura renomado, que enfatiza a identidade 

humana, experiência sensorial e tátil em seus projetos. Seu livro de destaque é o 

“Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos”23, publicado na Inglaterra em 1996. 

Este livro é um clássico da teoria da arquitetura, que está divido em duas 

partes distintas: na primeira, faz um panorama histórico da predominância da visão 

para o Homem, e o resultado disto na cultura contemporânea; na segunda parte, o 

autor pesquisa o papel dos demais sentidos na arquitetura, que deve ser 

multissensorial para promover a sensação de pertencimento, no qual aborda a 

importância do espaço como protagonista da arquitetura. 

                                            
21 Título original: “The Hidden Dimension”, publicada por Doubleday, New York, 1966. 
22 Título original: “Experiencing Architecture”, publicada por The Massachusetts Institute of 
Technology, 1986. 
23 Título original: “The eyes of the skin: architecture and the senses”, publicada por John 
Wiley & Sons Limited, 1996. 
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3.2 O ESPAÇO PARA O ARQUITETO 

No capítulo anterior, a proposta foi explicar como o Homem percebe o espaço 

através dos autores da psicologia sensorial. Pretende-se dar início a este capítulo 

definindo como o arquiteto compreende o espaço. Este profissional trabalha com a 

idealização de espaços, e, por isso, costuma ter uma percepção diferenciada, devido 

ao aprimoramento pela experiência. Utiliza-se como apoio a publicação de Zevi 

(2009), chamada “Saber ver a arquitetura”, e em especial o capítulo em que o autor 

defende que o espaço é o protagonista da arquitetura. 

O Homem tem grande dificuldade de entender o espaço. Isso porque, 

normalmente, não tem interesse em perceber as nuances sensoriais de seu entorno, 

e, por isso, não desenvolve essa experiência. Zevi (2009, p. 17) acredita que ainda 

não existe um método estabelecido em arquitetura para qualificação do espaço dos 

projetos construídos: 

A falta de uma história da arquitetura que possa ser considerada 
satisfatória deriva da falta de hábito da maior parte dos homens de 
entender o espaço, e do insucesso dos historiadores e dos críticos 
da arquitetura na aplicação e difusão de um método coerente para o 
estudo espacial dos edifícios. 

O autor defende que a arquitetura é uma arte que trabalha com o espaço 

tridimensional, e, além disso, com espaços que abrigam o Homem. Estes fatos 

diferem a área de qualquer outra com atividade artística. Porém, é interessante 

ressaltar que Zevi realmente defende o papel fundamental estético da arquitetura, ao 

relacioná-la com as artes plásticas. Como descreve Zevi (2009, p. 19): 

Todos aqueles que, ainda que fugazmente, refletiram sobre o tema, 
sabem que o caráter essencial da arquitetura – o que a distingue das 
outras atividades artísticas – está no fato de agir com um vocabulário 
tridimensional que inclui o homem. A pintura atua sobre duas 
dimensões, a despeito de poder sugerir três ou quatro delas. A 
escultura atua sobre três dimensões, mas o homem fica de fora, 
desligado, olhando do exterior as três dimensões. Por sua vez, a 
arquitetura é como uma grande escultura escavada, em cujo interior 
o homem penetra e caminha. 

Ao desenhar e pensar sobre novos espaços, o arquiteto desenvolve a sua 

percepção deste. Porém, como grande parcela da população não tem a habilidade 

de visualização espacial, cada vez mais este profissional busca produzir materiais 
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para representação de suas ideias que sejam mais próximos da realidade, como 

modelos em três dimensões, para facilitar a compreensão do senso comum. Mas 

Zevi (2009, p. 18) acredita que a estimulação é positiva, porque melhora a 

percepção espacial: 

Quando queremos construir uma casa, o arquiteto nos apresenta 
uma perspectiva de uma das suas vistas exteriores e possivelmente 
outra da sala de estar. Depois apresenta-nos plantas, fachadas e 
seções, isto é, representa o volume arquitetônico, decompondo-o 
nos planos que o encerram e o dividem: paredes exteriores e 
interiores, planos verticais e horizontais. Do uso desse método 
representativo, utilizado nos livros técnicos de história da arquitetura 
e ilustrado nos textos populares de história da arte com fotografias, 
provém, em grande parte, a nossa falta de educação espacial. 

Este método representativo, ou seja, o uso intensivo de imagens para 

exemplificar certo projeto, se relaciona com a falta de educação espacial, uma vez 

que o Homem não tem uma boa compreensão especial, por falta de treino e 

atenção. Atualmente, percebe-se claramente a falta de educação espacial, 

decorrente de o indivíduo sensibilizar pelos estímulos ambientais. Parece que 

compreender apenas o necessário para se portar de forma coerente já é o 

suficiente. Porém, quanto mais informações conseguirmos aprender do espaço, 

mais será possível saber quais os elementos são positivos ou negativos no mesmo. 

E desta forma, melhorar a estimulação da criatividade através da experiência real, 

ou seja, ampliar o processo de projeto, inclusive com a participação dos clientes, 

que se conseguissem visualizar melhor o espaço proposto, não iriam pedir tantas 

alterações. 

Os métodos de representação tradicionais exigem que o arquiteto desenhe 

com base nas medidas fieis à realidade. Porém, esta etapa de detalhamento deve 

vir depois do processo criativo, mas não é o que normalmente acontece. O 

profissional deve pensar livremente no espaço que está propondo. Como descreve 

Zevi (2009, p. 18), 

A arquitetura não provém de um conjunto de larguras, comprimentos 
e alturas dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas 
precisamente do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em 
que os homens andam e vivem. 
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Nenhuma forma de representação consegue demonstrar a sensação do 

espaço proposto. Por isso, na arquitetura, é fundamental visitar e andar no interior 

dos projetos de referência para assim entender como acontecem seus espaços 

interiores. Somente através de fotografias e desenhos de representação, a 

experiência não fica completa. Como acrescenta Zevi (2009, p. 17): 

O espaço interior [...] não pode ser representado perfeitamente em 
nenhuma forma, que não pode ser conhecido e vivido a não ser por 
experiência direta, é o protagonista do espaço arquitetônico. 
Tornarmo-nos senhores do espaço, saber “vê-lo”, constitui a chave 
que nos dará a compreensão dos edifícios. Enquanto não tivermos 
aprendido não só a compreendê-lo teoricamente, mas também a 
aplicá-lo como elemento substancial na critica arquitetônica, uma 
história e, consequentemente, um prazer proporcionado pela 
arquitetura apenas nos serão vagamente permitidos. 

Como acredita o autor, conhecer a materialidade do edifício é um dos 

prazeres da arquitetura, e é o único modo de compreendê-lo de forma completa. O 

estudante de graduação não consegue aprender a projetar apenas observando as 

representações; é preciso pensar nos espaços. Como complementa Zevi (2009, p. 

19), “continuaremos a usar indistintamente palavras como ‘ritmo’, ‘escala’, ‘balance’, 

‘massa’, até darmos a eles um ponto de aplicação específico na realidade em que se 

concretiza a arquitetura: o espaço”. 

Diversos são os adjetivos utilizados para descrever um projeto de arquitetura, 

e, muitas vezes, não se sabe por que se descreve o mesmo como tal. Na verdade, 

de forma intuitiva, o adjetivo surge a partir da sensação tida no espaço, ou seja, é o 

resultado direto da percepção e vivência no espaço. Zevi (2009, p. 20) define a 

diferença entre “continente” e “conteúdo”: 

Em cada edifício, o continente é o invólucro mural, o conteúdo é o 
espaço interior. [...]. A história da edificação muitas vezes coloca 
diante de edifícios nos quais existe uma diferença nítida entre 
continente e conteúdo, e basta uma rápida análise para observar 
que, com alguma frequência, na verdade com frequência demasiada, 
o invólucro mural foi objeto de maiores preocupações e trabalho do 
que o espaço arquitetônico. 

A fachada de um edifício sempre tem mais visibilidade que seu interior. Na 

arquitetura contemporânea, muitas vezes pensa-se apenas em proporcionar um 

exterior muito extravagante e chamativo, mas o espaço interior continua seguindo o 
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padrão tradicional. Um exemplo são os projetos do arquiteto Frank Gehry, como o 

museu em Bilbao, na Espanha24. 

Sempre buscou-se meios de representar o espaço. Quando a perspectiva foi 

descoberta, acreditou-se que esta seria a forma ideal de representar o ambiente 

tridimensional. Porém, este método apresenta distorções que tornam a perspectiva 

mais uma ilusão de óptica, do que uma representação fiel a realidade. Na verdade, o 

desenho em perspectiva é um instrumento de projeto fundamental, a intenção não é 

tirar seus méritos, apenas pretende-se neste trabalho compreender formas de 

entender o espaço. Como complementa Zevi (2009, p. 20): 

A descoberta da perspectiva, ou seja, da representação gráfica das 
três dimensões – altura, profundidade e largura –, podia levar artistas 
do século XV a acreditar que possuíam finalmente as dimensões da 
arquitetura e o método de representá-las. 

As três dimensões são insuficientes para descrever o espaço. Isso porque, 

ainda existe uma quarta dimensão fundamental, que é a observação do mesmo 

durante um período de tempo, que se refere ao deslocamento no seu interior.  

Como afirma Zevi (2009, p. 22), “existe outro elemento além das três dimensões 

tradicionais, e é precisamente o deslocamento sucessivo do ângulo visual. Assim 

designou-se o tempo, ‘quarta dimensão’”.  

Zevi (2009, p. 23) defende que a caminhada no espaço interior é necessária 

para se ter a percepção completa do fato arquitetônico: 

Em arquitetura – raciocinou-se – existe o mesmo elemento “tempo”, 
ou melhor, esse elemento é indispensável à atividade de construção: 
da primeira cabana, da primeira caverna do homem primitivo a nossa 
casa, a igreja, a escola, ao escritório onde trabalhamos, todas as 
obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas, requerem 
o tempo da nossa caminhada, a quarta dimensão. 

Somente quando se percorre o ambiente do projeto é possível receber as 

informações sensoriais do espaço. Não faz apenas uma avaliação racional, mas é 

possível se emocionar com fatores subjetivos que o local proporciona. Quando se 

entra em contato com um ambiente que consegue despertar os sentidos, verifica-se 

                                            
24 O Museu Guggenheim de Bilbao é um museu de arte moderna e contemporânea, 
projetado pelo arquiteto canadense-americano Frank Gehry, e localizado em Bilbao, País 
Basco, Espanha. 
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que é realmente factível tirar este proveito como recurso de projeto, tornando os 

projetos únicos. Como complementa Zevi (2009, p. 23): 

Em arquitetura, no entanto, o fenômeno é totalmente diferente e 
concreto: aqui é o homem que, movendo-se no edifício, estudando-o 
de pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta 
dimensão, dá ao espaço a sua realidade integral. 

Mesmo a quarta dimensão parece insuficiente para definir o espaço, quando 

se considera os fatores sensoriais que podem caracterizar aquele ambiente. O 

desafio é como demonstrar estas sensações propostas. A experiência interior deve 

ser o fator para a definição do “invólucro mural” ou fachadas, como observa Zevi 

(2009, p. 23): 

[...] para sermos mais precisos, [...], a quarta dimensão é suficiente 
para definir o volume arquitetônico, isto é, o invólucro mural que 
encerra o espaço. Mas o espaço em si – a essência da arquitetura – 
transcende os limites da quarta dimensão. 

Zevi (2009, p. 24) busca ainda descrever como se dá a qualificação estética 

entre o “belo ou feio”, considerando o espaço interior como a essência da 

arquitetura. Um projeto feio deve ser aquele com o interior pouco atraente, e o belo é 

o projeto que, nas suas palavras, “nos eleva, nos subjuga espiritualmente”. Segue o 

trecho completo: 

A definição mais precisa que se pode dar atualmente da arquitetura é 
a que leva em conta o espaço interior. A bela arquitetura será a 
arquitetura que tem um espaço interior que nos atrai, nos eleva, nos 
subjuga espiritualmente; a arquitetura feia será aquela que tem um 
espaço interior que nos aborrece e nos repele. O importante, porém, 
é estabelecer que tudo o que não tem espaço interior não é 
arquitetura. (ZEVI, 2009, p. 24) 

Comenta-se diversas vezes sobre a relevância do espaço interior. Isso pode 

gerar a confusão de que apenas edifícios possuem ambientes fechados, e, portanto, 

projetos urbanos não possuem a essência da arquitetura. Mas na verdade, este 

estar “fechado”, não é necessariamente por seis lados, apenas deve ser um 

ambiente moldado pelo Homem. Um ambiente natural não entra nesta classificação, 

porém um espaço urbano, sempre terá delimitações construídas por ações 

antrópicas. O espaço público também, que praticamente não tem interior, mas molda 

uma arquitetura específica. Segundo Zevi (2009, p. 25): 
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A experiência espacial própria da arquitetura prolonga-se na cidade, 
nas ruas e praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde 
quer que a obra do homem haja limitado “vazios”, isto é, tenha criado 
espaços fechados. Se no interior de um edifício o espaço é limitado 
por seis planos (por um soalho, um teto e quatro paredes), isto não 
significa que não seja igualmente espaço um vazio encerrado por 
cinco planos em vez de seis, como acontece num pátio ou numa 
praça. 

Também vale ressaltar que apesar do espaço ser a essência da arquitetura, 

este não é o único fator qualificador de um projeto. Como a proposta desta pesquisa 

é demonstrar a importância do espaço para o Homem e para a arquitetura, enfatiza-

se este viés. Como acredita Zevi (2009, p. 26): “dizer que o espaço interior é a 

essência da arquitetura não significa efetivamente afirmar que o valor de uma obra 

arquitetônica se esgota no valor espacial”. 

Somente qualificando o espaço não é possível definir a arquitetura. Mas sem 

buscar compreende-lo em sua integralidade, também não se conhece um fato 

arquitetônico. Para Zevi (2009, p. 26), “mesmo prescindindo dos fatores econômicos, 

sociais e técnicos, e fixando a atenção nos fatores artísticos, é claro que o espaço 

em si, apesar de ser o substantivo da arquitetura, não é suficiente para defini-la”. 

Zevi (2009, p. 28) descreve como deve ser o julgamento de um projeto, com base 

nas qualidades que define como seu interior: 

Se o julgamento sobre o espaço interior for negativo, o edifício faz 
parte da não-arquitetura ou da má arquitetura, mesmo que, mais 
tarde, os seus elementos decorativos possam ser abrangidos pela 
história da arte escultórica. Se o julgamento sobre o espaço de um 
edifício for positivo, este entra na história da arquitetura, mesmo que 
a decoração seja ineficaz, quer dizer, mesmo que o edifício, 
considerado integralmente, não seja totalmente satisfatório. Quando, 
por fim, o julgamento sobre a concepção espacial de um edifício, 
sobre sua volumetria e seus prolongamentos decorativos, for 
positivo, encontramo-nos, então, diante das grandes e íntegras 
obras, em cuja excelsa realidade colaboram os meios expressivos de 
todas as artes figurativas. (ZEVI, 1984, p. 28) 

É relevante perceber como o autor valoriza a arquitetura de interiores como 

um fator de qualificação do ambiente interior. Este defende a importância da 

consideração de diversos elementos, como o planejamento urbano, a forma do 

edifício, o seu espaço interior e a decoração de seus espaços, para tornar o projeto 

arquitetônico ideal, no qual são pensadas todas as escalas de intervenção, ou seja, 
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nenhuma decisão é aleatória. Como defende Zevi (2009, p. 28), no espaço interior é 

possível dar uma maior ênfase no viés artístico do que técnico: 

Se podemos encontrar na arquitetura as contribuições das outras 
artes, é o espaço interior, o espaço que nos rodeia e nos inclui, que 
dá o lá no julgamento sobre um edifício, que constitui o “sim” ou o 
“não” de todas as sentenças estéticas sobre a arquitetura. Todo o 
resto é importante, ou melhor, pode sê-lo, mas é função da 
concepção espacial. Todas as vezes que, na história e na critica, se 
perde de vista essa hierarquia de valores, gera-se a confusão e se 
acentua a atual desorientação em matéria de arquitetura. 

Portanto, o projetista deve conhecer a hierarquia dos parâmetros que está 

utilizando na hora de projetar. A qualidade do espaço interior deve ser um item de 

destaque, que define em parte outros elementos, como por exemplo, a forma do 

edifício. Se esta hierarquia não é estabelecida, há uma consequente confusão de 

valores, e o processo de projeto pode se tornar caótico, na medida em que perde 

seus objetivos centrais. 

Se pensarmos um pouco a respeito, o fato de o espaço, o vazio, ser 
o protagonista da arquitetura é, no fundo, natural, porque a 
arquitetura não é apenas arte nem só imagem de vida histórica ou de 
vida vivida por nós e pelos outros; é também, e, sobretudo, o 
ambiente, a cena onde vivemos a nossa vida. (ZEVI, 2009, p. 28) 

O protagonista da arquitetura, nada mais é que o próprio vazio. E daí que 

surgem todos os problemas de representação, uma vez que o elemento é muito 

amplo. Mas na verdade, o mais importante é a sensação do Homem ao utilizar 

determinado espaço, e se este consegue cumprir sua função principal. Projetar o 

vazio é qualificar o projeto arquitetônico. 

3.3 A ORELHA COMO RECEPTOR REMOTO 

Pretende-se agora entrar de fato na questão de como a orelha auxilia na 

percepção do espaço, pelos autores da área de arquitetura. A proposta é  

conhecer os recursos do sistema auditivo, e como impactam a obtenção de 

informação do ambiente. O primeiro autor analisado é Edward Hall, que em sua 

publicação “A dimensão oculta”, dedica um capítulo para explicar sobre os 

“receptores remotos”, que são os olhos, orelhas e nariz. Segundo explica Hall (2005, 

p. 51): 
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Para compreender o homem, é preciso ter algum conhecimento da 
natureza de seus sistemas receptores e de como a informação 
recebida a partir desses receptores é modificada pela cultura. O 
equipamento sensorial humano divide-se, grosso modo, em duas 
categorias: 
1. Receptores remotos: ocupam-se do exame de objetos distantes – 
os olhos, os ouvidos e o nariz. 
2. Receptores imediatos: são usados para examinar o mundo de 
muito perto – o mundo do tato, as sensações que recebemos pela 
pele, membranas e músculos. (HALL, 2005, p. 51) 

Esses receptores remotos, à medida que conseguem perceber os objetos 

distantes, são os principais sistemas para extração de informação sobre o espaço.  

O autor ainda faz uma contextualização histórica sobre a importância destes 

receptores para o Homem, ao longo do processo evolutivo. Os mais primitivos são 

os receptores imediatos, como o tato. Como explica Hall (2005, p. 52): 

Existe uma relação geral entre a idade evolutiva do sistema receptor 
e o volume e a qualidade da informação que ele transmite ao sistema 
nervoso central. Os sistemas táteis, ou do tato, são antigos como a 
própria vida. Na realidade, a capacidade de reagir a estímulos é um 
dos critérios básicos da vida. A visão foi o último sentido e o mais 
especializado a se desenvolver no ser humano. 

Apesar de um grande pesquisador sobre as formas de percepção do 

ambiente, Hall defende veementemente o predomínio da visão. Em toda a primeira 

parte de sua explicação esta faz comparações entre a audição e visão, como se 

estas fossem concorrentes, e não complementares. Não se pretende demonstrar 

qual é a mais fundamental, mas, sim, verificar qual o papel de cada uma, com 

destaque para o sistema auditivo. Todos os sentidos têm sua importância, se não 

teriam sido extintos no processo evolutivo. Porém, essas comparações feitar por Hall 

(2005, p. 52) apresentam dados muito relevantes sobre cada sistema sensorial: 

Ainda não foi feito um cálculo preciso do volume de informação 
captado pelos olhos em comparação com o que se capta pelos 
ouvidos. [...]. Uma noção geral das complexidades relativas dos dois 
sistemas pode, entretanto, ser obtida comparando-se o tamanho dos 
nervos que fazem ligação dos olhos e dos ouvidos com os centros do 
cérebro. Como o nervo óptico contem aproximadamente dezoito 
vezes mais neurônios que o nervo auditivo, supomos que ele 
transmita no mínimo essa quantidade a mais de informação. Em 
pessoas em estado normal de atenção, é provável que os olhos 
cheguem a ser até mil vezes mais eficazes que os ouvidos na 
varredura de informações. 
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A visão pode ter dezoito vezes mais neurônios nos nervos cerebrais que a 

audição, porém o tipo de informação trazida é diferente. A leitura realizada pela 

visão é muito mais objetiva, literal, que a audição. E o predomínio do sistema visual, 

principalmente na contemporaneidade, chamada Era Digital, deixa a audição cada 

vez mais para segundo plano, ou seja, não é exigido do Homem que este aprenda a 

extrair informações sobre os sons do espaço. Mesmo com pouco controle sobre as 

informações deste sistema, este continua agindo no cérebro humano, de forma às 

vezes até inconsciente. Mas Hall (2005, p. 52) acredita que a orelha tem pouca 

influência no dia-a-dia do Homem: 

A área que o ouvido desassistido pode cobrir com sucesso no curso 
da vida diária é muito limitada. Até uma distância de seis metros e 
meio, o ouvido é muito eficaz. A cerca de trinta metros, a 
comunicação oral unilateral é possível, a um ritmo um pouco mais 
lento do que o de distâncias que permitem conversas, ao passo que 
conversas bilaterais são afetadas em termos consideráveis. Além 
dessa distância, os sinais auditivos com que o homem trabalha 
começam rapidamente a se deteriorar. 

Até uma distância de seis metros e meio, explica o autor, a ação da orelha  

é muito eficaz. Agora, pergunta-se: As ações humanas rotineiras não acontecem 

praticamente todas dentro desta distância? Todas as aulas para ganhar 

conhecimento, todas as conversas em dupla ou grupo, os atos de assistir televisão, 

escutar o rádio, entre outras situações; praticamente todos os ambientes interiores 

que o Homem frequenta e que precisa de uma audição fiel para a compreensão de 

uma dada mensagem acontecessem entre seis metros e meio. 

As exceções acontecem em espaços abertos urbanos, mas que o som é 

compreendido de forma mais abstrata, que é chamado de “paisagem sonora”, na 

qual não é uma mensagem específica que está sendo transmitida, mas, sim, um 

contexto sonoro. Outra exceção são os auditórios, teatros, mas que tem o som 

amplificado e possuem um projeto acústico para difundir o som para todos os 

ouvintes, através de placas refletoras, além que uma avaliação criteriosa sobre o 

equilíbrio sonoro entre materiais absorvedores e refletores, tornando os sons no 

interior mais harmoniosos e compreensíveis. Porém, Hall (2005, p. 52) segue 

comparando a capacidade do olho versus a orelha: 

Os impulsos que acionam o ouvido e o olho diferem em velocidade e 
qualidade. A temperatura de 0ºC, no nível do mar, as ondas sonoras 
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percorrem 330 m por segundo e podem ser ouvidas a freqüências de 
50 a 15.000 ciclos por segundo. Raios de luz percorrem 300.000 km 
por segundo e são visíveis a freqüências de 10.000.000.000.000.000 
de ciclos por segundo. 

As ondas sonoras são mais lentas que a velocidade da luz, o que justamente 

possibilita que a visão tenha um alcance da profundidade maior que o som. O olho 

consegue perceber mais nuances na quantidade de luz no espaço, que também é 

um recurso fundamental para compreender as sombras, que contribuem para a 

noção de tridimensionalidade do espaço. Porém, por outro lado, o Homem tem maior 

controle de onde quer olhar, e quando deseja, pode fechar os olhos e descansar. O 

mesmo não acontece com as orelhas, que estão funcionando e percebendo os sons 

ambientais mesmo quando o Homem está dormindo. Sobre a percepção de 

distanciamento, Hall (2005, p. 53) complementa: 

Uma barreira de som a uma distância de aproximadamente 
quatrocentos metros praticamente não é detectável. O mesmo não 
se aplica a uma muralha ou tela que obstruísse uma vista. A 
natureza do espaço visual é, portanto, totalmente diferente da 
natureza do espaço auditivo. A informação visual costuma ser menos 
ambígua e mais focalizada que a informação auditiva. Uma exceção 
importante é a audição de uma pessoa cega que aprende a atentar 
seletivamente para freqüências sonoras mais altas que lhe permitam 
localizar objetos em um aposento. 

O trecho acima é muito relevante dentro da argumentação do autor. Hall, de 

forma indireta, diz que, quando necessário, a audição pode ser utilizada para 

localizar objetos no espaço, como por exemplo, no caso de pessoas cegas, que são 

“obrigadas” a desenvolver esse sistema sensorial. Ou seja, é possível ampliar essa 

a atuação da audição. E mais importante do que localizar barreiras a quatrocentos 

metros, é conseguir compreender de forma adequado o ambiente ao redor. 

De forma inesperada, Hall começa, então, a destacar informações 

fundamentais sobre o sistema auditivo. Primeiramente cita os animais, como 

morcegos e golfinhos, que utilizam a percepção sonora para perceber o ambiente e 

sobreviver. Hall (2005, p. 54) faz ressalvas, como que a velocidade do som é maior 

na água e, por isso, o sistema é mais eficiente: 

Os morcegos, naturalmente, habitam um mundo de som focalizado, 
produzido de modo semelhante ao radar, que lhes possibilita 
localizar objetos de dimensões pequenas como as de um mosquito. 
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Também os golfinhos usam sons de alta freqüência em vez da visão, 
para orientação e para localizar alimento. Deve-se ressaltar que a 
velocidade do som é quatro vezes maior na água que no ar. 

Apesar de Hall buscar demonstrar que a visão é predominante, a apresentar 

uma série de argumentos para isso, em certa etapa este começar a fazer diversas 

indagações sobre a função do sistema auditivo, que ficam sem uma resposta 

afirmativa, como por exemplo: 

O que não se sabe em termos técnicos é o efeito da incongruência 
entre o espaço visual e o auditivo. As pessoas que enxergam têm 
maior probabilidade de tropeçar em cadeiras em recintos com 
reverberação, por exemplo? (HALL, 2005, p. 54) 

Com certeza absoluta as pessoas tropeçam mais. Quando não se desenvolve 

a percepção sonora de forma ideal, não é possível utilizar essa para auxiliar o 

Homem na adaptação ao espaço, que é uma perda importante. E defender o 

predomínio de um sentido sobre o outro é muito arriscado, porque justamente o ideal 

é sempre defender a complementação das sensações. 

Também se deve comentar que a reverberação inadequada do espaço é um 

complicador, e que cabe aos projetistas conhecer o problema e buscar soluções 

adequadas. Portanto, é necessário ampliar o conhecimento acústico e usá-lo a favor 

do Homem, e, além disso, qualificar os espaços para passar informações sonoras 

mais claras e objetivas. Hall, então, comenta sobre alguns estudos ou situações em 

que um problema acústico do espaço pode impedir a utilização do mesmo para um 

fim específico. Sobre a capacidade de leitura em um recinto, Hall (2005, p. 54) 

explica: 

Um estudo realizado por J. W. Black25, foneticista, demonstrou que o 
tamanho e o tempo de reverberação de um recinto afetam a 
velocidade da leitura. As pessoas lêem mais devagar em salas 
maiores nas quais a reverberação é mais lenta que em salas 
menores. 

Segundo o estudo, quando a reverberação é mais lenta, as pessoas leem 

mais devagar. Porém, não se analisou a questão mais importante, que é em caso o 

leitor absorve mais a informação do que foi lido. Na verdade, ler rápido, nada 

                                            
25 BLACK, J. W. The effect of room characteristics upon vocal intensity and rate. Journal of 
Acoustical Society of America, v. 22, p. 174-176, 1950. 



86 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

significa se o Homem não consegue compreender o que está lendo. Normalmente, 

as salas para a percepção da palavra falada (como as salas de aula) têm que 

possuírem um tempo de reverberação menor, para não prejudicar a inteligibilidade 

da voz. Hall (2005, p. 54) ainda complementa, com uma história de um arquiteto 

inglês: 

Um talentoso arquiteto inglês demonstrou perspicácia ao melhorar o 
rendimento de um comitê que não funcionava a contento por meio da 
harmonização dos espaços auditivo e visual da sala de reuniões. 
Eram tantas as queixas quanto à incapacidade do presidente do 
comitê, que era iminente a apresentação de um pedido de 
substituição. O arquiteto tinha motivos para acreditar que as 
dificuldades podiam ser atribuídas mais ao ambiente que ao 
presidente. Sem explicar o que estava fazendo, o arquiteto arrumou 
um jeito de manter o presidente enquanto corrigia os defeitos do 
ambiente. A sala de reuniões era contígua a uma rua movimentada, 
e os ruídos do transito eram reforçados por reverberação das 
paredes nuas e pisos desprovidos de tapetes no seu interior. Quando 
a redução da interferência auditiva tornou possível a realização de 
uma reunião sem esforço devido, cessaram as queixas contra o 
presidente do comitê. 

A qualificação acústica do ambiente “salvou” o presidente. Suas informações 

não eram compreendidas com clareza, até que o espaço recebeu o tratamento 

adequado. Casos como este são bem frequentes e normalmente o Homem culpa 

outro fator pelo incômodo, justamente por não ter a percepção sonora muito 

desenvolvida. E sobre esse assunto, Hall (2005, p. 52) afirma: 

A percepção espacial não é uma questão apenas do que pode ser 
percebido, mas do que pode ser excluído. Indivíduos criados em 
culturas diferentes aprendem desde a infância – sem jamais se dar 
conta de que esse aprendizado aconteceu – a descartar um tipo de 
informação enquanto prestam muita atenção a outros tipos. Uma vez 
estabelecidos, esses padrões perceptivos parecem manter-se 
perfeitamente estáveis pela vida inteira. 

Devido a razões até culturais, o Homem opta por não se dedicar a 

desenvolver certas habilidades dentro da percepção, muitas vezes através da não 

estimulação das crianças. Não perde tempo com isso, se não julga necessário. 

Porém, estas deficiências se mantem por toda a vida, e os impactos na dificuldade 

de perceber o espaço se mostram posteriormente muito evidentes. 
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3.4 PODER OUVIR A ARQUITETURA 

Apresenta-se agora a pesquisa de um arquiteto, chamado Steen Rasmussen, 

que defende que é possível ouvir a arquitetura. No livro “arquitetura vivenciada”, o 

Capítulo 10 trata especificamente do comportamento do som no espaço. O autor 

também faz uma revisão sobre a importância história da acústica arquitetônica, com 

a ênfase na análise dos tempos de reverberação em igrejas. O autor começa com 

um forte argumento: 

A arquitetura pode ser ouvida? A maioria das pessoas diria 
provavelmente que, como a arquitetura não produz sons, não pode 
ser ouvida. Mas ela tampouco irradia luz e, no entanto, podemos  
vê-la. Vemos a luz que ela reflete e desse modo adquirimos uma 
impressão da forma e do material. Recintos de formatos e materiais 
diferentes reverberam de modo diverso. (RASMUSSEN, 1986, p. 
233) 

A capacidade de ver a arquitetura é algo inquestionável, porém parece 

estranho poder ouvi-la também. Trata-se, aqui, de dois sentidos complementares e 

ambos oferecem ao Homem diversas informações sobre o espaço. A visão dá uma 

resposta mais direta e, para o senso comum, a audição fornece sensações mais 

abstratas, porque, na verdade, o Homem contemporâneo tem mais dificuldade de 

compreender as mensagens, uma vez que não se dedica a aprimorar este sentido, 

que é tido como secundário. Como descreve Rasmussen (1986, p. 233): 

Raramente nos apercebemos do quanto podemos ouvi-la. 
Recebemos uma impressão total da coisa para a qual estamos 
olhando e não prestamos atenção aos vários sentidos que 
contribuíram para essa impressão. Por exemplo, quando afirmamos 
que uma sala é fria e formal, é raro querermos dizer com isso que a 
temperatura é muito baixa. A reação, provavelmente, decorre de uma 
antipatia natural pelas formas e materiais que se encontram nesta 
sala – em outras palavras, essa afirmação é decorrente de algo que 
sentimos. Ou talvez as cores sejam frias, e, nesse caso, a impressão 
advém de algo que vemos. Ou, finalmente, pode ser que a acústica 
seja áspera, de modo que o som – especialmente os tons altos – 
reverbera nele; portanto, tal impressão é proveniente de algo que 
ouvimos. Se a mesma sala fosse dotada de cores quentes ou 
decorada com tapetes e cortinados para atenuar acústica, iria 
provavelmente nos parecer tépida e acolhedora, muito embora a 
temperatura fosse a mesma de antes. 

O Homem tem essa impressão total do espaço, e muitas vezes não consegue 

nem discernir de que sentido está recebendo cada informação ambiental. Como o 
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autor citou, o adjetivo “fria” é utilizado com frequência para descrever um espaço 

interior, e raramente está associado a temperatura. Normalmente, refere-se a locais 

onde os revestimentos são muito rígidos, feitos de materiais duros, e, por isso, 

muitos refletores dos sons. O local tem grande reverberação, é mais difícil 

compreender as informações faladas, e, por isso, é menos confortável. 

Considerando uma residência, os banheiros costumam ter discrições similares a 

esta. A orelha humana consegue perceber diversas estruturas espaciais, como 

defende Rasmussen (1986, p. 234): 

Se meditarmos sobre isso, descobriremos a existência de um certo 
número de estruturas que sentimos acusticamente. Recordo, dos 
meus tempos de infância, a passagem abobadada que leva a antiga 
cidadela de Copenhague26. Quando os soldados marchavam através 
dela com pífaros e tambores, o efeito era terrificante. Uma carroça 
que passasse por ela soava como o ribombar de trovões. 

As memórias de infância deste autor dinamarquês estão repletas de 

informações acústicas, e se qualquer pessoa parar para pensar, também se 

recordará de sons de caracterizaram certos períodos da vida. Além de perceber 

estes sons do ambiente, ainda tem-se a capacidade de memorizá-los como parte de 

uma descrição de um cenário mental. Os filmes também tiram partido destes 

recursos de sonorização. Rasmussen (1986, p. 235) comenta sobre uma produção 

que mostra o efeito acústico dos túneis do sistema de esgoto de Viena: 

Os sons característicos que os túneis produzem são claramente 
ouvidos no chapinhar da água e nos ecos dos homens que 
perseguem o terceiro homem. Aí, a arquitetura é certamente ouvida. 
O nosso ouvido recebe o impacto do comprimento e da forma 
cilíndrica do túnel. 

O formato cilíndrico do túnel, atrelado ao comprimento, aumenta muito a 

reverberação em seu interior. Este sempre é construído com materiais rígidos, como 

por exemplo, por pedras, que refletem o som, que fica “aprisionado” neste ambiente 

sem aberturas, que poderiam funcionar como escapes sonoros. Por isso, cada 

passo parece muito mais intenso dentro desta arquitetura específica. Em outro local, 

os sons trariam um impacto diferente no Homem. 

                                            
26 Copenhague, capital do país Dinamarca, atualmente com aproximadamente 570.000 
habitantes. 
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Rasmussen ainda comenta sobre um dos princípios básicos da acústica 

arquitetônica, que o tratamento do som depende da necessidade de utilização do 

espaço. Ou seja, não é porque um local tem alta reverberação que este é ruim, 

porque o mesmo pode ser adequado ao uso. Existem certos estilos musicais que se 

beneficiam com a grande reverberação. Rasmussen (1986, p. 235) cita o caso do 

Museu Thorvaldsen27: 

Isso pode levar a pensar que a acústica do Museu Thorvaldsen é 
ruim, a menos que sejam tomadas medidas para melhorá-la – o que 
é verdade, sem dúvida, quando ele é usado para música de câmara. 
Mas também poderia perfeitamente ser dito que tem uma excelente 
acústica, desde que seja executado o gênero certo de música. E tal 
música existe. As salmodias que foram criadas para a igreja cristã 
primitiva em Roma soariam magnificamente na galeria de pedra do 
Museu Thorvaldsen. (RASMUSSEN, 1986, p. 235) 

A religião católica sempre tirou partido das longas reverberações que 

acontecem no interior das grandes igrejas para valorizar os sermões. As vozes e 

sons de órgãos em locais reverberantes parecem uma obra divina. A mensagem da 

palavra pode ficar prejudicada, mas, com certeza, se dá mais importância ao que foi 

dito, uma vez que esse efeito acústico consegue enobrecer as palavras. Um grande 

pesquisador do assunto foi Hope Bagenal28, citado por Rasmussen (1986, p. 237): 

Em “Planning for Good Acoustics”, Hope Bagenal explica por que as 
condições acústicas de tal igreja devem, por sua própria natureza, 
levar a um gênero definido de música. Quando o sacerdote desejava 
dirigir-se a congregação, não podia usar sua voz habitual. Se ela 
fosse suficientemente poderosa para fazer-se ouvir em toda a igreja, 
cada silaba reverberaria por tanto tempo que ocorreria uma 
sobreposição de palavras inteiras e o sermão redundaria numa 
algaraviada confusa e sem sentido. Portanto, tornou-se necessário 
empregar uma maneira mais rítmica de falar, recitar ou entoar 
cânticos. Em grandes igrejas que apresentam uma acentuada 
reverberação registra-se freqüentemente o que é chamado uma 
“nota simpática” – ou seja, “uma região de altura de som em que este 
é claramente reforçado”. 

Esta maneira rítmica de falar ficou tão tradicional na igreja católica que  

é possível encontrá-la até na atualidade. Segundo Rasmussen (1986, p. 239),  

                                            
27 O Museu Thorvaldsen se localiza em Copenhague, na Dinamarca, e é dedicado à arte do 
escultor neoclássico dinamarquês Bertel Thorvaldsen, que viveu e trabalhou em Roma na 
maior parte de sua vida. 
28 Philip Hope Edward Bagenal foi um teórico da arquitetura britânica, que introduziu uma 
abordagem científica para o design acústico de edifícios. 
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“uma oração latina ou um dos salmos do Antigo Testamento podiam ser entoados 

num ritmo lento e solene, cuidadosamente ajustado ao tempo de reverberação”. As 

igrejas contemporâneas ainda têm grande volume, porém o tempo de reverberação 

está bem menor, uma vez que a maior parte destas deseja que as mensagens dos 

sermões sejam compreendidas com clareza. 

Já é comum ver elementos para absorção sonora no interior das igrejas, para 

evitar as sucessivas reflexões. Mas a maneira de falar tradicional ainda permanece, 

como se fosse uma espécie de canto, mas que certamente não causa o mesmo 

impacto sem a reverberação. Conforme completa Rasmussen (1986, p. 239): “Nas 

velhas igrejas, as paredes eram, de fato, poderosos instrumentos que os antigos 

aprenderam a tocar”. 

Usar as paredes como uma espécie de instrumento musical é a prova real de 

os sons são moldados pelo seu ambiente, e, portanto, é realmente possível ouvir a 

arquitetura. A reforma mudou o cenário da acústica religiosa. Os protestantes 

defendiam, entre outros argumentos, que a relação entre o pastor e os ouvintes 

deveria ser mais próxima, uma vez que este não era um representante de Deus, 

mas, sim, um homem com o dom da palavra. Além disso, acreditava-se que a 

palavra de Deus deveria ser cita de forma mais objetiva, por isso, as igrejas 

começaram a ser revestidas internamente com painéis de madeira, tornando o 

ambiente menos austero e a reverberação bem menor. Rasmussen (1986, p. 240) 

comenta sobre o exemplo da igreja S. Tomás, em Leipzig: 

A igreja de S. Tomás29, em Leipzig, onde Johann Sebastian Bach foi 
organista, é particularmente interessante. [...]. Após a Reforma, 
vastas áreas de madeira ressoante foram adicionadas a pedra nua. 
A madeira absorveu considerável quantidade de som e reduziu 
bastante o período de reverberação. 

As igrejas medievais eram construídas em pedra, mais frias e austeras, e 

quase sempre apresentavam cúpulas, que criavam esse espaço que pretendia 

demonstrar a inferioridade do fiel diante do poder de Deus. As igrejas protestantes já 

defendiam uma relação mais simplificada, à medida que o Homem pode rezar e 

pedir auxílio diretamente para Deus. Este pensamento também impactou o espaço 
                                            
29 A Igreja Tomás é uma igreja luterana em Leipzig, Alemanha. É bem conhecida por ser o 
lugar onde Johann Sebastian Bach trabalhou como condutor, e onde estão localizados os 
seus restos mortais. 
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interior das mesmas, que eram muito mais simples, acolhedores e com curtos 

períodos de reverberação. Bagenal (apud RASMUSSEN, 1986, p. 241) calculou a 

diferença entre esses tempos: 

Hope Bagenal calculou a atual reverberação em 2,5 segundos, em 
comparação com os 6 a 8 segundos na igreja medieval. A ausência 
de uma “nota” ou região de resposta na igreja possibilitou a Bach 
escrever suas obras numa variedade de tons. [...]. Essas novas 
condições tornaram possível uma música muito mais complexa do 
que a que poderia ter sido apreciada na igreja primitiva. 

A igreja primitiva colabora com uma música mais simples, com pouca 

diferenciação de tons, mas que ganha um grande impacto devido aos 

prolongamentos e misturas de certas notas, devido à alta reverberação. Já na igreja 

protestante, ou até nas católicas atuais, as harmonias musicais podem ser bem mais 

complexas, uma vez que o tempo menor de reverberação permite perceber as 

nuances sonoras. Rasmussen (1986, p. 243) comenta que o músico Bach complôs 

suas principais obras nesta igreja protestante em Leipzig: 

A igreja de S. Tomás, sob o ponto de vista acústico, situa-se entre a 
igreja cristã primitiva e o teatro do século XVIII. Nesse último, onde 
as ordens sobrepostas de camarotes cobriam as paredes do chão ao 
teto, havia ainda mais absorção de som. As fachadas dos camarotes 
eram ricamente esculpidas e os próprios camarotes recebiam 
estofados e cortinas. Em cada espetáculo, o recinto ficava 
congestionado de um público em trajes de gala. O teto era plano e 
relativamente baixo, de modo que atuava como uma caixa de 
ressonância, desviando os sons para os camarotes, onde eram 
absorvidos pelo madeiramento e estofamento. Em conseqüência, a 
reverberação era muito curta e todas as notas – mesmo em tais 
ornamentos musicais floreados, como coloraturas e pizzicatos – 
podiam ser nitidamente ouvidas. 

Na história da acústica arquitetônica, após as igrejas, o espaço que merece 

mais atenção é o teatro. A partir do século XVIII, em busca de consolidar-se como 

um espaço de lazer glamoroso, este começou a pecar pelo excesso de material 

absorvedor em seu interior. A acústica não se tornou deficitária, porque o excesso 

também de ornamentos ajudava na difusão sonora, então o som direto conseguia ter 

um bom alcance na plateia. Mas a grande quantidade de cortinas, tapetes e 

materiais estofados nas paredes, como descreveu o autor, fazia com que todo o som 

refletido fosse absorvido, o que costuma ser um reforço sonoro secundário 

importante. 
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Até mesmo nas residências foi possível verificar mudanças no ambiente 

sonoro interior. No período Barroco, as habitações tinham grandes cômodos, 

construídos com materiais rígidos, como em pedras nuas. Progressivamente, as 

casas passaram a ter cômodos menores e com materiais muito mais confortáveis, 

revestindo não só os pisos, mas também paredes e tetos. O espaço se tornou cada 

vez mais acolhedor, e à medida que o tempo de reverberação diminuiu, as 

conversas podem ter um volume também menor já que as nuances sonoras eram 

mais facilmente compreendidas. Como acredita Rasmussen (1986, p. 243): 

O período Rococó, que criou radicalmente um novo tipo de igreja 
para satisfazer as exigências de uma nova era, também produziu 
grandes casas citadinas com interiores muito mais confortáveis do 
que os das mansões do período barroco. Os aposentos nas novas 
casas variavam não só em dimensões e formatos, mas também no 
efeito acústico. 

Aos poucos, os projetistas aprenderam a tirar partido dos efeitos acústicos. 

Isto fica evidente na descrição abaixo de Rasmussen (1986, p. 244), que demonstra 

que cada ambiente tem um tratamento acústico especial, devido ao uso específico 

do local. Por exemplo, o hall da residência, é o local de entrada, que deve ser 

representativo da beleza da casa, mas não é um local de estar. Por isso, esse pode 

ser mais frio e sóbrio, com piso de mármore reverberante, já que é um ambiente de 

passagem, e assim torna o espaço mais elegante. Por outro lado, certos cômodos 

da casa eram até pensados para música de câmara, como a sala de jantar, que era 

sim um local de estar, e, então, precisava ser bem mais confortável, com materiais 

absorvedores nas diversas superfícies. Conforme o trecho: 

Da entrada coberta para carruagens, o visitante ingressava num hall 
de mármore que ressoava com o estrépito de sua espada a ilharga e 
dos sapatos de salto alto, enquanto seguia o mordomo pelo piso de 
pedra até a porta que era aberta para ele. Estava agora no limiar de 
uma série de salas com sons mais íntimos e musicais – uma 
espaçosa sala de jantar acusticamente adaptada para música de 
câmara, um salão com paredes revestidas de painéis de seda ou 
damasco que absorviam o som e as reverberações encurtadas, e 
lambris de madeira que propiciavam a ressonância certa para esse 
gênero de música. Seguia-se uma sala menor em que se podia 
desfrutar os sons frágeis de uma espineta e, finalmente, o boudoir de 
madame, como uma caixa de jóias revestida interiormente de cetim, 
onde os amigos íntimos podiam reunir-se para conversar, 
cochichando entre si os mais recentes escândalos da sociedade. 
(RASMUSSEN, 1986, p. 244) 
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Espineta é um instrumento musical por cordas, similar a um piano de cauda. 

Mas esta riqueza na diferenciação acústica se perdeu com o surgimento do 

ecletismo, que pretendia fazer cópias de padrões clássicos da arquitetura, o que fez 

os projetistas abandonarem o hábito de pensar nas necessidades e características 

de cada cômodo, para só reproduzem antigos padrões. O autor acredita que nunca 

mais se recuperou integralmente o hábito de explorar os efeitos acústicos. O som, 

aos poucos, virou um parâmetro que o arquiteto parecia não poder controlar. Só no 

período contemporâneo que o tópico volta a ganhar visibilidade dentro da área de 

arquitetura e urbanismo. Segundo Rasmussen (1986, p. 244), 

Os reflorescimentos clássico e gótico do final do século XVIII e 
começos do XIX levaram inevitavelmente ao ecletismo na 
arquitetura, em que o projeto criativo cedeu lugar a copia fiel de 
detalhes. Muito do que fora conquistado durante os séculos 
anteriores era agora ignorado e depois esquecido. Já não havia 
nenhuma concepção pessoal subentendida nos aposentos que o 
arquiteto projetava e, portanto, ele prestava pouca atenção a sua 
função acústica e aos efeitos acústicos que poderiam ser obtidos, 
bem como a textura dos materiais que seriam usados. Os exteriores 
das novas igrejas em copias corretas de protótipos clássicos ou 
góticos, mas os interiores não eram traçados para tipos definidos de 
oratória ou música. Nos novos teatros, os tetos planos dos primeiros 
tempos foram descartados em favor de tetos ligeiramente 
abobadados, os quais produziam condições acústicas que os 
arquitetos não podiam controlar. A indiferença aos efeitos texturais 
acarretou a indiferença a absorção de sons. Até mesmo as salas de 
concerto eram projetadas muito displicentemente, porém, como os 
programas oferecidos incluíam todos os gêneros de música, sem 
levar em conta os requisitos acústicos especiais, isso era menos 
importante do que poderia ter sido. 

Em acústica, o som não deixa rastros físicos, por isso, parece um estudo, por 

vezes, subjetivo, que pode ser negligenciado. Porém, para obtenção de qualidade 

sonora em um ambiente interno, nenhuma decisão de projeto pode ser aleatória, 

porque cada detalhe influencia na qualidade final da arquitetura. Somente com a 

revolução elétrica, na década de 1930, quando inventou-se o rádio, é que o Homem 

passou a se interessar pela área, e criou-se pela primeira vez uma unidade para 

descrever os fenômenos sonoros, que é o Bel, ou Decibel. Como completa 

Rasmussen (1986, p. 245): 

A transmissão radiofônica criou um novo interesse pelos problemas 
acústicos. Os arquitetos começaram a estudar as leis da acústica e 
aprenderam como a ressonância de uma sala podia ser mudada – 
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especialmente como absorver o som e encurtar o período de 
reverberação. 

A variedade de sons é fundamental para o ser humano. O ruído produzido 

pelas máquinas, por exemplo, pelo ar condicionado, tem um som linear e continuo, 

que é artificial e não existe na natureza. O Homem aprecia sons variados, que 

estimulam os seus sentidos. O autor comenta sobre o hábito de cantar no banheiro, 

que parece aleatório, mas é totalmente coerente quando se conhece a acústica, 

porque é o local mais reverberante de uma residência tradicional, como acredita 

Rasmussen (1986, p. 245): 

Deixou de haver qualquer interesse em produzir salas com efeitos 
acústicos diferençados – todas elas soam igual. Entretanto, o ser 
humano comum ainda aprecia a variedade, inclusive a variedade de 
sons. Por exemplo, um homem tende a assobiar ou cantar quando 
entra no banheiro pela manhã. Embora esse recinto seja pequeno 
em termos de volume, seu piso e paredes ladrilhadas, aparelhos de 
porcelana e banheira cheia de água refletem o som e reforçam 
determinados sons musicais, de modo que ele se sente estimulado 
pela ressonância de sua voz e imagina-se um novo Caruso.30 

Rasmussen, por fim, diz que seu objetivo central era demonstrar que a 

arquitetura pode ser ouvida. Isso não quer dizer que é necessário qualificar a 

arquitetura a partir das orelhas, mas apenas estar atento às nuances dos sons, com 

o objetivo de compreender melhor os espaços. Nas palavras do autor: 

Espero ter sido capaz de convencer o leitor de que é possível 
falarmos de ouvir arquitetura. Embora se possa objetar que, de 
qualquer modo, não podemos ouvir se é boa arquitetura ou não, 
posso apenas dizer que tampouco é certo que se possa ver se ela é 
ou não boa. É possível ver e ouvir se um edifício tem caráter, ou 
aquilo a que gosto de chamar porte. Mas ainda não foi encontrado o 
homem que possa emitir um julgamento, logicamente substanciado, 
sobre o valor arquitetural de um edifício. (RASMUSSEN, 1986, p. 
246) 

O autor pretendeu, através de um breve histórico da aplicação da acústica 

arquitetônica, demonstrar a importância da área, considerando tanto a melhoria da 

percepção espacial quanto a qualificação dos projetos. Apesar de ser o último 

sentido abordado por Rasmussen em seu livro, acredita-se que este buscou 

                                            
30 Enrico Caruso, o tenor italiano. 
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demonstrar as possibilidades de compreender melhor a arquitetura a partir da 

percepção mais treinada das orelhas. 

3.5 AUDIÇÃO PARA ENTENDER O ESPAÇO 

Dentro deste tema, o último autor analisado é Juhani Pallasmaa, um arquiteto 

finlandês com pesquisas fundamentais sobre parâmetros sensoriais do espaço.  

Foi o autor mais recente estudado, e com os argumentos mais importantes sobre  

a relevância do som na arquitetura. Em diversos trechos do livro “Os olhos da  

pele: a arquitetura e os sentidos”, Pallasmaa afirma a importância da acústica para 

compreender o ambiente. 

Na primeira parte de sua publicação, Pallasmaa aborda o tema “Visão e 

conhecimento”. De forma incomum, neste apresenta um trecho sobre “espaço oral 

versus espaço visual”, demonstrando que nem sempre houve o predomínio da  

visão. Diversas culturas ainda têm seu comportamento impactado por diferentes 

experiências sensoriais, como relata Pallasmaa (2011, p. 22): 

Mas o homem nem sempre foi dominado pela visão. De fato, o 
domínio primordial da audição foi gradualmente substituído pelo da 
visão. Os textos de antropologia descrevem numerosas culturas nas 
quais nossos sentidos privativos do olfato, paladar e tato continuam 
tendo importância coletiva no comportamento e comunicação. 

Pallasmaa conhece em profundidade a pesquisa de Hall (1966), que parece 

ser sua maior referência bibliográfica. Porém, em seus livros, ambos tratam da 

questão da relevância da audição versus visão, mas de maneiras totalmente 

distintas. Hall busca afirmar o predomínio da visão, enquanto Pallasmaa apresenta 

argumentos sobre os diferenciais do sentido auditivo. O momento em que Pallasmaa 

(2011, p. 22) cita Hall: 

Os importantes estudos de Hall31 sobre o espaço pessoal fornecem 
insights significativos sobre aspectos instintivos e inconscientes de 
nossa relação com o espaço e nosso uso inconsciente do espaço na 
comunicação comportamental. Os insights do autor também servem 
como base para o projeto de espaços funcionais intimistas e 
bioculturais. 

                                            
31 HALL, E. T. The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966. 
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Antes do predomínio da visão, a audição era o sentido que mais afetava os 

hábitos culturais da sociedade. Mas qual é a razão para a mudança do sentido 

dominante? Pallasmaa (2011, p. 24) cita o autor Walter Ong, que em seu livro 

“Oralidade e literatura”, que defende que esta mudança ocorreu devido à difusão da 

escrita: 

Walter J. Ong32 analisa a transição da cultura oral para a escrita e 
seu impacto na consciência humana e no sentido de coletividade em 
seu livro “Orality & Literacy”. Ele ressalta que “a mudança do 
discurso oral para o escrito foi essencialmente uma transição do 
espaço sonoro para o visual”, e que “a imprensa substituiu a longa 
dominância da audição no mundo do pensamento e da expressão 
pela dominância da visão, que teve seu início na escrita”. Segundo 
Ong, “(esse) é um mundo insistente de fatos frios e não humanos”. 

O espaço sonoro passou a ser escrito, transformando os hábitos culturais da 

população, à medida que todo o conhecimento passou a ser registrado, e não 

transmitido de forma oral. Antes as histórias de vida eram apenas escutadas, e os 

grandes intelectuais eram aqueles com boa memória para armazenar experiências. 

Após a difusão da escrita, e a diminuição da taxa de analfabetos inclusive nas 

classes sociais mais carentes, as pessoas não precisam mais se reunir para escutar 

as histórias, estas podiam ler nos livros. Depois do advento do rádio, podiam escutar 

as notícias no mesmo. Após o telefone, os indivíduos não precisam mais se 

encontrar, podem conversar a distância. As novas ferramentas conseguem, por um 

lado, facilitar a vida, mas por outro, aumentar o distanciamento e a solidão. Como 

cita Pallasmaa (2011, p. 24), Ong defendeu também que a introdução da escrita, e 

suas consequências, alteraram a compreensão do espaço pelo ser humano: 

Ong analisa mudanças que a transição de uma cultura 
essencialmente oral para a cultura da palavra escrita (e 
posteriormente impressa) acarretou na consciência, na memória e na 
compreensão do espaço do ser humano. Ele afirma que à medida 
que a dominância da audição deu lugar a dominância da visão, o 
pensamento situacional foi substituído pelo pensamento abstrato. 
Para o escritor, essa mudança fundamental na percepção e na 
compreensão do mundo parece irreversível: “embora as palavras 
sejam embasadas no discurso oral, a escrita as prende ao campo 
visual de forma tirânica e eterna... uma pessoa alfabetizada jamais 
resgatará o sentido que a palavra tem para aqueles puramente 
orais”. 

                                            
32 O Reverendo Padre Walter Jackson Ong, PhD, foi um padre jesuíta norte-americano, 
professor de literatura Inglesa, historiador cultural, religioso e filósofo. Seu livro “Orality & 
Literacy” data de 1982. 
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As pessoas analfabetas são mais orais, porque não dispõem de outra 

ferramenta para lidar com as informações ambientais. É necessário ter mais  

atenção com que se escuta, uma vez que não é possível escrever para não 

esquecer. Um exemplo clássico são as cozinheiras que sabiam cozinhar apenas  

de memória; agora não raras que não precisam dos livros de receita como apoio. 

Nesta tese, não se pretende tirar o valor das invenções antrópicas, mas estas são 

apenas discutidas aqui como uma forma de demonstrar como era a percepção do 

espaço antes do advento destes novos recursos. E para que o senso comum 

abandone a ideia de que sempre houve o predomínio da visão, que é a forma mais 

fundamental dos sentidos. Como observa Pallasmaa (2011, p. 24): 

Na verdade, a hegemonia inquestionável dos olhos talvez seja um 
fenômeno bastante recente, apesar de suas origens no pensamento 
e na ótica da Grécia Antiga. Segundo a visão de Lucien Febvre33: “O 
século XVI não via, no início: ele ouvia e cheirava, farejava o ar e 
captava os sons. Foi apenas posteriormente que ele se envolveu de 
maneira séria e ativa com a geometria, voltando sua atenção para o 
mundo das formas, com Kepler (1571-1630) e Desargues de Lyon 
(1593-1662). Foi então que a visão foi libertada para o mundo da 
ciência como já era no mundo das sensações físicas, assim como no 
mundo da beleza”. Robert Mandrou34 traça um argumento paralelo: 
“A hierarquia (dos sentidos) não era a mesma (do século XX), pois o 
olho, que hoje domina, se encontrava em terceiro lugar, atrás da 
audição e do tato, e muito depois deles. O olho que organiza, 
classifica e ordena não era o órgão favorito da época, mas sim o 
ouvido”. 

No século XVI ainda havia o predomínio de outros sentidos, como o sonoro. 

Apenas quando a racionalização ganha força, despertada, por exemplo, pelas 

pesquisas sobre geometria, o mundo da ciência começa a se sobrepor sobre o das 

sensações físicas. Dentro de uma lógica racional, a visão é mesmo mais importante, 

porque tem a capacidade de ordenar as informações de forma objetiva. Porém, a 

audição de um impacto muito mais relevante do ponto de vista sensorial. 

A visão, segundo Pallasmaa (2011, p. 24), induz a um distanciamento  

do mundo, um isolamento, tão característico da sociedade contemporânea:  

“A hegemonia gradualmente obtida pelos olhos parece ter paralelo com o 

                                            
33 Lucien Febvre era um historiador francês mais conhecido pelo papel que desempenhou 
na criação da Escola dos Annales. Ele era o editor inicial da Encyclopédie française, 
juntamente com Anatole de Monzie. 
34 Robert Mandrou, foi um historiador francês, um dos membros da Escola dos Annales e o 
secretário da revista Annales d’ Histoire et Economique Sociale. 
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desenvolvimento da consciência do ego e o paulatino afastamento do indivíduo do 

mundo; a visão nos separa do mundo, enquanto os outros sentidos nos unem a ele”. 

A audição nos une ao mundo, à medida que cada contexto sonoro é único. 

Para se perceber um ambiente, é necessário estar envolvido neste, captando todas 

as informações onidirecionais. Cada paisagem sonora está ligada a um determinado 

local, tempo e espaço. Ou seja, para perceber locais diferentes, é preciso visitar 

para conhecê-los. Já a visão possibilita que através de uma fotografia, ou um texto 

descritivo, observe-se e conheça determinado espaço, o que, às vezes, pode ser 

falso e causar uma sensação imaginativa diferente da realidade.  

A arquitetura, como descreve Pallasmaa (2011, p. 25), busca criar espaços 

diferenciados, que precisam ser vivenciados para uma completa apreciação:  

“A tarefa da arte e da arquitetura, em geral, é reconstruir a experiência de um mundo 

interior indiferenciado, no qual não somos meros espectadores, mas ao qual 

pertencemos de modo indissolúvel”. 

Na segunda parte do livro de Pallasmaa (2011), este começa a defender a 

experiência no espaço como multissensorial. Dentro deste contexto, o autor 

apresenta a “intimidade acústica”, ou seja, o poder que a audição tem de aproximar 

o contato social e com o ambiente ao redor. A visão sempre parece melhor em 

distância, enquanto a audição consegue sensibilizar através da proximidade, como 

afirma o autor: 

A visão isola, enquanto o som incorpora; a visão é direcional, o som 
é onidirecional. O senso da visão implica exterioridade, mas a 
audição cria uma experiência de interioridade. Eu observo um objeto, 
mas o som me transborda; o olho alcança, mas o ouvido recebe. As 
edificações não reagem ao nosso olhar, mas efetivamente retornam 
os sons de volta aos nossos ouvidos. “A ação centralizadora do som 
afeta o senso de cosmos do homem”, escreve Walter Ong. “Para as 
culturas orais, o cosmos é um evento contínuo com o homem em seu 
centro. O homem é o umbilicus mundi, o umbigo do mundo”. É 
instigante pensar que a perda mental do sentido da centralidade no 
mundo contemporâneo possa ser atribuída, ao menos em parte, ao 
desaparecimento da integridade do mundo auditivo. (PALLASMAA, 
2011, p. 46-47) 

É possível produzir um som no interior de uma edificação, e verificar como 

essa vai reagir ao mesmo. Cada som criado terá uma resposta diferente, como uma 

espécie de conversa com a arquitetura. O mundo auditivo tem um valor que 
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ultrapassa a racionalidade, para sensibilizar a pessoa em contato direto com o 

espaço. Pallasmaa (2011, p. 47) expõe o que talvez seja o argumento mais 

relevante para o estudo bibliográfico desta tese: 

A audição estrutura e articula a experiência e o entendimento do 
espaço. Normalmente não estamos cientes da importância da 
audição na experiência espacial, embora o som muitas vezes 
forneça o continuum temporal no qual as impressões visuais estão 
inseridas. 

Enquanto a visão cria imagens pausadas sobre o ambiente, de uma única 

direção, como as fotografias, o som tem a capacidade de chegar de todas as 

direções de uma só vez, e assim criar um impacto profundo na percepção ambiental. 

Pallasmaa (2011, p. 47) cita as observações de Adrian Stokes35 sobre a interação do 

som e do espaço: 

Adrian Stokes, pintor e ensaísta inglês, faz observações perspicazes 
sobre a interação entre o espaço e o som, o som e a pedra. “Como 
mães dos homens, os prédios são bons ouvintes. Sons longos, 
distintos ou aparentemente em conjuntos, acalmam os orifícios dos 
palácios, que se afastam gradualmente do canal ou do piso. Um som 
longo, com seu eco, traz consumação à pedra”, ele escreve. 

O comportamento sonoro é uma forma de testemunho da arquitetura. O som 

convida o Homem a explorar suas novas possibilidades, dentro dos limites 

estabelecidos pelo mesmo. Projetar é construir vazios, e em cada um destes o som 

vai ter um comportamento específico, que deve ser previsto em fase de projeto, 

afinal o impacto deste no Homem é inegável, como descreve Pallasmaa (2011, p. 

47) no trecho abaixo: 

Qualquer um que já ficou encantado com o som de uma goteira na 
escuridão de uma ruína pode confirmar a capacidade extraordinária 
do ouvido de imaginar um volume côncavo no vazio da escuridão. O 
espaço analisado pelo ouvido se torna uma cavidade esculpida 
diretamente no interior da mente. 

No interior de uma residência, o Homem está constantemente preocupado 

com as mudanças sonoras a sua volta. Uma casa vazia parece fria e distante, e, por 

outro lado, quanto habitada, repleta de móveis e objetos, esta parece muito mais 

confortável e atrativa. Este argumento é uma prova concreta que a orelha permite 
                                            
35 Adrian Stokes era um pintor e escritor britânico, conhecido principalmente como um crítico 
de arte influente. Ele também publicava suas poesias. 
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que o Homem compreenda o espaço, e suas características. Portanto, não se trata 

apenas de sensações muito abstratas, são informações reais sobre o ambiente. 

Como afirma Pallasmaa (2011, p. 48): 

Também podemos recordar a dureza acústica de uma casa 
desocupada e sem móveis, quando comparada a afabilidade de uma 
casa habitada, na qual o som é refratado e suavizado pelas 
numerosas superfícies dos objetos da vida pessoal. Cada prédio ou 
espaço tem seu som característico de intimidade ou 
monumentalidade, convite ou rejeição, hospitalidade ou hostilidade. 
Um espaço é tão entendido e apreciado por meios de seus ecos 
como por meio de sua forma visual, mas o produto mental de 
percepção geralmente permanece como uma experiência 
inconsciente de fundo. 

O impacto sonoro não acontece somente no interior das edificações. O 

espaço urbano também estabelece vazios que promovem a reverberação sonora.  

As principais fontes de ruído da atualidade são geradas na cidade, com destaque 

para os eixos de transporte. Os ruídos não encontram locais para dispersão sonora, 

como por exemplo, áreas verdes, onde o som pode ser absorvido ou atenuado pelo 

distanciamento. Desta forma, os ruídos ficam muitas vezes aprisionados, o que 

aumenta as reflexões sucessivas, causando até um aumento da intensidade sonora. 

Todo estudo acústico, por estas razões, considera como primeira premissa o 

entorno da edificação, ou seja, estuda o trecho urbano no qual o edifício está 

inserido. Sempre é necessário antes de qualificar os sons interiores, isolar os ruídos 

da cidade, que se tornam a cada ano mais intensos. Sobre a paisagem sonora 

urbana, Pallasmaa (2011, p. 47) destaca: 

Qualquer pessoa que já acordou com o som de um trem ou uma 
ambulância em uma cidade noturna e que no sonho experimentou o 
espaço da cidade em seus incontestáveis habitantes espalhados 
dentro de seus prédios, conhece o poder do som sobre a 
imaginação; o som é noturno é uma lembrança da solidão e 
mortalidade humanas, e nos torna cientes de toda uma cidade 
adormecida. 

Os sons da cidade à noite, ao mesmo tempo que trazem tranquilidade, podem 

gerar uma sensação de insegurança, porque os ruídos são um retrato da vitalidade 

urbana. Aliás, esta é a parcela benéfica dos ruídos. A sociedade vive em cidades 

para conviver com outras pessoas, ter um convívio social e possibilidades de 

trabalho. A mudança da paisagem sonora pode trazer sensações diversas, por isso 



101 

A arquitetura como instrumento sonoro 

é sempre muito importante pesquisar quais sons da cidade devem permanecer, 

ainda que intensos, como por exemplo, os sons culturais. Como destaca Pallasmaa 

(2011, p. 48), o ruído pode nos dar o senso de urbanidade: 

O som dos sinos de uma igreja que ecoa pelas ruas de uma cidade 
nos faz sentir nossa urbanidade. O eco dos passos sobre uma rua 
pavimentada tem uma carga emocional, pois o som que reverbera 
nos muros do entorno nos põe em interação direta com o espaço; o 
som mede o espaço e torna sua escala compreensível. Acariciamos 
os limites do espaço com nossos ouvidos. Os gritos das gaivotas de 
um porto nos fazem cientes da imensidão do oceano e da infinitude 
do horizonte. 

Cada local é caracterizado por um grupo de sons ou ruídos específicos, e 

muitos podem ser intensos, mas alguns contribuem para contexto cultural no 

ambiente, outros não, como é o exemplo do ruído do tráfego viário. Cada cidade tem 

um comportamento diferente aos sons, já que os materiais construtivos são distintos, 

tanto das edificações quanto dos espaços públicos. Por isso, a preferência de cada 

cultura por certos materiais construtivos impacta os sons da cidade e a percepção 

do Homem. Como descreve Pallasmaa (2011, p. 48): 

Cada cidade tem seu eco, o qual depende do padrão e da escala de 
suas ruas e dos estilos e materiais dominantes de sua arquitetura. O 
eco de uma cidade da Renascença difere daquele da cidade do 
Barroco. Os espaços abertos e amplos das ruas contemporâneas 
não devolvem os sons, e nos interiores das edificações atuais os 
ecos são absorvidos e censurados. A música gravada e programada 
que toca em shopping centers e espaços públicos elimina a 
possibilidade de palparmos o volume Acústico de seus espaços. 
Nossos ouvidos foram cegados. 

Com a visão, percebem-se os detalhes de um cenário da arquitetura, agora 

com a audição é possível receber informações de todo o espaço arquitetônico de 

forma simultânea. Deste modo, esse sentido aproxima o Homem do espaço, porque 

o inclui no seu interior. Ao ver uma imagem do local, é possível descrevê-lo, porém 

ao ouvir um órgão tocando no interior de uma Igreja, pode-se sentir o ambiente, 

inclusive se conectar a este com grande intimidade. Conforma acrescenta Pallasmaa 

(2011, p. 48): 

A visão é o sentido do observador solitário, enquanto a audição cria 
um sentido de conexão e solidariedade; nosso olhar perambula 
solitário nos vãos escuros de uma catedral, mas os sons de um 
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órgão nos fazem sentir imediatamente nossa afinidade com o 
espaço. 

Outro benefício fundamental da qualificação acústica dos edifícios é a 

possibilidade de obtenção de silencio, e por consequência, tranquilidade. Projetar 

um edifício onde é possível evitar os ruídos da cidade, que tem uma paisagem 

sonora, por vezes, tão ruidosa que chega a ser hostil, é uma grande oportunidade de 

evitar a perturbação do Homem. Como defende Pallasmaa (2011, p. 49): 

A experiência auditiva mais fundamental criada pela arquitetura é a 
tranquilidade. A arquitetura nos apresenta o drama da construção 
silenciado na matéria, no espaço e na luz. Enfim, a arquitetura é a 
arte do silencio petrificado. 

Somente é possível utilizar certo espaço para um uso específico se, 

primeiramente, os ruídos de exterior forem barrados. O isolamento das divisórias 

externas, ou fachadas, é fundamental, principalmente com o cuidado de vedar as 

esquadrias, que são o ponto frágil para entrada de ruídos. Ter a tranquilidade para 

executar determinada função é de grande importância, como defende Pallasmaa 

(2011, p. 49): 

O silencio da arquitetura é um silencio afável e memorável. Uma 
experiência poderosa de arquitetura silencia todo o ruído externo; ela 
foca nossa direção e nossa própria existência, e, como se dá com 
qualquer forma de arte, nos torna cientes se nossa solidão original. 

Para finalizar este capítulo, a proposta é apresentar como se dá esta 

arquitetura dos sentidos, que o autor Pallasmaa é um grande defensor. É possível, 

então, que a arquitetura realmente seja qualificada para agradar e atrair os sentidos 

do Homem? Sim, esta forma mais preocupada de arquitetura existe, e diversos 

arquitetos já tiram partidos de outras sensações. Segundo Pallasmaa (2011, p. 67), 

A arquitetura de Le Corbusier e a de Richard Meyer, por exemplo, 
favorecem claramente a visão, seja no encontro frontal, seja no  
olho cinestético da promenade architecturale (ainda que as obras 
tardias de Le Corbusier tenham incorporado fortes experiências 
táteis com a presença vigorosa da materialidade e do peso). Por 
outro lado, a arquitetura de orientação expressionista. Iniciada  
por Eric Mendelshohn e Hans Scharoun, favorece a plasticidade 
muscular e tátil, como consequência da supressão do predomínio da 
perspectiva ocular. Já a arquitetura de Frank Lloyd Wright e a de 
Alvar Aalto se baseiam no reconhecimento total da condição corporal 
humana e na multiplicidade de reações instintivas escondidas no 
inconsciente humano. Na arquitetura de hoje, a diversidade de 
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experiências sensoriais é ressaltada na obra de Glenn Murcutt, 
Steven Holl e Peter Zumthor, por exemplo. 

Tirar partido das sensações do Homem no interior das edificações é também 

considerar o conforto futuro do mesmo no ambiente. É ajudar os mecanismos 

sensoriais a perceber as informações do meio, já que estas serão postas de forma 

mais objetiva. A arquitetura pode e deve tirar proveito dos sentidos, como observa 

Pallasmaa (2011, p. 65): 

Vários tipos de arquitetura podem ser distinguidos com base na 
modalidade sensorial que eles tendem a enfatizar. Ao lado da 
arquitetura prevalente do olho, há a arquitetura tátil, dos músculos e 
da pele. Também há um tipo de arquitetura que reconhece as 
esferas da audição, do olfato e do paladar. 

A arquitetura deve criar espaços que encantem o Homem. Mesmo os 

ambientes destinados a uma função específica devem ser agradáveis e 

convidativos. Quando a proposta é desenvolver espaços de aprendizagem para 

crianças, o objetivo é ainda mais especial. A criança esta em pleno desenvolvimento 

cerebral e a maior quantidade de estímulos é muito benéfica para essa evolução. 

Como destaca Pallasmaa (2011, p. 67): 

A função atemporal da arquitetura é criar metáforas existenciais para 
o corpo e para a vida que concretizem e estruturem nossa existência 
no mundo. A arquitetura reflete, materializa e torna eternas as ideias 
a imagens da vida ideal. 

A existência humana é estimulada pelas diferentes sensações. Os espaços 

projetados podem ser pensados de forma consciente para estimular o Homem, para 

esse ampliar suas experiências. No caso de escolas, é possível inclusive ampliar a 

aprendizagem, com estímulos sensoriais de qualidade. Como Pallasmaa (2011, p. 

68) conclui: 

Em experiências memoráveis de arquitetura, espaço, memória e 
tempo se fundem em uma dimensão única, na substância básica da 
vida, que penetra em nossas consciências. Identificamo-nos com 
esse espaço, esse lugar, esse momento, e essas dimensões se 
tornam ingredientes de nossa própria existência. A arquitetura é a 
arte de nos reconciliar com o mundo, e esta mediação se dá por 
meio dos sentidos. 
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É fundamental concluir que somente através dos sentidos que o Homem 

percebe o espaço. Este precisa conseguir o maior número de dados sobre o meio 

para facilitar sua adaptação ao ambiente. O arquiteto pode e deve auxiliar o Homem 

nesta tarefa, uma vez que é este profissional que idealiza os espaços. Portanto, é 

possível controlar os estímulos que o Homem recebe através de projetos, e a forma 

de se fazer será abordada ainda nesta tese, sobre o caso específico dos estímulos 

sonoros. 
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Após apresentar como o Homem percebe o espaço, segundo autores da 

psicologia sensorial, e investigar qual é o impacto do som na percepção sonora, com 

base em autores arquitetos, a proposta agora é demonstrar como os transtornos 

sensoriais podem dificultar a compreensão do espaço e, como consequência, por 

vezes, inviabilizar ações cotidianas. 

4.1 AUTISMO COMO AMOSTRAGEM 

São diversas as deficiências sensoriais, como descreve José Salomão 

Schwartzman, em entrevista dada à autora, presente no Apêndice A desta tese: 

Você tem deficiência sensorial ligada ao tato, deficiência sensorial 
ligada à propriocepção, que é a noção de equilíbrio e etc., e  
a sensorial ligada à visão e à audição. Então, praticamente  
todos os órgãos de sentido podem ser disfuncionais. Mas não 
necessariamente os órgãos, mas o processamento do resultado da 
atuação dos mesmos. (SCHWARTZMAN, 2016) 

Grande parte da população apresenta algum tipo de deficiência sensorial, ou 

hipersensibilidade. Certos indivíduos, inclusive por prática intencional, conseguem 

inclusive aprimorar a percepção do espaço. Os sentidos são os mecanismos com  

os quais o Homem percebe o espaço a sua volta, e a compreensão errônea deste 

pode significar a não adaptação ao ambiente. Pretende-se tratar não de deficiências 

sensoriais, como é o caso da perda auditiva, mas de casos nos quais o órgão 

sensorial é funcional, o problema está na apreensão dos estímulos pelo cérebro, 

como descreve Schwartzman (2016): 
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Nestes indivíduos habitualmente o estímulo captado na periferia 
chega normalmente as estruturas cerebrais que devem processá-los, 
o que está disfuncional é exatamente o processamento das 
informações. Na verdade você não tem habitualmente lesões que 
justificam isso; você tem disfunções. Com relação ao equilíbrio, por 
exemplo, não é um defeito do cerebelo, é um defeito de como você 
processa as informações do cerebelo que estão adequadas. 

Esta hipersensibilidade sensorial, que na verdade significa uma dificuldade 

neurológica de processar estímulos do ambiente, ocorre em diversos indivíduos em 

diferentes graus de intensidade, porém esta tese busca analisar com amostragem 

um grupo que possui transtornos sensoriais, comprovadamente por diversas 

pesquisas acadêmicas, que são os indivíduos com diagnóstico do TEA. Uma das 

principais características deste grupo é a dificuldade de convívio social, e de 

perceber e se adaptar as informações do meio, como observa Schwartzman (2016): 

Eu acho que o grande problema da distorção sensorial é que você 
tem informações inadequadas a respeito do meio em que você está, 
e da forma como você se relaciona com ele. Então, uma criança que 
tem uma dificuldade sensorial que o leva a ter uma preocupação 
exagerada com altura, não consegue explorar o ambiente como 
deveria, porque a percepção que ele tem da altura é inadequada, ele 
tem medo, ele não se arrisca, ele é muito pouco ousado. Se você 
tiver um distúrbio do processamento auditivo, determinados 
ambientes podem ser extremamente agressivos. 

O autista costuma ter mais receio de explorar os novos espaços, e assim criar 

repertório para enriquecer as informações de suas experiências passadas, com são 

fundamentais para definir padrões para os comportamentos futuros. O autista muitas 

vezes prefere fugir do estímulo, e assim se distância de eventos sociais do cotidiano. 

Tem uma espécie de receio de novas experiências, uma vez que não as percebe de 

forma distorcida da realidade. Estes transtornos sensoriais se provam cada vez mais 

comuns, tanto que já foram incluídos no critério internacional do diagnóstico, 

chamado DSM-V, como descreve Schwartzman (2016): 

É tão comum que agora no último critério de diagnóstico, que é o 
chamado DSM-V, alterações sensoriais entram como um dos 
aspectos sempre presentes, ou quase sempre. A gente não tem 
estatística adequada, mas eu te diria, que se você perguntar de 
forma adequada, a grande maioria deles tem deficiências sensoriais. 
Isso pode se traduzir de uma forma sutil que você não perceba que é 
uma coisa perceptual. Por exemplo, indivíduos com o TEA costumam 
ter muitos transtornos alimentares, um dos transtornos causados, 
porque eles lidam muito mal com texturas alimentares diferentes. 
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Ontem eu atendi um menino que só aceita comida crocante. E eu 
tenho outro moleque de sete anos que só aceita alimento pastoso. 

O correto diagnóstico dos transtornos sensoriais ajuda estes indivíduos, e 

também seus responsáveis, a compreender as causas de certos comportamentos 

inadequados, que pareciam, até então, sem causa real. Uma vez que se percebe a 

dificuldade de lidar com certos estímulos, é possível racionalmente controlar a 

sensação de desespero. Por essa razão que as crianças são o tema desta pesquisa, 

uma vez que as reações aos estímulos incomodativos são mais diretas e autênticas. 

Como descreve Schwartzman (2016): 

Normalmente os pais te contam isso espontaneamente. Frente a 
determinados sons, é clássico falar no liquidificador, no secador de 
cabelo, no aspirador de pó, no ruído de uma moto, que eles fiquem 
tão incomodados que eles tapam os ouvidos, ou gritam, ou saem do 
ambiente, alguns devem tem uma verdadeira crise catastrófica. São 
incapazes de continuar ouvindo aquilo. O que eu vejo muito no 
consultório é que o som abrupto e inesperado provoca a mesma 
reação em alguns deles. Às vezes é uma coisa tão sutil quanto você 
falar com a voz um pouquinho mais elevada, ou o latido de um 
cachorro, ou um helicóptero que está passando perto de você. 

A maioria dos autistas apresenta transtornos sensoriais, e as crianças, devido 

à imaturidade psicológica, são as mais impactadas, o que é muito negativo, uma vez 

que estas estão em período escolar, e deveriam ter tranquilidade para passar pelo 

processo de aprendizagem com mais facilidade. O impacto sonoro é a principal 

causa para as hipersensibilidades, e, por isso, esta tese busca gerar conhecimento 

sobre meios de qualificar acusticamente o espaço, buscando tornar as paisagens 

sonoras menos hostis. 

4.2 CRIANÇAS QUE BUSCAM SENSAÇÕES OU EVITAM 

Ao iniciar a pesquisa sobre os transtornos sensoriais, encontrou-se um 

primeiro artigo chamado “Transtorno de processamento sensorial: mais comum do 

que se pensa”, escrito pela Andrea Werner, mãe de um menino autista, responsável 

pelo blog “Lagarta vira pupa”, o mais famoso sobre o tema no Brasil. Este blog não 

tem fins acadêmicos, mas, sim, de divulgar informações aos pais e responsáveis por 

crianças autistas. Neste, Werner (2012, p. 1) escreve: 
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Segundo uma estatística americana, 1 em cada 20 pessoas tem 
algum tipo de problema de processamento sensorial (Fonte: SPD 
Foundation). 5% de incidência é muita gente! Claro que a incidência 
é bem maior em autistas, mas existe muita criança neurotípica por aí 
com TPS (transtorno de processamento sensorial) sem que os pais 
tenham a menor ideia disso. Basicamente, o TPS interfere na forma 
com que o cérebro recebe, processa e responde aos estímulos 
vindos dos sentidos (tato, paladar, audição, visão, olfato). Ele 
também afeta os estímulos recebidos via sistemas proprioceptivo e 
vestibular, que têm a ver com a percepção corporal no espaço, tônus 
muscular e equilíbrio. Já percebeu como muitas crianças autistas 
parecem mais “estabanadas” que o normal? 

O Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) explica muitos dos 

comportamentos inadequados dos autistas, por exemplo, a questão terem menos 

equilíbrio corporal que o normal. Como a autora cita, 5% da população apresenta 

hipersensibilidades, já entre os autistas esta número aumenta de forma 

considerável, atingindo quase a totalidade de indivíduos, como demonstra o próximo 

capítulo. 

Além disso, no artigo já aborda a diferença entre os indivíduos que evitam os 

estímulos, e os que buscam mais sensações que o normal. Ou seja, a 

hipersensibilidade não se manifesta apenas em ambientes que irritam, mas algumas 

vezes as crianças buscam estímulos mais intensos. Esse transtorno é, portanto, 

caracterizado pelo desequilíbrio na compreensão dos estímulos sensoriais do 

ambiente, tanto visando obter mais sensações quanto para receber menos. Werner 

(2012, p. 2) descreve as características comportamentais das crianças que buscam 

sensações: 

• Gosta de girar 
• Sobe em coisas muito altas 
• Sobe em tudo 
• Tromba nas coisas (pessoas, móveis, parede) 
• Coloca a boca/lambe coisas não comestíveis (móveis, brinquedos, 
corpo) 
• Mastiga coisas não comestíveis (como a própria roupa) 
• Come excessivamente 
• Constantemente luta com os irmãos 
• Toca em tudo 
• Brinca com a comida 
• Faz bagunça para comer 
• Enche muito a boca com comida 
• Come comidas apimentadas ou condimentadas 
• Pouca resposta à dor (esquece rapidamente dela) 
• Joga todos os brinquedos pra fora da caixa só pra olhar pra eles 
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• Gosta muito de brincar com lama, água, sabão, e outras coisas 
bem sensoriais 
• Pula muito 
• Gosta de andar descalço 
• Mastiga a escova de dentes 
• Não consegue ficar sentado quietinho na cadeira 
• Cai da cadeira sem razão aparente 
• Procura barulhos altos (aumenta o som da tv, coloca brinquedos 
barulhentos próximos ao ouvido, gosta de secador de cabelo, 
aspirador de pó, etc.) 
• Não consegue regular bem o próprio volume (você diz 
constantemente “pare de gritar”) 
• Cheira tudo. 

As crianças que buscam sensações precisam de mais estímulo que o normal 

para compreender o espaço a sua volta. Por isso, apresentam comportamentos 

muitas vezes impróprios para conseguir mais informações ambientais. Em relação 

especificamente aos sons, costumam gostar de bater no mobiliário para produzir 

ruídos, e não conseguem perceber que o volume da voz está alto. Ou seja, os sons 

de qualidade, que contem informações positivas ou são harmônicos com a música, 

devem ser bem difundidos com o intuito de sensibilizar de forma mais efetiva as 

orelhas humanas. Por outro lado, muitos estímulos irritam as crianças, que assim 

evitam sensações, como explica Werner (2012, p. 3): 

• É excessivamente seletivo com a comida (prefere uma textura 
específica ou sabores básicos) 
• Cobre as orelhas quando há barulho (odeia aspirador, 
liquidificador, secador de cabelo) 
• Não gosta de ser tocado (não é uma criança que curte abraço ou 
ficar aninhada no colo) 
• Odeia etiquetas e costuras das roupas 
• Não gosta de colocar sapatos (ou prefere somente um tipo de 
sapato) 
• Evita atividades que sujam (lama, areia, etc.) 
• Evita atividades manuais como pintura ou massinha 
• Anda nas pontas dos pés 
• Não gosta muito de brincar no playground (subir no brinquedo, 
balançar) 
• Odeia fralda ou roupa molhada/suja 
• Não gosta de ter as pessoas próximas demais 
• Se recusa a tomar banho ou a brincar com água 
• Não gosta de água no rosto 
• Não gosta ou se recusa a escovar os dentes 
• Reclama de cheiros 
• Reclama que a luz normal é brilhante demais 
• Super sensível a dor (tudo machuca) 
• Evita/recusa adesivos, band-aids, etc. 
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O Homem se irritar com mais facilidade quando exposto a um estímulo 

intenso é o que o senso comum acredita como “hipersensibilidade”. Neste contexto, 

é necessários diminuir os estímulos que mais irritam o autista. Porém, existem 

poucos trabalhos que buscam descrever estes incômodos. No próximo capítulo 

desta tese, a proposta é verificar quais os sons que mais irritam e os sons mais 

atraentes para os autistas, e a proposta seguinte é caracterizá-los, para identificar as 

características principais dos dois grupos. Porém, para complicar o cenário, nenhum 

indivíduo apenas busca sensações ou as evita, como coloca o trecho abaixo: 

Tendo dito isto, nenhuma criança é 100% “seeker” ou “avoider”. Em 
geral, elas são mais uma coisa, mas com pinceladas da outra. Por 
exemplo: Theo é o típico sensory seeker. Adora passar a mão em 
tudo, andou até lambendo recentemente, adora abraço, enfia várias 
bolachas na boca de uma vez, etc. Mas ele implica com etiquetas 
das roupas, não deixa colocar nada na cabeça (como chapéu ou 
boné) e, colocar um band-aid nele é tarefa pro Chuck Norris. 
(WERNER, 2012, p. 3) 

Após a leitura deste artigo, buscou-se a fonte primária que definiu esta divisão 

entre os indivíduos que buscam e os que evitam sensações, e que também elaborou 

as listas originais de padrões de comportamentos. A fonte original é de um artigo 

escrito por Hartley Steiner, presente no livro “Thinking person's guide to autism”, um 

dos livros mais vendidos sobre o assunto nos EUA. Sobre o propósito deste artigo, 

Steiner (2011, p. 51) escreve: 

Para nosso propósito aqui, eu vou listar comportamentos dos que 
“buscam sensações” e os que “evitam sensações” para mostrar um 
quadro mais preciso de como comportamentos com base sensorial 
aparentam. Você pode considerar isto com “sintomas” ou uma “lista 
de verificação”, mas meu verdadeiro objetivo em listá-las é para 
ajudar pais e cuidadores a reconhecer os desafios sensoriais das 
crianças em suas vidas. Além disso, eu espero apresentar um 
quadro mais específico das crianças com comportamentos que 
“buscam sensações”.36 

O próprio Steiner, que também é pai de uma criança autista, acreditava que 

seu filho não possuía transtorno sensorial, uma vez que não costumava se irritam 

com os estímulos do ambiente. Após diversas pesquisas, diz que teve a clareza da 

                                            
36 “For our purposes here, I am going to list sensory-seeking and sensory-avoiding behaviors 
to paint a more accurate picture of what sensory-based behaviors look like. You can consider 
these as ‘symptoms’ or a ‘checklist’, but my real goal in listing them is to help parents and 
caregivers recognize the sensory challenges for the children in their lives. In addition, I hope 
to paint a more specific picture of the kids of behaviors that sensory seekers exhibit.” 
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hipersensibilidade sensorial da criança, mas que sua tendência era de “buscar 

sensações”, possivelmente pela dificuldade de absorver informações mais sutis do 

espaço. Após estas considerações, Steiner (2011, p. 51) define: 

Há dois tipos de pessoas com problemas sensoriais: “Avoiders”, 
quem procura escapar do estímulo sensorial, e os “Seekers”, quem 
não consegue suportar muito ruído, toque, textura, entre outros 
estímulos sensoriais. Mas eu acredito que muitas pessoas ainda 
partilhar da minha idéia inicial equivocada que é mais fácil de 
entender crianças que evitam o estímulo – muito ruído, muito toque, 
muita textura – que em compreender crianças que não conseguem 
sentir o suficiente.37 

Mais importante do que definir com exatidão quando a criança busca ou evita 

sensações, é perceber todas as formas de ocorrência de hipersensibilidade, e assim 

conseguir pensar em espaços mais adequados para todos os tipos de transtornos 

sensoriais. A proposta central é verificar com estas sensibilidades acontecem, para 

através de projetos arquitetônicos, qualificar os espaços para permitir que as 

crianças não apresentem dificuldades para desenvolver as atividades cotidianas, 

como observa Steiner (2011, p. 53): 

Indivíduos que “evitam sensações” são os que vêm em mente 
quando as pessoas pensam em crianças com problemas sensoriais: 
a criança com as mãos tapando o ouvido. Mas há mais coisa além 
disso. Estas crianças podem ter desafios sensoriais com qualquer 
evento comum da rotina: comer, se vestir, tomar banho. As 
sensações da vida diária podem interromper o equilíbrio de uma 
criança que “evita sensações” e tornar quase impossível para ele ou 
ela aprenda ou se socialize de forma apropriada.38 

Cresce o número de pesquisas que buscam comprovar que os problemas de 

socialização também surgem em decorrência da dificuldade de perceber 

corretamente os estímulos do ambiente. É mais difícil frequentar um espaço com 

poluição visual e sonora, e de manter uma conversa com outra pessoa com diversos 

                                            
37 “There are two types of people with sensory issues: Avoiders, who seek to escape sensory 
input, and Seekers, who cannot get enough noise, touch, texture, and other sensory inputs. 
But I think many people still share my initial misconception It can be easier to understand 
kids who avoid input – too much noise, too much touch, too much texture – than to 
understand kids who can’t get enough.” 
38 “Sensory avoiders are probably what comes to mind when people think of a child with 
sensory issues: the child with his hands over his ears. But there is more to it than that. These 
children can have sensory challenges with even the basics in life: eating, dressing, bathing. 
The sensations from day-to-day living can interrupt an avoider child’s functioning and make it 
nearly impossible for him or her to learn and socialize appropriately.” 
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estímulos incomodativos no entorno. É fundamental buscar formas de possibilitar o 

equilíbrio da percepção destes estímulos ambientais, visando a qualidade de vida 

desta parcela da população, e de toda a sociedade que apresenta algum tipo de 

transtorno sensorial. Como o Steiner (2011, p. 53) complementa: 

Mesmo que a maioria das crianças tende a primeiramente se 
enquadrar em um lado ou no outro, muitas crianças têm experiências 
em ambos “evitando” e “buscando”. [...]. Problemas sensoriais 
ocorrem continuamente: algumas crianças evitam quase todo 
estímulo sensorial, a algumas crianças buscam quantidades 
excessivas de estímulo sensorial. E muitas crianças têm uma 
combinação dos dois, dependendo no seu nível de “excitação”; é um 
equilíbrio constante para sentir o estímulo de forma adequada.39 

Qualificando o espaço é possível diminuir esta “excitação” descrita pelo autor, 

à medida que se controla os parâmetros não visuais do espaço, como é o caso do 

som. Normalmente só trata-se a acústica de uma sala que tem um uso específico, 

como os auditórios, mas é necessário pensar em equilíbrios sonoros também para 

ambientes do cotidiano, a fim de evitar as hipersensibilidades descritas. 

4.3 TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO – TEMPLE GRANDIN 

Para descrever o transtorno do processamento auditivo, utiliza-se como 

principal referência a autora Temple Grandin, a personalidade com autismo mais 

conhecida no mundo. A autora se consagrou com pesquisas na área de manejo 

agropecuário, em razão de apresentar uma forma de pensar atípica, e, por isso, teve 

interesse e conseguiu determinar fatores para o conforto do gado. Assim, foi a 

criadora dos “currais anti-stress”, que aumentaram a lucratividade dos produtores 

rurais, e, atualmente, são comercializados em todo o mundo. Grandin é doutora em 

Zootecnia, mas, além disso, buscou também pesquisar sobre o TEA, sobre a ótica 

do funcionamento de seu próprio cérebro, como descreve: 

Neste livro serei a sua guia por um passeio pelo cérebro autista. 
Ocupo uma posição singular para falar tanto das minhas 
experiências com o autismo quanto dos insights que tive ao longo 

                                            
39 “Although most kids tend to fall primarily on one side or the other, many kids have 
experiences in both avoiding and seeking. [...] Sensory issues are on a continuum: some 
kids avoid nearly all sensory stimuli, and some kids seek excessive amounts of sensory 
stimuli. And many kids do a combination of both, depending on their ‘arousal’ level; it is a 
constant balancing act to get the input just right.” 
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das décadas, tendo me submetido a diversos estudos do cérebro, 
sempre com a tecnologia mais avançada. No final da década de 
1980, logo que a ressonância magnética nuclear (RMN) se tornou 
acessível, me entusiasmei com a possibilidade de fazer minha 
primeira “viagem ao centro do meu cérebro”. (GRANDIN; PANEK, 
2015, p. 7) 

A principal obra de Grandin sobre o assunto é chamada “O cérebro autista: 

pensando através do espectro”, escrita em parceria com o jornalista Richard Panek. 

A autora busca diversos recursos para tentar determinar quais as diferenças  

no funcionamento do cérebro do autista, e também encontrar padrões de 

comportamento. 

O autismo e outros transtornos do desenvolvimento continuam  
sendo diagnosticados segundo o desastroso sistema de perfil 
comportamental de um livro intitulado DSM, abreviação de 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual 
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais). A diferença do 
diagnóstico de uma infecção de garganta, os critérios de detecção do 
autismo mudam a cada edição do DSM. Quero alertar pais, 
professores e terapeutas para que evitem se prender a rótulos. Eles 
não são precisos. Rogo-lhes: não permitam que uma criança ou um 
adulto sejam definidos por um rótulo do DSM. (GRANDIN; PANEK, 
2015, p. 7) 

Como observa acima, Grandin é contra as rotulações propostas pelo  

sistema de diagnóstico DSM, que podem gerar apenas preconceitos por parte dos 

responsáveis e educadores. O ideal é identificar cada caso, e perceber as 

dificuldades e potencialidades individuais, uma vez que o autismo não se manifesta 

da mesma forma em todos os indivíduos. 

Este argumento pode ser polemico, porque as mudanças do DSM são 

atualizações para ajudar os médicos em diagnósticos difíceis, que muitas vezes são 

apenas clínicos. O grande diferencial do discurso de Grandin é a valorização das 

questões sensoriais, como observa abaixo: 

Pesquisadores fizeram centenas de estudos sobre as dificuldades 
dos autistas com a comunicação social e o reconhecimento facial, 
mas esqueceram-se das questões sensoriais. A hipersensibilidade 
sensorial é totalmente debilitante para alguns e moderada para 
outros. Os problemas sensoriais podem impedir certos indivíduos no 
espectro do autismo de participar de atividades familiares comuns e 
também de conseguir emprego. Por isso, minhas prioridades na 
pesquisa sobre o autismo são os diagnósticos precisos e a melhoria 
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nos tratamentos dos problemas sensoriais. (GRANDIN; PANEK, 
2015, p. 8) 

A autora acredita que os transtornos sensoriais são os principais 

responsáveis por comportamentos atípicos do autista, como a reclusão social. Como 

a autora é uma personalidade da área, a importância que esta dá as 

hipersensibilidades sensoriais é fundamental. Porém, mesmo assim, ainda é uma 

área bem pouco explorada. Para exemplificar estes transtornos sensoriais, inclusive 

relacionados aos sons, Grandin cita sua própria experiência: 

Sabe o que eu odeio? O barulho do secador de mãos nos banheiros 
públicos. Não tanto quando o jato de ar começa, mas no momento 
em que as mãos ficam sob o jato. A queda súbita do registro me 
deixa louca. É como o toalete a vácuo nos aviões. Primeiro vem o 
prelúdio breve como uma chuvarada, depois o trovão da sucção. Eu 
odeio aquilo. Um ódio como o das unhas arranhando o quadro-
negro. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 77) 

Grandin tem uma forma direta e objetiva de descrever suas experiências, 

típico de indivíduos autistas, que costumam ser mais racionais. Este ponto de vista é 

fundamental para a percepção dos sons mais irritantes para a autora. Esta diz que 

“odeia” certos sons, e só após amplo desenvolvimento do autocontrole consegue 

suportá-los. Os sons súbitos e intensos, como os descritos acima, estão entre os 

mais incomodativos. Todas as formas de alarmes são piores, porque além de 

súbitos e intensos, ainda possuem uma carga semântica perturbadora, porque 

representa o perigo, como a autora descreve: 

Sabe o que eu mais odeio nas viagens de avião? O alarme que soa 
quando alguém acidentalmente abre uma porta de segurança no 
aeroporto. Odeio alarmes em geral, de qualquer tipo. Quando era 
criança, o sinal da escola me deixava completamente doida. Era 
como um obturador de dentista. Sem exagero: o som causava uma 
sensação dentro do meu crânio como a dor do obturador. 
(GRANDIN; PANEK, 2015, p. 77) 

A hipersensibilidade sonora pode causar dor física. A irritação é tamanha que 

inviabiliza que a pessoa frequente espaços onde o som acontece, ou também onde 

o som pode eventualmente acontecer. Em quase todos os locais do cotidiano do 

Homem pode disparar um alarme, em caso por exemplo de incêndio. Simplesmente 

a possibilidade de ocorrência de alertas sonoros pode levar o autista a não 
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frequentar locais de uso público, o que restringe muito a vida cotidiana. Grandin 

afirma sua hipersensibilidade aos sons neste trecho: 

Você já deve ter notado um padrão no que odeio. Sou sensível aos 
sons. Sons altos. Sons súbitos. Pior, sons altos e súbitos que não 
estou esperando. Ainda pior, sons altos e súbitos que eu espero, 
mas não posso controlar – problema comum em pessoas com 
autismo. Os balões de ar me aterrorizavam na infância, porque eu 
não sabia quando iam estourar. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 7) 

Mesmo sabendo que certos eventos sonoros vão acontecer, a ansiedade de 

não saber o momento exato é um fator da psicoacústica que agrava o impacto 

sonoro posterior, ou seja, gera uma tensão ainda maior pela espera da ocorrência. 

Muitas vezes, a forma de lidar que esse problema é ser exposto aos mesmos sons, 

mas de forma moderada, como uma espécie de “vacina”. Como por exemplo, 

estourar os balões de forma menos abrupta, gerando ruídos previsíveis e menos 

intensos, com o intuito de ir acostumando o autista a certas sensações, como 

Grandin descreve: 

Hoje sei que se tivesse sido capaz de estourar os balões com uma 
caneta produzindo um som suave, e depois tivesse tentado com 
balões maiores e sons cada vez mais altos, talvez tivesse 
conseguido tolerá-los. Ouvi muita gente com autismo dizer que, 
quando provocam o som, é mais fácil tolerá-los. O mesmo ocorre 
quando sabem de onde vem o som; fogos de artifício disparados 
aleatoriamente pelos garotos da vizinhança podem ser insuportáveis, 
mas quando são queimados no parque da cidade como parte de  
um programa no feriado são aceitáveis. Porém quando eu era 
criança via com terror o mesmo balão que extasiava e deixava  
as outras crianças contentes, o balão que elas queriam jogar  
umas para as outras e impulsionavam com os dedos para que 
tocasse no teto. Para mim, ele pairava como uma nuvem de dor  
em potencial. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 78) 

Toleram-se mais facilmente ruídos produzidos por nós mesmos, ou seja, 

quando a própria pessoa está no comando da ação. Todos os movimentos de um 

indivíduo sempre incomodam mais ao próximo, afinal só se faz o que se tem algum 

interesse específico. Saber que o evento sonoro vai ocorrer pode ajudar a tolerá-lo, 

como parte, por exemplo, de uma festividade cultural; mas por outro lado, um ruído 

em meio a outros estímulos agressivos com o contato social pode piorar o impacto 

destes estímulos. Portanto, deve-se considerar os pontos positivos e negativos de 

cada contexto, e de cada paisagem sonora. A autora observa a relevância dos cinco 

sentidos: 
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Os cinco sentidos são como compreendemos tudo o que não somos. 
Visão, audição, olfato, paladar e tato são as cinco maneiras – as 
únicas cinco maneiras – como o universo pode se comunicar 
conosco. Deste modo, nossos sentidos definem a realidade para 
cada um de nós. Quando seus sentidos funcionam normalmente, 
você pode supor que sua realidade sensorial é muito similar à 
realidade sensorial de todos aqueles cujos sentidos funcionam 
normalmente. Afinal, eles evoluíram para captar uma realidade 
comum – para nos permitir interpretar, do modo mais confiável 
possível, as informações de que necessitamos para sobreviver. 
(GRANDIN; PANEK, 2015, p. 78) 

Alguns autores da psicologia ambiental, citados no primeiro capítulo desta 

tese, defendem a existência de outros sentidos complementares, como já descritos. 

Porém, o que é fundamental na fala da autora, é a noção de que são os sentidos, 

como mecanismos fisiológicos, que permitem a relação do Homem com o ambiente 

exterior. Portanto, o comportamento do indivíduo de forma adequada no ambiente 

está diretamente relacionado à percepção correta das informações do meio. Por 

isso, os transtornos dos sentidos têm um impacto muito maior do que, até então, 

determinado cientificamente no comportamento do Homem, com coloca a autora: 

Mas e quando seus sentidos não funcionam normalmente? Não  
me refiro aos seus globos oculares ou as trompas de Eustáquio,  
aos receptores na sua língua ou nariz ou a ponta dos seus dedos. 
Refiro-me ao cérebro. E se você receber a mesma informação 
sensorial que os outros, mas seu cérebro interpretá-los de um  
modo diferente? Então, sua experiência do mundo ao redor será  
a experiência dos outros, mas talvez de um modo doloroso.  
Neste caso, você vive literalmente em uma realidade alternativa – 
uma realidade sensorialmente alternativa. (GRANDIN; PANEK, 2015, 
p. 78) 

Quando o cérebro não funciona de forma apropriada, o cérebro interpreta de 

forma diferente do comum as informações ambientais, o que pode causar 

consequências comportamentais inadequadas. Se os estímulos exteriores são 

hostis, e os indivíduos buscam evitá-los, menos informações se têm do contexto a 

sua volta, o que torna cada vez mais difícil a adaptação. É um processo continuo de 

irritação e posterior afastamento, que vai levando o Homem a uma realidade 

alternativa, a parte da sociedade. Este processo é um mecanismo de autoproteção 

do Homem, sem que este tenha opção de escolha. Grandin defende a importância 

dos sentidos desde suas primeiras publicações: 
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Falo sobre problemas sensoriais desde que comecei a dar palestras 
sobre autismo, lá se vão trinta anos. Neste tempo, encontrei gente 
cuja audição oscila, e neste caso as palavras podem soar como num 
celular ruim ou como foguetes. Conversei com crianças que odeiam 
ir para a quadra esportiva por causa do sinal do placar. Vi crianças 
que só conseguem pronunciar sons de vogais, talvez por não 
ouvirem as consoantes. Quase todos são autistas e, na verdade, 
cerca de nove em dez pessoas com autismo apresentam um ou mais 
transtornos sensoriais. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 79) 

Como mencionado pela autora, quase todos os autistas apresentam 

transtornos sensoriais, e quase sempre estão relacionados aos sons. Além disso, é 

muito relevante quando a autora descreve que a “audição oscila”, uma vez que a 

alteração da percepção sensorial é algo que atrai cada vez mais pesquisas na área 

dos distúrbios do desenvolvimento. 

É o caso da resposta ao chamado, que pode ser seletiva. É possível chamar 

uma criança dez vezes e ela não olhar, e ao se sussurra algo, ela chega a 

compreende. Esta resposta seletiva, que corresponde as diferentes reações ao 

chamado do nome, estabelece uma variação das reações incoerente dos indivíduos, 

que podem dificultar o convívio em sociedade. Porém, como descreve a autora, não 

são apenas os autistas que apresentam estes sintomas: 

Além disso, os transtornos sensoriais não são um problema só no 
autismo. Estudos com crianças não autistas apontaram que mais da 
metade tem um sintoma sensorial, que uma de cada seis tem um 
problema sensorial suficientemente importante para afetar sua vida 
cotidiana e uma de cada vinte deveria ser formalmente diagnosticada 
com transtorno do processamento sensorial, o que significa que os 
problemas sensoriais são crônicos e perturbadores. (GRANDIN; 
PANEK, 2015, p. 79) 

As crianças típicas também possuem transtornos sensoriais, porém em uma 

taxa de ocorrência menor. Por esta razão que buscar soluções acústicas, visando a 

melhora na adaptação ambiental das crianças, em seus espaços de aprendizado é 

uma tarefa fundamental para a melhora do processo educacional. Porém, como 

observa Grandin, questão sensorial não é prioritária dentro das pesquisas 

acadêmicas: 

Em todas as pesquisas sobre o cérebro autista feita por geneticistas 
e neurocientistas, apesar dos avanços, fica claro que a questão dos 
problemas sensoriais não é prioritária. Os problemas sensoriais 
autistas são “ubíquos”, como disse um artigo de 2011 na Pediatric 
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Research, e ainda assim o tema recebe atenção proporcionalmente 
pequena. Grande parte das pesquisas que encontrei sobre 
problemas sensoriais em autistas deriva de periódicos sobre temas 
não autistas, e muitos não são publicados nos Estados Unidos. 
(GRANDIN; PANEK, 2015, p. 80) 

O tema dos transtornos sensoriais não é prioritário para pesquisadores, mas 

cada vez mais ganha importância, uma vez que estão comprovando que outras 

dificuldades do autista, como por exemplo, a de interação social, advém da 

incapacidade de lidar com muitos estímulos do meio, o que inviabiliza o 

processamento desta sobrecarga sensorial. Como a autora continua: 

Mesmo os artigos sobre problemas sensoriais da população autista 
publicados nos periódicos sobre autismo muitas vezes se queixam 
da escassez de pesquisas na área. “Há preocupação com a falta de 
pesquisas empíricas sistemáticas sobre comportamentos sensoriais 
no TEA e confusão quanto à descrição e classificação dos sintomas 
sensoriais”, escreveram os autores de um estudo de 2009, e os 
autores de outro estudo daquele mesmo ano queixaram-se da 
“escassez de informação”. Em 2011, contribuí para um importante 
livro acadêmico sobre autismo. Mais de quatrocentas páginas. Um 
total de 81 artigos. Adivinhe. O único artigo sobre problemas 
sensoriais era o meu. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 80) 

Uma vez que Grandin é uma autista inteligente e culta, esta consegue se 

autoanalisar e perceber quais são as raízes de seus problemas de adaptação ao 

meio. E por se mostrar uma grande defensora da ampliação do conhecimento na 

área de transtornos sensoriais, demonstra a real importância do tema, como observa 

a autora: “Se os pesquisadores querem saber como é ser uma das muitas e muitas 

pessoas que vivem em uma realidade sensorial paralela, eles precisam perguntar a 

elas” (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 85). 

Grandin defende que os pesquisadores, até então, não compreenderam a 

importância do tema, porque não sentem na pele as dificuldades destes transtornos, 

como complementa a autora: 

Suspeito que os pesquisadores simplesmente não entendem a 
urgência do problema. Eles não conseguem imaginar um mundo 
onde roupas que pinicam o fazer sentir-se pegando fogo, ou onde 
uma sirene soa “como se alguém estivesse perfurando meu crânio 
com uma furadeira”, como alguém descreveu. (GRANDIN; PANEK, 
2015, p. 80) 
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O impacto nos sentidos pode ser muito maior do que o estimado 

cientificamente, o que atrapalha a forma como o indivíduo se comporta no espaço, e 

em sociedade, uma vez que não consegue compreender o ambiente ao redor. Como 

explica a autora: 

Digo-lhes que considerem esta possibilidade: “Talvez aquela criança 
esteja tendo um ataque no meio do Walmart porque se sente como 
se estivesse dentro de uma caixa de som num concerto de rock. 
Você também não teria um ataque se estivesse dentro de uma caixa 
de som num concerto de rock? Alguns pesquisadores chegaram a 
retrucar: “Se a criança está gritando porque é sensível aos sons, 
então será que não é aquele som que incomoda? Não se ela for 
sensível a apenas certos tipos de sons. Às vezes o som não precisa 
nem ser alto para incomodar. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 81) 

Os autistas frequentemente apresentam condutas equivocadas, por vezes, 

até com traços de agressividade, porque atingem um estado nervoso impossível de 

se controlar. Porém, as causas para estes desequilíbrios emocionais são incertas, 

porém cada vez mais estudos comprovam que a exaustão está relacionada com a 

sobrecarga de informações ambientais, que se tornam quase insuportáveis: 

E nem todos que sofrem de transtornos sensoriais os tem no mesmo 
grau. Aprendi a conviver com o som das mãos sob o jato de ar do 
secador e os alarmes das portas dos aeroportos. Para algumas 
pessoas, no entanto, os problemas sensoriais causam transtornos. 
Elas não conseguem conviver em ambientes normais, como 
escritórios e restaurantes. A dor e a confusão definem suas vidas. 
(GRANDIN; PANEK, 2015, p. 81) 

Deve-se lembrar que a sociedade contemporânea é caracterizada pelo 

excesso de informação visual e pela poluição sonora. Toda a população se sente 

incomodada, aumenta a ocorrência de estresse entre os indivíduos típicos. Neste 

contexto hostil, deve-se considerar como uma criança com transtorno sensorial se 

sente. Como a autora mencionou acima, a dor toma conta de suas vidas, e esta 

confusão pode agravar outros sintomas do autismo. 

Grandin apresenta também uma divisão tradicional dos indivíduos autistas 

com transtornos sensoriais, que difere da proposta simplificada de Steiner (2011): 

Eu mesmo aceitei há muito tempo o modo tradicional de classificar 
as pessoas autistas com problemas de processamento sensorial em 
três categorias ou subtipos: Busca sensorial, Alta responsividade 
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sensorial; baixa responsividade sensorial. (GRANDIN; PANEK, 2015, 
p. 82) 

A “Busca sensorial” se refere a indivíduos que buscam sensações; já as 

outras duas categorias são o oposto da primeira. Tanto a “alta responsividade 

sensorial” quanto a “baixa”, se tratam de pessoas que evitam e se incomodam com 

os estímulos. O que difere é a forma como o autista reage ao estímulo, quando pode 

se retrair, ou quando pode reagir de forma exagerada. Grandin complementa com 

suas próprias experiências: 

Perguntei a mim mesma sobre minha experiência com dificuldade 
auditiva na infância, quando tentava entender o balbucio das vozes 
dos adultos, que falavam rápido demais para que eu pudesse 
acompanhá-los. Minha audição tinha dois ajustes: desliga e que 
entrem todos os estímulos. Outras vezes tinha ataques de raiva. Dois 
comportamentos, um sentimento. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 91) 

A “responsividade sensorial” pode variar, ou seja, por vezes, o indivíduo não 

escuta a um chamado intenso, e logo depois responde a um sussurro. Então, o que 

é que muda, a compreensão cerebral do estímulo sonoro ou apenas a forma de 

reagir frente certo evento? São perguntas ainda sem respostas, porém é necessário 

ampliar o conhecimento sobre a área visando encontrar as principais causas dos 

incômodos. Como observa a autora: 

Mas, se responsividade se refere ao que experimenta o eu pensante 
com problemas sensoriais, então a distinção não faz sentido. A baixa 
ou alta responsividade, o alheamento ou a concentração podem ser 
a mesma coisa. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 91) 

A forma como os indivíduos respondem ao excesso de informação pode 

variar muito. Os artigos citados por Grandin buscam descrever o impacto desse 

excesso de informação na rotina diária. Um primeiro artigo descreve a “síndrome do 

mundo intenso”: 

Um artigo publicado na Frontiers of Neuroscience em 2007 propôs 
que os autistas com problemas sensoriais sofriam do que os autores 
denominaram “síndrome do mundo intenso”. Os autores escreveram 
que “o excesso de processamento neuronal pode tornar o mundo 
dolorosamente intenso”. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 92) 

Diante deste “mundo intenso”, com excesso de informações para todos os 

sentidos humanos, não importa tanto qual a forma inadequada de demonstrar o 
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incômodo, apenas verifica-se que essa poluição sonora e visual é uma realidade, e é 

preciso achar soluções espaciais para estas. Como Grandin complementa: 

De qualquer modo, a lição não é que alguns autistas recebem 
informação demais e, portanto, são responsivos demais, ao passo 
que outros recebem informação de menos e, portanto, não são 
responsivos o suficiente. A lição é que se seu cérebro recebe 
informações sensoriais demais, o seu eu atuante pode facilmente 
parecer não responsivo, mas o seu eu pensante se sente oprimido. 
(GRANDIN; PANEK, 2015, p. 93) 

Se uma pessoa deixa de frequentar lugares que gostaria porque os ambientes 

parecem muito hostis aos sentidos é um sintoma que o indivíduo é hipersensível, 

mas também que o ambiente e o projeto arquitetônico não são adequados. A 

arquitetura é um “abrigo”, que deve proporcionar um conforto e bem-estar aos 

usuários, e, por isso, tem a função de ser pensado como tal. Ainda sobre a 

sobrecarga sensorial: 

O artigo “Intense World” propôs que se a amígdala, que é associada 
às respostas emocionais, inclusive o medo, é afetada pela 
sobrecarga sensorial, certas respostas que parecem antissociais na 
verdade não o seriam. “As interações sociais diminuídas e o 
recolhimento podem não ser resultado de falta de compaixão, 
incapacidade de se colocar na posição de outrem ou falta de 
sentimentos, mas, pelo contrário, podem resultar de um ambiente 
percebido de modo intenso e até doloroso.” Comportamentos que 
parecem antissociais para quem está de fora podem, na verdade, ser 
expressão de medo. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 95) 

Segundo o argumento da autora, com base no artigo “Intense World”, um dos 

sintomas mais evidentes em autistas, que é a dificuldade de convívio social, poderia 

ser consequência dos problemas de sobrecarga sensorial. Além disso, outro 

comportamento característico que é o desvio do olhar, também pode ser uma 

tentativa de evitar o estímulo. Ou seja, muitos sintomas do autismo têm como origem 

a dificuldade de lidar com o excesso de informação ambiental. 

Dentro do problema de processamento sensorial, especificamente o auditivo, 

Grandin define quatro problemas mais frequentes, são eles: “Input de linguagem; 

Output de linguagem; Lentidão na mudança de atenção; e Hipersensibilidade ao 

som” (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 99). 
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O “Input de linguagem” é quando não se consegue ouvir os sons de 

consoantes duras. Ou quando é possível ouvir o som da palavra, mas não conseguir 

associar esta a um sentido. É toda a dificuldade com os sons que “entram” na orelha 

humana. Já o “out de linguagem”, é o contrário, a dificuldade está em produzir os 

sons coerentes para a comunicação oral. Dentro deste a autora comenta sobre a 

“grande gagueira”, que é a dificuldade com a própria fala. Além disso, é importante 

ressaltar que 30% dos autistas, diagnosticados como mais graves dentro do 

espectro, nunca adquirirem a comunicação funcional. 

Já a “lentidão na mudança de atenção” é a dificuldade de se concentrar em 

algum novo som, uma vez que já se está prestando atenção em um primeiro. Por 

exemplo, quando o celular toca durante uma palestra, que é difícil recuperar a linha 

de pensamento interrompida. Já sobre a “hipersensibilidade ao som”, Grandin 

descreve: 

Hipersensibilidade ao som. A internet está cheia de relatos de 
autistas sobre problemas com todo o tipo de sons altos e súbitos – 
estouro de balões, sirenes, fogos de artifício. Mas alguns sons 
problemáticos são considerados mais prosaicos: “Não suporto o som 
do miojo sendo mexido na panela (aquele som de chapinhar 
horrível)”. Às vezes, porém, a hipersensibilidade envolve não um 
som específico, mas uma riqueza de sons: “Talvez você precise 
pedir a pessoa com quem conversa para repetir o que disse algumas 
vezes, porque estava tentando superar o barulho de carros 
passando, o cão latindo a três quarteirões e o inseto zuniu ao lado do 
seu ouvido”. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 99) 

A hipersensibilidade aos sons é tema específico desta tese. Os diversos 

relatos evidenciam o grande número de incomodados com a poluição sonora. No 

próximo capítulo deste trabalho, a proposta é identificar o padrão dos sons que são 

mais irritantes às orelhas. Mas, muitas vezes, existe o caráter da semântica e da 

estética, ou seja, como o som é compreendido e interpretado por cada indivíduo, 

segundo sua bagagem cultural. Como complementa Grandin: “Seja qual for a forma 

que adotem, os problemas auditivos parecem ser especialmente prevalentes entre 

pessoas com autismo” (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 99). 

Além dos problemas sensoriais ligados somente a audição, ainda deve-se 

lembrar de que há comprovações científicas que os autistas podem confundir os 

diferentes estímulos, como explica Grandin: 
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Só para complicar mais as coisas, os autistas parecem confundir 
estímulos visuais com os auditivos. Normalmente, quando uma 
pessoa ouve, o córtex visual fica mais lento. Mas um estudo de 2012 
com RMNf descobriu que quando os autistas ouvem estímulos 
auditivos, seu córtex visual permanece mais ativo que o dos 
neurotípicos. Se for assim, então até quando se esforçam para 
processar os estímulos auditivos eles são distraídos e confundidos 
pelos estímulos visuais. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 100) 

O estímulo visual em excesso é um grande empecilho para a obtenção de 

informações sonora adequadas. Ou seja, não apenas um som novo pode atrapalhar 

a compreensão do primeiro, mas uma imagem nova também. Por isso, o ideal são 

espaços com menos informações, para que o foco seja dado no que mais interessa 

no momento. Mas Grandin acredita que sons de qualidade também podem 

potencializar a percepção espacial: 

Mas há esperança, e não só para os autistas. Pesquisadores 
começaram a observar o efeito terapêutico do canto. Mais de uma 
vez ouvi pais e professores contando que ensinaram crianças a falar 
por meio do canto e me perguntei se haveria uma base científica 
para isso. (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 100) 

Outro objetivo do próximo capítulo é identificar quais são os sons mais 

atraentes à orelha humana. Acredita-se que sons de qualidade podem ajudar na 

concentração e na aprendizagem das crianças. Não pelo efeito terapêutico da 

música de forma simplificada, mas, sim, pelo processo de estimulação gradual da 

orelha humana, e pela sensibilização harmônica do cérebro. Como acredita Grandin: 

As intervenções musicais teoricamente fundamentadas têm sido 
subutilizadas, o que é uma pena, pois sabe-se que a percepção e a 
execução musical são pontos relativamente forte de indivíduos com 
autismo” concluíram os autores de um estudo de 2010. (GRANDIN; 
PANEK, 2015, p. 101) 

Para finalizar os argumentos de Grandin, apresenta-se, no Quadro 4.1, a 

seguir, uma lista de tópicos propostos pela autora para identificar uma pessoa com 

problemas de processamento auditivo. Apesar de simplório, é fundamental, uma vez 

que estabelece todos os sintomas apresentados por indivíduos com transtornos 

sensoriais da audição. 
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Quadro 4.1 – Identificação dos problemas de processamento auditivo e dicas práticas para 
atenuar os impactos 

Identificando os problemas Dicas práticas 

• Às vezes parece surda, embora o limiar 
auditivo seja normal ou quase normal; 

• Não ouve quando há ruído de fundo; 
• Tem dificuldade de ouvir consoantes duras; 

ouve melhor as vogais; 
• Tapa as orelhas quando há sons altos; 
• Tem ataques de raiva frequentes em lugares 

barulhentos como estações de trem, 
estádios esportivos, cinemas; 

• As orelhas doem devido a certos sons como 
alarmes de fumaça e de incêndio, fogos de 
artifício, estouro de balões de gás; 

• A audição fica interrompida ou muda de 
volume, especialmente em ambientes muito 
estimulantes; os ruídos podem soar como 
uma conexão ruim de celular; 

Tem dificuldade em localizar a fonte de ruído 

• Use fones de ouvido em locais 
barulhentos (mas retire-os por pelo menos 
a metade do dia, para evitar que a 
audição fique ainda mais sensível); 

• Grave os sons que ferem as orelhas num 
gravador e ouça-os em volume baixo; 

• Os sons e ruídos altos são mais 
facilmente tolerados quando se está 
descansado; 

• É mais fácil tolerar sons altos quando 
você os provoca ou conhece sua origem. 

Fonte: Adaptado de Grandin e Panek (2015, p. 106). 

No final da lista são dadas algumas dicas sobre o que fazer para amenizar os 

impactos da hipersensibilidade sonora. Uma delas é utilizar fones de ouvido em 

locais extremamente ruidosos, porém a autora deixa claro que é necessário usar o 

mínimo possível, para não tornar o indivíduo alheio à realidade do mundo exterior. 

Faz a proposta também de se deixar sensibilizar por sons mais amenos e baixos, 

como uma preparação aos mais intensos e abruptos. Além disso, ficar atento às 

fontes sonoras, porque quando se sabe a origem dos sons, é mais fácil tolerá-los. 

4.4 TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

Para aprofundar a pesquisa sobre o TEA, utiliza-se como principal referência 

o livro de organização do professor doutor José Salomão Schwartzman, em parceria 

com a psicóloga Ceres Alves de Araújo. Este livro é uma compilação de artigos 

sobre o distúrbio em questão, escrito em parceria com 29 colaboradores de diversas 

áreas. 

Entre os artigos mais relevantes para esta tese está o de número três, 

chamado “Transtornos do espectro do autismo: conceito e generalidades”,  

escrito por Schwartzman, que aborda a deficiência de forma geral. Em seu estudo, 

Schwartzman (2011b, p. 37) descreve: 
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O Autismo Infantil (AI) é uma condição que tem atraído a atenção de 
inúmeros pesquisadores interessados no estudo dos distúrbios do 
desenvolvimento que cursam com padrões atípicos de 
comportamento. Algumas particularidades fazem de pessoas com 
autismo e com condições a ele associadas um grupo de 
características marcantes e muito peculiares, dentre as quais 
podemos citar as respostas inconsistentes aos estímulos, a 
tendência ao isolamento social, o perfil heterogêneo de habilidades e 
prejuízos, a presença de estereotipias, os distúrbios da comunicação 
e etc. 

Dentre as características marcantes do autismo, é importante ressaltar, todas 

possivelmente têm como uma das causas principais os transtornos sensoriais.  

O “isolamento social” é uma resposta direta a dificuldade de perceber o ambiente, 

assim como os “distúrbios de comunicação” estão relacionados ao problema  

de compreensão de sons e expressões faciais. Até mesmo as “estereotipias”, que  

são os gestos corporais sem função específica, normalmente estão atreladas à 

demonstração atípica de muita alegria ou tristeza, ou seja, uma percepção atípica 

dos eventos cotidianos. 

O artigo oito, de título “Condições associadas aos transtornos do espectro do 

autismo”, também de Schwartzman, possui um trecho específico sobre “deficiência 

auditiva”, na qual o autor já cita a “inconsistência” da percepção dos estímulos 

auditivos. Segundo Schwartzman (2011a, p. 127): 

Queixas relativas à audição são comuns entre pacientes com  
TEA. Os pacientes não respondem de forma sistemática aos  
ruídos e chamados, demonstram intolerância a determinados sons 
sugerindo hiper ou hiporreatividade a esse tipo de estímulo. Essa 
inconsistência está de acordo com as hipóteses de Ornitz40, segundo 
as quais esses indivíduos apresentariam inconsistência na forma 
como lidam com os estímulos externos por uma disfunção no nível 
do tronco cerebral. 

Portanto, os estímulos externos não são percebidos de forma adequada pelo 

indivíduo, que assim, caba vivendo em um mundo paralelo. O problema não está no 

mecanismo do órgão sensorial, mas, sim, leitura das informações pelo cérebro. A 

percepção das informações ambientais também pode variar de forma involuntária, 

por isso que as respostas aos estímulos podem ser diferenciadas. É necessário, 

ainda, verificar se é apenas a forma de reagir aos estímulos que muda, ou se o 

                                            
40 ORNITZ, E. M. The modulation of sensory input and motor output in autistic children. J 
Autism Dev Disord., v. 4, n. 3, p. 197-215, set. 1974. 
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cérebro acaba “lendo” informações sensoriais semelhantes de formas diversas, 

variando apenas segundo ao contexto. Como explicam Saulnier, Quiembach e Klin 

(2011, p. 166): 

Crianças com TEA demonstram características sensoriais incomuns, 
incluindo hipo ou hipersensibilidade a diferentes estímulos sensoriais 
[...]. Por exemplo, geralmente os pais se preocupam com o fato de a 
criança não estar ouvindo bem, uma vez que não responde aos 
sons, de se mostrar socialmente isolada, porque se envolve em 
comportamentos estereotipados não usuais, como ficar balançando 
as mãos (flapping), e de se tornar muito desregulada em relação a 
sua resposta aos estímulos cotidianos, como os sons dos utensílios 
domésticos. Essas dificuldades podem interferir no aprendizado em 
ambientes educacionais, no estabelecimento de interações sociais 
recíprocas e na participação em rotinas familiares. 

É fundamental notar como os transtornos sensoriais atrapalham o cotidiano 

dos autistas. As disfunções dos sentidos dificultam a compreensão do ambiente a 

volta, e por consequência, muitas vezes inviabilizam a rotina diária. Alguns 

comportamentos que são classificados como “sem função”, na verdade, podem ser a 

reação a incômodos causados pela hipersensibilidade sensorial. Em ambientes de 

uso público, como supermercados, diversas crianças tendem a apresentar 

comportamentos inadequados como se jogar no chão, sem causa aparente, mas na 

verdade pode ser uma reação ao excesso de informação visual e sonora. Como 

complementam Saulnier, Quiembach e Klin (2011, p. 166): 

Dificuldades sensoriais e motoras podem impactar o funcionamento 
adaptativo, social e acadêmico de indivíduos com autismo. Por isso, 
avaliações das habilidades funcionais do sistema sensório-motor em 
que indivíduos com autismo estejam mostrando dificuldades cruciais 
para o estabelecimento de objetivos terapêuticos prioritários. 

Portanto, a “Integração sensorial”, processo terapêutico para estimulação 

geral dos sentidos, é fundamental na primeira idade, até por volta dos sete anos de 

idade, quando o cérebro ainda está se desenvolvendo, e consegue ganhar um 

amplo repertório de sensações diferenciadas. Se o estímulo é reproduzido de forma 

mais amena, e progressivamente se aumenta a intensidade, o autista consegue 

tolerar e manter o equilíbrio emocional. É uma espécie de treino sensorial para as 

sensações da vida. 
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O artigo mais relevante do livro para esta pesquisa é o de número 22, 

chamado “Integração sensorial nos transtornos do espectro do autismo”, 

principalmente o subitem sobre os “Transtornos de processamento sensorial nos 

transtornos do espectro do autismo”. Momo e Silvestre (2011, p. 301), terapeutas 

ocupacionais e autoras do mencionado artigo, apresentam formas de estimular a 

percepção sensorial das crianças: 

Ayres41 destacou três importantes aspectos relacionados ao 
processamento sensorial ineficiente observados na criança com 
TEA. O primeiro indica que os estímulos sensoriais não são 
registrados adequadamente. O segundo, que os estímulos 
percebidos não são modulados de forma adequada pelo SNC, 
principalmente no que diz respeito aos estímulos vestibular e tátil. O 
terceiro indica inabilidade em integrar as muitas sensações do 
ambiente e, consequentemente, falha na percepção espacial e 
dificuldade de relacionamento com esse ambiente. 

O problema pode acontecer em três momentos: A dificuldade de absorver as 

informações do meio; o sistema nervoso não entende de forma adequada os dados 

recebidos; ou a dificuldade de compreender de forma integrada as diversas 

sensações do espaço. Porém, deve-se ressaltar que todas estas dificuldades 

sensoriais impactam a percepção do espaço. Momo e Silvestre (2011, p. 301) 

também citam os padrões de TMS, que são os “Transtornos de Modulação 

Sensorial”: 

Em crianças com TEA, alguns padrões de TMS, como hiper-
responsividade ou flutuação entre os níveis hipo e hiper-responsivo, 
encontram-se relacionados aos prejuízos de desempenho das 
atividades funcionais de autocuidado, mobilidade e função social. 

Como já mencionado, a modulação sensorial pode ser a causa de grande 

parte das dificuldades cotidianas encontradas pelos autistas. Todas as atividades 

funcionais exigem a correta compreensão do meio externo, e por esta razão que 

esta deficiência tem um impacto tão severo no ser humano. 

Miller et al. (2007, p. 137) propuseram uma classificação dos Transtornos do 

Processamento Sensorial (TPS) que permite identificar comportamentos atípicos 

                                            
41 AYRES, A. J. Sensory integration and learning disorders. Los Angeles, CA: Western 
Psychological Services, 1982. 
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resultantes de desordem no processamento de informações sensoriais. Segundo os 

autores, os TPS podem ser divididos em três grupos, conforme mostra a Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Classificação do transtorno do processamento sensorial 

 
Fonte: Adaptada de Miller et al. (2007, p. 137). 

Sobre essa classificação, Momo e Silvestre (2011, p. 302) explicam: 

Os TPS são subdivididos em três grupos distintos: transtorno de 
modulação sensorial, transtorno de discriminação sensorial e 
transtornos motores com base sensorial. Cada um desses tipos 
possui subtipos que se diferenciam pela reação ao estímulo sensorial 
ou por comportamentos resultantes. 

A seguir a proposta é explicar os três tipos frequentes de transtornos 

sensoriais. Esta é a forma científica mais atualizada e completa de se classificar  

as hipersensibilidades sensoriais existentes. Esta classificação incorpora os 

argumentos de autores já mencionados como Steiner (2011), Grandin e Panek 

(2015) e Ornitz (1974). 

4.4.1 Tipo 1 – TMS – Transtorno de Modulação Sensorial 

O tipo 1, o chamado “Transtorno de Modulação Sensorial” (TMS), está 

relacionado à dificuldade de lidar com estímulos externos diversos que sensibilizam 

o corpo humano. Como Momo e Silvestre (2011, p. 302) colocam, as respostas a 

esse problema podem ser tanto no sentido de ignorar o estímulo quanto em 

apresentar um comportamento exagerado: 
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A inabilidade em modular os impulsos sensoriais, regular e organizar 
sua intensidade, duração e frequência, que se manifesta pela 
ausência ou pela diminuição de respostas ou pela emissão de 
respostas exacerbadas frente ao estímulo sensorial, define os TMS. 

Caracteriza-se como inadequada uma resposta comportamental divergente 

da informação do estímulo ambiental. As pessoas próximas estranham tais 

comportamentos, e se afastam quando as respostas não são as esperadas. Com 

esta razão, Momo e Silvestre (2011, p. 303) explicam: 

Respostas atípicas frente a um estímulo sensorial de inadequada 
natureza, intensidade, frequência ou duração resultam de 
desequilíbrio entre a sensação recebida e o comportamento emitido. 
Neste caso, identifica-se a presença do TMS. Miller propôs três 
subtipos de TMS. 

Dentro do TMS, existem três subtipos, que seguem a linha de pensamento 

clássico apresentada por Grandin e Panek (2015), que se relacionam às formas de 

responder ao estímulo inicial, todas inadequadas como ponto de partida: “Subtipo 1 

– Hiper-responsivo”, “Subtipo 2 – Hiporresponsivo” e “Subtipo 3 – Busca Sensorial”. 

A criança hiper-responsiva produz respostas exageradas a estímulos 

ambientais. Esta costuma ser mais “birrentas” que o típico para a idade, e, por isso, 

a criança pode ser mal interpretada. Muitas vezes os autistas se jogam no chão, 

gritam, e até são agressivos em resposta a sensações que consideram incomodas. 

Com descrevem Momo e Silvestre (2011, p. 303): 

Frente estímulos sensoriais, a criança hiper-responsiva emite 
respostas mais intensas e diferenciadas que outras crianças no 
mesmo contexto. Reações de desconforto, choro, irritabilidade são 
alguns dos comportamentos frequentes que prejudicam a interação 
com o meio e a realização de atividades cotidianas. 

Muitas vezes a criança começa a evitar ao máximo sentir as sensações do 

espaço, o que a torna cada vez mais isolada do mundo real e também medrosa em 

relação a novas experiências. Como complementam Momo e Silvestre (2011, p. 

303):  

Em crianças com TEA foram encontrados padrões de limiar baixo e 
habituação pobre como comportamentos de evitar informações de 
diversas experiências táteis, reação de aversão a sensações 
luminosas e reações exacerbadas a estímulos auditivos. 
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O subtipo 2 representa os indivíduos “hiporresponsivos”, ou seja, que 

manifestam bem pouco as sensações que sentem. Desta forma as crianças são 

mais distantes, isoladas do convívio social devido à baixa interação. Nestes casos 

chega até a ser perigoso, uma vez que muitas vezes não há manifestação de dor. 

Como Momo e Silvestre (2011, p. 303) descrevem: 

Comportamentos de passividade, alienação, isolamento e lentidão 
são comuns em crianças hiporresponsivas, que parecem não 
orientar sua atitude a mudanças ambientais ou na presença de 
novas informações sensoriais. Em comparação com outras crianças 
no mesmo contexto, há diminuição de respostas frente a diversos 
estímulos sensoriais ou respostas lentificadas. 

O terceiro e último subtipo de Transtorno de Modulação Sensorial (TMS) é a 

“Busca Sensorial”. Neste, a criança precisa de um estímulo mais intenso para se 

sensibilizar de forma típica, e por esta razão, o indivíduo está sempre correndo atrás 

de novos e mais fortes estímulos do meio, como completam Momo e Silvestre (2011, 

p. 304): 

A busca sensorial compreende a necessidade da criança de obter 
estímulos mais intensos, com maior duração e maior frequência  
para poder responder a eles. A criança deseja e procura mais 
informações, na tentativa de organizar seu comportamento que, 
todavia, se torna mais desorganizado à medida que a criança obtém 
mais estímulos, com maior duração, frequência e intensidade. 

Este último subtipo é diverso dos demais, uma vez que a diferença não está 

na forma da resposta da pessoa, mas, sim, na busca por mais estímulos sensoriais. 

Mesmo quando não há a consciência, o indivíduo passa a cada vez mais buscar 

informações de forma exagerada, e assim, apresenta um comportamento atípico. 

Por exemplo, uma pessoa que se aproxima demais do outro para falar, causando 

assim estranhamento. 

4.4.2 Tipo 2 – TDS – Transtorno de Discriminação Sensorial 

Outro transtorno sensorial é o de “discriminação”, ou seja, o indivíduo tem 

dificuldade de diferenciar o que é informação visual, do que é auditiva, do que é tátil, 

entre outras. Há uma certa confusão dos sentidos, que dificulta a vida cotidiana, que 

é caracterizada por excesso de poluição informativa. Segundo Momo e Silvestre 
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(2011, p. 304): “Crianças com TDS apresentam dificuldades para interpretar as 

características gerais, temporais e espaciais dos estímulos sensoriais, que podem 

ser compreendidas como transtornos perceptivos”.  

Esta dificuldade de fazer distinções entre as informações acaba tornando a 

compreensão espacial geral muito difícil. Sobre especificamente os estímulos 

auditivos, Momo e Silvestre (2011, p. 305) explicam: 

No que tange aos estímulos auditivos, a criança pode confundir-se 
com ruídos ambientais, e apresentar dificuldades para localizar e 
orientar-se por sons, para diferenciar palavras e sons, para seguir 
um ou dois comandos verbais, e para organizar-se por orientações e 
pistas verbais. 

O impacto desta confusão sensorial é grande na rotina diária da criança. 

Como complementam Momo e Silvestre (2011, p. 305): “A imprecisão, a confusão e 

a ineficiência caracterizam a finalização de atividades cotidianas realizadas  

pelas crianças com TDS”. A troca de informações e a inversão de tarefas são 

frequentes, e a aprendizagem escolar é muito prejudicada, devido à dificuldade de 

concentração. 

4.4.3 Tipo 3 – TMBS – Transtorno Motor com Base Sensorial 

O último tipo de transtorno aqui apresentado é o “Motor com base sensorial”, 

que acontece quando as crianças têm problemas para locomoção, causados pela 

dificuldade de sensorial de reconhecer o ambiente. Como Momo e Silvestre (2011, 

p. 305) concluem: “Crianças com TMBS apresentam dificuldades para usar o corpo 

eficientemente no ambiente, ou parecem não saber como executar uma ação”. 

No caso deste transtorno, não há nenhum problema físico que impeça a 

locomoção adequada, apenas a dificuldade de compreender o ambiente faz com 

que o indivíduo não apresente uma movimentação funcional, o que pode impactar a 

qualidade de vida do mesmo e a capacidade de se adequar a novos locais. Isso 

dificulta a aceitação de mudanças espaciais, característica frequentemente 

verificada em pessoas com autismo. 
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4.5 DIFERENÇAS CULTURAIS NO DIAGNÓSTICO – ROY GRINKER 

Para finalizar este capítulo, apresentam-se os argumentos do autor do livro 

“Autismo: um mundo obscuro e conturbado”, Roy Richard Grinker, que é professor 

de antropologia e ciências humanas e diretor do Instituto de pesquisa etnográfica na 

Universidade George Washington. Este autor começou a pesquisar o autismo a 

partir de 1994, quando nasceu sua filha, que foi diagnóstica com a deficiência. Como 

Grinker (2010, p. 11) observa: 

Autismo era, afinal de contas, uma disfunção considerada rara, que 
acometia apenas três de cada 10 mil crianças. Pouco mais de uma 
década depois, o autismo provoca uma crise. Cientistas agora 
constatam que o autismo acomete 60 de cada dez mil crianças e 
novas e importantes organizações, bem como integrantes do 
Congresso Americano, dizem que esse notável crescimento no 
número de diagnósticos de autismo configura uma epidemia que, nos 
dizem eles, está devastando famílias. 

A suposta “epidemia” do autismo teve um lado extremamente positivo, porque 

atraiu a atenção de pesquisadores para um tema ainda muito pouco explorado. 

Grinker como antropólogo foi verificar as raízes deste difícil diagnóstico, que, na 

maioria das vezes, é apenas clínico. O autor busca explicar como cada cultura 

compreende o autismo, com base nos hábitos culturais de cada sociedade. Ainda 

sobre o aumento de diagnósticos, Grinker (2010, p. 12) esclarece: 

É evidente que o diagnóstico do autismo é maior na América do 
Norte e na Europa. No entanto, o que está causando esse aumento? 
Será que reflete mesmo uma epidemia ou decorre de mudanças na 
forma como as estatísticas são feitas ou, talvez, de variações na 
forma como o distúrbio é definido e diagnosticado? 

Na atualidade foram mapeados padrões de ocorrência da doença, e os DSM 

(Manual Diagnóstico e estatístico de transtornos Mentais), já citados, auxiliam  

os médicos a realizar o correto diagnóstico. Porém, o diagnóstico é apenas clínico,  

e as dificuldades são muitas vezes subjetivas. Por exemplo, a dificuldade de 

relacionamento social é avaliada de formas diferentes considerando os valores 

culturais de cada país. Países latinos consideram normal um contato social muito 

superior aos países germânicos. Por isso, não há ainda um consenso geral sobre a 

definição do autismo, conforme explica Grinker (2010, p. 12): 
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Por outro lado, consideremos um distúrbio como o autismo. Não é 
possível ver o autismo com microscópios ou diagnosticá-los fazendo 
um exame laboratorial. As evidências para o diagnóstico do autismo 
estão no comportamento do indivíduo. Não há consenso, mesmo 
dentro de uma mesma cultura, sobre o que é exatamente o autismo 
ou como ele deve ser tratado. 

Os “sinais de risco” do autismo devem ser identificados precocemente, a partir 

de 18 (dezoito) meses, conforme determina o governo dos EUA. O objetivo é 

começar a estimulação precoce da criança, em um período da vida, que o 

desenvolvimento cerebral é muito intenso, até aproximadamente os sete anos de 

idade. Porém, os diagnósticos muitas vezes só conseguem ser fechados por voltas 

dos cinco e seis anos, quando a maturidade da criança já evidencia os reais atrasos 

de desenvolvimento. É importante ressaltar que não há cura para o autismo, por 

isso, se um diagnóstico foi fechado, e depois a criança perde as características 

atípicas, esta na verdade, nunca teve a doença, apenas o diagnóstico foi fechado de 

forma precoce. 

Porém, como descreve Grinker (2010, p. 13), sobre as diferenças culturais, 

“Muitas sociedades, por exemplo, sequer possuem uma palavra para denominar o 

autismo, enquanto em outras os sintomas do autismo não são considerados 

anômalos, ou são vistos como divinos ou espirituais”. Portanto, depende muito da 

cultura em questão. Acredita-se que esta visão é fundamental para esta tese uma 

vez que demonstra que um espaço não é pensado apenas para o autista, mas 

busca-se soluções para toda a população com hipersensibilidade aos ruídos. Como 

continua o autor: 

Da mesma forma, existe a possibilidade lógica de a incidência do 
autismo não ter aumentado, mas de que simplesmente estamos 
definindo e contando os casos de uma forma diferente. 
Evidentemente, o fato de alguns diagnósticos se tornarem populares 
ou desaparecerem não significa que as condições de saúde 
descritas por eles não sejam reais. (GRINKER, 2010, p. 13) 

A incidência do autismo provavelmente realmente aumentou, porem em 

grande parte porque a sociedade atual é capaz de realizar diagnósticos mais 

precisos, e há também mais informações na mídia. Porém, é necessário ressaltar 

que os fatores ambientais, com o uso de agrotóxicos no cultivo de alimentos e 

também certas vacinas, podem estar relacionados ao aumento real da incidência da 
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doença, o que não anula os argumentos apresentados por Grinker. Em casos mais 

severos, a identificação é imediata, porém, atualmente, muitos autistas são 

classificados como de alto funcionamento, que no passado seriam apenas pessoas 

consideradas excêntricas. O fator cultural é muito importante para o correto 

diagnóstico, conforme explica Grinker (2010, p. 14): 

Finalmente, se a cultura de fato afeta a forma como vemos o 
autismo, temos que pesquisar o autismo em todo o mundo a fim de 
determinarmos se ele existe em culturas diferentes da nossa, e, e se 
ele de fato existir, o que as pessoas dessas culturas fazem em 
relação a ele. 

A pesquisa deste autor é de grande relevância, porque busca compreender 

por que em alguns países a ocorrência da doença é tão maior. Será que é apenas 

uma diferença de valores culturais na agora de realizar o diagnóstico clínico? 

Acredita-se que não, uma vez que as paisagens sonoras são distintas, os ambientes 

visuais são também. Portanto, as formas de estimulação não são iguais em todas as 

culturas. Sobre sua pesquisa, continua Grinker (2010, p. 14): 

Quando comecei a procurar respostas para essas questões, descobri 
que a atual crise de autismo nos Estados Unidos é o ápice de um 
processo complexo que começou há várias décadas, com a primeira 
descrição do autismo, em 1943, e com o surgimento da psiquiatria 
infantil, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas 
passaram a usar o conhecimento medico para compreender o 
comportamento das crianças. O processo se acelerou quando a 
sociedade passou a absorver uma variedade maior de pessoas em 
escolas, locais de trabalho e comunidades e alcançou velocidade 
máxima quando médicos começaram a usar um conjunto específico 
de critérios para diagnosticar o autismo, com o qual pessoas que no 
passado jamais teriam sido diagnosticadas com a doença passam a 
ser. 

Todo o assunto é muito recente. Somente em 1943 surgiu a psiquiatria 

infantil, e iniciou-se o processo de estudo do comportamento de crianças. Estes 

critérios de diagnóstico, os DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais) estabelecem padrões internacionais para o mesmo. Portanto, cada vez 

mais se cria uma uniformidade de critérios, e um posicionamento dentro do espectro 

do autismo, que é bem amplo, com manifestações variadas. Porém, Grinker (2010, 

p. 15) acredita que é necessário desassociar o autismo de outros problemas de 

saúde: 
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Sob a rubrica do autismo agora encontramos uma variedade de 
problemas emocionais e cognitivos – problemas aos quais 
costumavam ser atribuídos outros diagnósticos, ou que talvez 
fossem consideradas variações aceitáveis dentro do espectro da 
normalidade. 

É realmente muito difícil determinar quando acaba o “espectro da 

normalidade”, e quando o indivíduo passa para o “espectro do autismo”. Quando 

uma pessoa excêntrica passa a ser uma deficiente. Os limites são tênues, e, por 

isso, em caso de dúvida, melhor começar as terapias para estimulação sensorial, a 

fim de reduzir os atrasos de desenvolvimento. Sobre as estatísticas do autismo, 

Grinker (2010, p. 15) assevera: 

Como resultado, as estatísticas do autismo que temos hoje são mais 
acuradas do que nunca. São diagnosticadas como autistas mais 
pessoas do que qualquer outra época da história. Após todos estes 
anos, nos demos conta de que o autismo é uma importante questão 
de saúde pública. Não obstante, é possível que essas taxas não 
sejam exatamente o início de uma epidemia. Por quê? Pelo fato de 
que as antigas taxas não eram precisas (visto que os casos não 
eram registrados ou recebiam outro diagnóstico) ou se baseavam em 
definições diferentes das que usamos para o autismo atualmente. 

O autismo é uma importante questão de saúde pública, como defende o 

autor. Por essa razão precisa-se compreender como os transtornos sensoriais se 

manifestam, para buscar soluções projetuais que amenizar os impactos negativos no 

processo de percepção pelo Homem. Grinker (2010, p. 15) complementa: 

Hoje o autismo é considerado mais do que apenas um distúrbio: ele 
é visto como um espectro de distúrbios que afetam muito mais 
pessoas que em qualquer outra época. Alguns daqueles 
considerados autistas – ou “pertencentes ao espectro” – de acordo 
com essa definição mais ampla são pessoas tão funcionais que, no 
passado, talvez fossem simplesmente consideradas excêntricas. 

A proposta deste autor também é demonstrar para outras culturas que certos 

comportamentos inadequados das crianças não são normais. A forma de 

aprendizagem de um autista costuma ser diferente das crianças típicas, e apenas 

com o diagnóstico é possível que os responsáveis e as escolas tomem as medidas 

terapêuticas benéficas para a situação. Grinker (2010, p. 16) acrescenta que muitas 

culturas ainda não estão levando o assunto com a seriedade necessária: 

Este livro argumenta que as novas estatísticas sobre o autismo, mais 
precisas, são um sinal de que nós estamos finalmente procurando e 
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considerando uma característica humana que outrora ignorávamos e 
que muitas culturas ainda ignoram em lares ou instituições, ou 
classificam como bizarra. 

Na década de 1970, muitas pessoas com autismo mais severo eram mal 

tratados, mantidos presos, muitas vezes pela falta de conhecimento para lidar com a 

situação. A agressividade normalmente vem do desequilíbrio emocional, muitas 

vezes causado pelo excesso de informações do meio exterior, que podem ser tão 

agressivos que chegam a causar dor física no indivíduo. Como Grinker (2010, p. 18) 

relata: 

Nos subúrbios de Lima, em 1975, uma jovem professora peruana 
chamada Lily Mayo visitou um hospital católico onde crianças e 
adultos autistas eram mantidos em celas. Na porta das celas dos 
adultos haviam fixado um cartaz com dizeres: No te acerques porque 
muerdo (“Não se aproxime, pois eu mordo”). 

O autismo não é mais considerado um distúrbio raro, pelo contrário, é bem 

mais frequente que doenças mais divulgadas e conhecidas, com o diabetes infantil, 

e entre as síndromes, a de Down. Conforme os padrões de diagnóstico vão se 

desenvolvendo, o número de casos aumenta progressivamente. Segue a descrição 

de Grinker (2010, p. 19): 

As estimativas atuais variam de meros 30 casos em cada 10 mil 
crianças – aproximadamente uma criança autista a cada 300 – a 
impressionantes 63 autistas a cada 10 mil crianças normais – cerca 
de uma a cada 158 crianças. Mesmo a estimativa mais baixa, de um 
em 300, nos diz que o autismo não é um distúrbio raro – sendo 
certamente mais frequente em crianças que o câncer, o diabetes, a 
espinha bífida e a síndrome de Down. 

A manifestação do autismo é diferente em cada indivíduo, o que torna a 

doença tão intrigante. Porém, os sintomas mais frequentes já foram estabelecidos, e 

estão sempre sendo aprimorados por novas pesquisas acadêmicas. Os transtornos 

sensoriais também estão presentes no quadro de diagnóstico do autismo, mas 

somente recentemente foram incorporados. Como descreve Grinker (2010, p. 21): 

Em meio a falta de consenso e as discussões sobre as origens e a 
natureza do autismo, a maioria dos especialistas deve concordar que 
essa síndrome é extremamente variável, difícil de ser definida. Há 
uma infinidade de sintomas, que aparecem em combinações e 
conforme as pessoas, e a maioria deles também se altera, na forma 
e intensidade, ao longo da infância e da vida adulta. Além disso, 
algumas pessoas diagnosticadas como autistas são mais afetadas 
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pelo distúrbio do que outras. Atualmente, “autismo” é um espectro de 
um distúrbio, amplo o bastante para incluir tanto um portador de 
grave retardo mental, incapaz de falar, quanto um matemático ou 
físico inteligentíssimo, mas socialmente isolado. Assim sendo, muitas 
pessoas hoje se referem às várias manifestações do autismo – 
transtorno difuso do desenvolvimento, síndrome de Asperger ou 
distúrbio do autismo, por exemplo – como “distúrbios do espectro do 
autismo”. 

As causas do autismo são incertas, assim com as formas de tratamento, 

principalmente porque não há uma resposta única para todos os casos. É preciso 

avaliar cada paciente com o intuito de propor tratamentos terapêuticos adequados. E 

também não é possível prever como será a resposta de certa criança aos 

tratamentos, o que torna o futuro incerto, o que pode ser extremamente perturbador 

para os pais ou responsáveis. 

Porém, é preciso lembrar que o autismo só existe onde há padrões culturais 

pré-estabelecidos. É da comparação com o comportamento tipo como “típico” que 

este surge. Entretanto, de acordo com Grinker (2010, p. 22), o autismo, assim como 

os demais distúrbios, “[...] não existe fora da cultura. É a cultura que identifica algo 

anormal ou errado, lhe dá um nome e toma alguma atitude, e cada cultura reage de 

forma diferente”. 

Quando mais se estuda o autismo, mas se realiza que é uma deficiência 

muito próxima da realidade em que se vive. O limite entre o comportamento do 

autista e da pessoa típica pode ser muito sutil. Inclusive, é possível identificar traços 

da doença em qualquer pessoa. Como coloca Grinker (2010, p. 24): 

Na realidade, a cada dia que passa, à medida que grupos de apoio a 
autistas, pais e pesquisadores nos ensinam sobre a complexidade do 
comportamento humano, o autismo parece menos exótico e mais 
“inestranho” – palavra inventada pelo poeta e.e. cummings em um 
poema sem título em que censura o conformismo da sociedade. 

Indivíduos hipersensíveis aos ruídos e outros estímulos, são comuns na 

sociedade atual. Agora, paisagens sonoras hostis e excesso de informação visual 

também são marcas que caracterizam a cidade contemporânea. Por isso, é difícil 

definir se é o Homem que está tão sensível aos estímulos, ou o ambiente que 

produz estímulos demais. Grinker (2010, p. 24) descreve sobre a descoberta do 

autismo: 
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A descoberta do autismo não foi exatamente uma revelação de 
novas verdades, uma nova forma de ver um grupo de diferenças 
cognitivas e sociais. Embora seja provável que o autismo exista entre 
os humanos há pelo menos cem anos, até muito recentemente 
ninguém havia pensado em criar uma categoria distinta para ele, 
uma vez que a nossa cultura – nossos sistemas sociais, 
educacionais e médicos – não estava pronta para ele. 

A sociedade contemporânea passa a lidar melhor com as diferenças, e 

compreender e respeitar os indivíduos atípicos. O autismo passa a ser considerado 

uma deficiência em 2010, e assim ganha todos os direitos legais que merecia. A 

acessibilidade se torna um tema muito discutido e defendido por arquitetos, porém 

espaços voltados para deficiências não-motoras ainda não estão em pauta. Grinker 

(2010, p. 25) recorda sobre este processo de desenvolvimento: 

O autismo foi definido e descrito pela primeira vez nos Estados 
Unidos, na década de 1940, mas só 40 anos depois a Associação 
Americana de Psiquiatria lhe deu um nome e uma classificação 
oficial em seu Manual Estatístico e Diagnóstico de Distúrbios Mentais 
(DSM-III, 1980) e o considerasse mais que uma psicose infantil. 
Levaria mais 20 anos para que a sociedade psiquiátrica francesa 
declarasse oficialmente, em novembro de 2004, que o autismo é um 
distúrbio do desenvolvimento e não um tipo de esquizofrenia – e ela 
só o fez por exigência de pais de autistas e não pelo fato de que os 
psiquiatras franceses terem realmente aprendido algo novo. A 
ciência não mudou nossa cultura tanto quanto a cultura mudou nossa 
ciência. 

A sociedade psiquiátrica francesa foi a última a declarar que o autismo é  

um distúrbio do desenvolvimento, e não uma esquizofrenia. Por ser o país da 

psicanálise e ter grandes influências de Sigmund Freud, a França sempre tentou 

analisar o autismo com um distúrbio psiquiátrico e não comportamental. Em torno de 

30 a 40% dos autistas apresentam deficiência intelectual, sendo esta classificada de 

severa a leve. Por outro lado, alguns autistas possuem inteligência acima da média, 

comprovados por testes de QI, o que não se enquadra ao quadro de esquizofrenia. 

Nesta tese, ressalta-se o autismo com distúrbio do desenvolvimento, com padrões 

comportamentais atípicos, em grande parte, relacionados à dificuldade de 

compreensão entre Homem e ambiente, tanto por hipersensibilidades do primeiro 

quanto por excesso de informação ambiental. Segundo Grinker (2010, p. 25), na 

década de 1990: 

Em 1994, jornais e revistas raramente abordavam o autismo, e 
quando o faziam costumavam falar de pessoas realmente atípicas, 
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“gênios” com talentos milagrosos como o autista que encontra um 
erro nos cálculos de Isaac Newton ou que é capaz de recitar de 
memória dúzias de peças de Shakespeare. 

Alguns autistas são extremamente inteligentes, mas costumam ter ilhas de 

habilidades específicas. A memória visual atrelada à facilidade de raciocínio  

lógico permite uma grande clareza intelectual, e, por isso, muitas vezes, os autistas 

são considerados “gênios”. Porém, este não é o perfil da maioria dos indivíduos. Os 

autistas costumam ter a inteligência preservada, diferentemente da maioria das 

síndromes existentes: 

Hoje sabemos mais: comumente definido pelo resultado do teste de 
QI, o retardo mental – seja leve, moderado ou grave – costuma 
acompanhar o autismo, mas pode ser constatado em uma série de 
distúrbios diferentes, os quais não apresentam como sintomas as 
deficiências comunicativas e de interação social características do 
autismo. (GRINKER, 2010, p. 28) 

O autismo é um distúrbio realmente fascinante. Não se sabe a real causa, 

nem é possível prever como a criança irá de desenvolver após os tratamentos. Tem 

uma manifestação diferente em cada indivíduo diagnosticado dentro do espectro  

do autismo, mas também é difícil separar este do “espectro da normalidade”.  

Todas as pessoas possuem traços do autismo, que se torna uma doença realmente 

próxima da sociedade. Neste contexto, esta tese busca soluções espaciais para 

qualificar os espaços considerando as hipersensibilidades sonoras, visando facilitar 

a compreensão e adaptação do Homem ao mundo. 
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A proposta deste capítulo é coletar dados primários sobre como a 

sensibilidade sonora se manifesta, ou seja, quais os sons que mais incomodam a 

orelha humana, e quais mais agradam. Utiliza-se como amostragem um grupo  

de crianças diagnosticadas dentro do Espectro do autismo, que, portanto, 

comprovadamente apresenta hipersensibilidades sensoriais, principalmente 

relacionadas ao som. A ideia é também verificar como a distorção da percepção do 

espaço acontece, baseado na dificuldade de conviver com os sons do cotidiano. 

Não perceber o som de forma adequada causa grandes prejuízos à 

compreensão do espaço pelo Homem. Além disso, a sensibilidade sensorial pode 

ser tão grande que inviabiliza a vida independente na sociedade. Por isso, é 

importante descobrir quais os ruídos mais irritantes e os mais atraentes, com o 

intuito final de qualificar os espaços arquitetônicos considerando estes parâmetros 

acústicos, evitando as situações hostis, e potencializando sons de qualidade. 

A pesquisa apresentada neste capítulo possui duas etapas com metodologias 

distintas. Na primeira são aplicados questionários com os pais ou responsáveis  

das crianças com TEA, sobre suas sensibilidades sonoras e formas de manifestação 

de irritação ou prazer. Na segunda etapa, os resultados encontrados serão 

classificados segundo a metodologia de Murray Schafer (1977). 

O objetivo final desta etapa é identificar quais as principais fontes de ruído 

que produzem os sons mais irritantes e os mais agradáveis, informações que nunca 

antes foram pesquisadas e sintetizadas. E após a classificação destes ruídos 

encontrados, a proposta é verificar como que a hipersensibilidade se manifesta, e 
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quais os principais fatores para sua ocorrência. Padrões de sensibilidade são 

buscados com intuito de posteriormente propor soluções, através dos projetos 

arquitetônicos, que ajudem a um amplo grupo de indivíduos. 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), como o próprio nome inclui o 

termo 'espectro', tem diferentes formas de manifestação dependendo do indivíduo 

em questão. Alguns sintomas estão quase sempre presentes, como o desvio do 

olhar, dificuldade no contato social e movimentos estereotipados (ou seja, ações 

sem função específica). Porém, atualmente identifica-se também os autistas de alto 

funcionamento, que são aqueles que conseguem levar uma vida normal, sem 

grandes dificuldades, e que possuem o QI preservado. Quanto mais grave o caso, 

mais depende de ajuda o indivíduo precisa. 

Nesta tese, todos os questionários foram realizados com crianças com TEA 

de alto funcionamento, ou seja, a proposta não foi avaliar os casos mais graves. 

Porém, todas as soluções projetuais apresentadas na pesquisa acabam por 

beneficiar todos os níveis do TEA, assim com pessoas típicas, porém com 

hipersensibilidade a ruídos, que é o caso de 3% da população mundial. Portanto, 

conseguiu-se buscar soluções para controle de ruídos considerando os mais 

incomodativos de forma ampla, além de propor sons de qualidade que poderiam ser 

valorizados para acalmar os usuários.  

O termo 'orelha' foi citado diversas vezes ao longo do trabalho por orientação 

da Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC), que devido a protocolos 

internacionais não se utiliza mais 'ouvido' e sim 'orelha' no caso de avaliações e 

projetos acústicos.  

5.1 A MANIFESTAÇÃO EM CRIANÇAS ESPECIAIS 

A proposta inicial é investigar como os autistas percebem o som. Para isso, 

aplica-se 50 (cinquenta) questionários com os pais e cuidadores de crianças 

autistas, entre 3 e 18 anos de idade. Estas crianças já possuem o diagnóstico de 

TEA, e a avaliação neuropsicológica realizada, que comprove o QI relativamente 

preservado. As crianças não são sindrômicas, e nem apresentam outros quadros 

mais severos, como paralisia cerebral. Estes questionários foram entregues aos 
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responsáveis pelas crianças na Clínica de Distúrbios Invasivos do Desenvolvimento, 

no Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; e também no Colégio Paulicéia, referência no tratamento 

de autismo, em São Paulo. 

Este questionário tem como objetivo inicial saber qual a porcentagem de 

crianças com hipersensibilidade aos ruídos e a porcentagem das mesmas que se 

sentem estimuladas por sons ou música. Desta mesma investigação pode-se 

também verificar quais os ruídos que mais irritam as crianças, e os que são 

estimulantes. 

A imagem abaixo representa um audiograma que classifica de forma objetiva 

os sons do cotidiano. Este é um exemplo de como a partir de resultados dos sons 

mais incomodativos e atraentes do dia-a-dia, pode-se generalizar padrões de ruídos 

que geram maior atração ou perturbação. 

Em seguida, apresenta-se o questionário proposto aos responsáveis pelas 

crianças com TEA. Este está dividido em duas partes, uma relacionada aos ruídos 

que incomodam, e a outra, aos sons positivos. Porém, os sons do cotidiano 

relacionados são os mesmos em ambas as partes, para que assim fosse possível 

comparar e caracterizar as fontes sonoras. 
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Figura 5.1 – Audiograma de sons familiares 

 
Fonte: Adaptado de Northern e Downs (1996). 

Além disso, pergunta-se como a criança manifesta o prazer e a irritação, 

como um pergunta aberta, para não induzir a uma resposta dos responsáveis. Todas 

as manifestações descritas foram relacionadas nos resultados seguintes. 
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Figura 5.2 – Questionário de percepção sonora 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Estes questionários foram aplicados com os pais ou responsáveis pelas 

crianças autistas, uma vez que é difícil entrevistar as próprias, já que 30% dos 



150 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

indivíduos dentro do espectro do autismo são não-verbais. Porém, além disso, as 

crianças não têm maturidade para descrever suas próprias sensações, por isso é 

mais adequado registrar o comportamento a partir da observação dos responsáveis, 

que estão sempre acompanhando as ações de seus filhos. 

5.2 O INCÔMODO SENSORIAL PRESENTE NA MAIORIA 

No total foram coletados 50 (cinquenta) questionários com responsáveis por 

crianças com TEA, e agora apresentam-se os resultados iniciais obtidos. O TEA se 

manifesta cinco vezes mais no sexo masculino, o que está condizente com a 

situação do primeiro gráfico, que demonstra uma predominância de 88% deste 

gênero. Já o segundo gráfico representa as faixas etárias com maior presença na 

pesquisa. A faixa de “5 a 9 anos” representou mais da metade dos entrevistados, 

uma vez que nesta idade já é mais provável de se ter o diagnóstico fechado. 

Do total de entrevistados, 78% afirmaram que suas crianças apresentam 

hipersensibilidade sonora. Entre os cinco ruídos que mais irritam estão: Fogos de 

artifício, liquidificador, gritos, choro de bebe, aspirador de pó e explosão de bexiga. 

Dentre estas fontes sonoras, foi possível reconhecer a princípio que os sons 

impulsivos, os produzidos por máquinas, e sons muito agudos, que retratam a 

aflição humana, são os mais incomodativos. Todos os ruídos citados são muito 

intensos. 

É muito triste constatar as formas de manifestação da irritação por ruídos, que 

são bem graves, demonstrando que o impacto sonoro é capaz de realmente 

desestruturar o psicológico humano. Foram relatados casos de mãos na orelha, 

grito, choro, agitação, nervosismo e até autoagressão. 

Já em relação à estimulação sonora, quase a totalidade confirmou a pergunta. 

Todas as crianças com autismo não apresentam deficiência sonora, nem 

dificuldades de compreensão sons que são mais harmônicos e menos intensos. 

Entre os cinco ruídos que mais agradam estão: músicas (agitada, calma, parabéns), 

palmas, água corrente, e canto dos pássaros. Dentre estas fontes sonoras, foi 

possível perceber a princípio que música com intensidades moderadas e sem o 

contato social, sons de incentivos sociais, e vindos da natureza vão muito bem 
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recebidos. Entre as manifestações de alegria estão felicidade com risos e, por 

vezes, calma, ou agitação com pulos e palmas. 

Gráfico 5.1 – Sexo das crianças 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Gráfico 5.2 – Faixa etária das crianças 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Gráfico 5.3 – Sensibilidade a ruídos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

12%

88%
Meninas

Meninos

22%

54%

20%

4%

1 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 18 anos

78%

22%

Sim

Não



152 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

Gráfico 5.4 – Ruídos que mais irritam a criança 

 
Em vermelho dados com relevância acima da media. Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Gráfico 5.5 – Formas de expressão da irritação por som 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Gráfico 5.6 – Estimulação sonora 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Gráfico 5.7 – Ruídos que agradam a criança 

 
Em vermelho dados com relevância acima da media. Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Gráfico 5.8 – Formas de expressão do prazer 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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poderia dizer, livremente, quais comportamentos da criança lembrou. Então, todas 

as citações foram listadas e as doze mais lembradas estão apresentadas acima. 

39

39

21

16

14

9

9

7

7

7

7

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1. Música agitada

2. Música calma

3. Cantar parabéns

4. Palmas

5. Água corrente

6. Canto de pássaros

7. Helicóptero

8. Avião

9. Ventilador

10. Ar condicionado

11. Chuva

12. Toque Celular

19

9

6

6

5

4

4

4

0 5 10 15 20

1. Risos

2. Felicidade

3. Calma

4. Pulos

5. Agitação

6. Palmas

7. Pede repetir

8. Fala que gosta



154 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

5.3 AVALIAÇÃO DOS SONS RELATADOS 

O objetivo desta segunda parte foi classificar os principais sons relatados, 

segundo a metodologia de Murray Schafer (1977), que envolve a psicoacústica. 

Defensor da caracterização multidisciplinar do som, Schafer (1977, p. 148) observa: 

É tradicional dividir o estudo do som desta maneira. O físico e 
engenheiro estudam acústica, o psicólogo e o fisiologista estudam 
psicoacústica, o linguista e o especialista em comunicações estudam 
semântica, enquanto que para o poeta e o compositor é deixado o 
domínio da estética. Mas não deve-se fazer assim. Muitos equívocos 
e distorções se encontram ao longo dos limites que separam essas 
áreas.42 

Schafer (1977, p. 148) propõe, então, um método para a classificação mais 

global do significado do evento sonoro: 

Quadro 5.1 – Classificação do significado do evento sonoro 
Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

O que os sons são Como são percebidos O que significam O sentimento que geram 

Fonte: Adaptado de Schafer (1977, p. 148). 

Abaixo alguns exemplos dos objetivos de preenchimento deste quadro: 

Quadro 5.2 – Exemplos dos objetivos de preenchimento 
Evento 
sonoro 

Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

Alarme Início abrupto; estado de 
equilíbrio com rápida 
modulação de amplitude; 
banda estreita de ruído com 
frequência central de 6.000 
Hz; 85 dB. 

Excitação súbita, grito 
contínuo; tom alto, 
diminuição do interesse, 
sujeito a fadiga auditiva, 
área de campo sensível. 

Sinal de 
alarme. 

Medo, 
desagradável, 
feio. 

Música 
da 
Flauta 

Modulações interrompidas 
de frequências inconstantes; 
sons quase puros com a 
presença até de harmônicos; 
variando entre 500 a 2.000 
Hz; 60 dB. 

Som com padrão ativo de 
passos inconstantes; 
contorno melódico; sons 
puros; alto registro; 
moderadamente alto. 

Sonata do 
J. S. Bach; 
induz a 
sentar e 
escutar. 

Musical, 
agradável, 
bonito. 

Fonte: Adaptado de Schafer (1977, p. 148). 

                                            
42 “It is traditional to divide the study of sound this way. The physicist and engineer study 
acoustics; the psychologist and physiologist study psychoacoustics; the linguist and 
communications specialist study semantics, while the poet and composer is left the domain 
of aesthetics. But this will not do. Too many misunderstandings and distortions lie along the 
edges separating these compartments.” 
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Os resultados obtidos na etapa anterior foram analisados segundo  

esta metodologia apresentada. Todos os eventos sonoros identificados foram 

caracterizados segundo a suas características acústicas, psicoacústicos, semânticos 

e estéticos. Por vezes, a fonte sonora pode variar, por isso adotou-se para esta 

análise o som citados da forma que este ocorre com maior frequência na rotina 

diária das crianças. 

A proposta desta caracterização é para encontrar padrões mais amplos de 

irritação ou estímulo, visando posteriormente qualificar acusticamente os espaços 

para evitar as exposições muito hostis, e também, por outro lado, potencializar sons 

agradáveis visando ampliar a capacidade de concentração e aprendizagem das 

crianças. 

5.4 DE FOGOS DE ARTIFÍCIO À MÚSICA SUAVE 

O ruído citado como a causa da maior irritação foi produzido pelos fogos de 

artifício. São ruídos muito intensos, que tem início abrupto, e ainda estão 

relacionados a encontros sociais em festividades, como exemplo máximo a 

passagem de Ano Novo. As frequências são variadas, dependendo do tipo de efeito, 

porém as baixas frequências são comuns por se tratar de ruídos emitidos muito 

longe no céu, mas que devem despertar emoções dos observadores na terra. 

Outro incômodo relatado com frequência é em relação aos ruídos produzidos 

por máquinas. Segundo Schafer (1977), o som das máquinas é artificial, porque não 

existe na natureza som com uma linha tão constante. A fisiologia humana prefere 

composições sonoras diferenciadas com os sons naturais, que relaxam a 

musculatura, ao contrario dos ruídos constantes dos liquidificadores e aspiradores 

de pó. 

Já os gritos, ou choro de bebe, apresentam frequências agudas acentuadas, 

o que pode ser um fator relevante da causa de irritação. Além disso, são retratos do 

desespero humano, que são bem incomodativos por sua simbologia. Ninguém se 

sente bem quando há um indivíduo sofrendo do lado. E estes ruídos também são 

muito intensos e, por vezes, repentinos. 
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Já entre os sons que mais agradam, a música, com suas modulações 

harmônicas, aparece disparado em primeiro lugar, sendo esta agitada ou calma. 

Raramente entra-se em contato com músicas extremamente intensas, normalmente 

são produzidas de forma mais moderada. Os sons das palmas aparecem, 

possivelmente, devido à utilização do recurso com finais de reforço social para as 

crianças, ou seja, como sinais de aprovação. Sobre o cantar “parabéns”, que se trata 

de uma exposição à música, normalmente associada ao contato social, aborda-se a 

seguir. Abaixo os resultados detalhados da avaliação. 

Quadro 5.3 – Ruídos que irritam (continua) 
Evento 
sonoro 

Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

Itens O que os sons são 
Como são 
percebidos 

O que 
significam 

O sentido  
que geram 

1. Fogos de 
artifício 

Início abrupto; não 
encontra estado de 
equilíbrio; apresenta 
modulação de amplitude; 
banda larga com 
frequência central em 
8.000 a 11.000 Hz; 120 
dB. 

Excitação súbita 
em diversas 
etapas; tom alto; 
padrão ativo de 
passos 
inconstantes. 

Celebração de 
festividades, 
contato social. 

Susto, 
surpresa, 
ansiedade. 

2. Liquidificador Início previsível; estado 
de equilíbrio sem 
modulação da amplitude, 
banda estreita de ruído 
com frequência central de 
11.000 a 20.000 Hz; 85 
dB. 

Excitação 
previsível, grito 
contínuo, tom 
alto, diminuição 
do interesse, 
sujeito a fadiga 
auditiva. 

Ruído 
máquina, 
contínuo, de 
baixa 
informação. 

Preparação 
de alimentos; 
atividade na 
cozinha. 

3. Gritos Início abrupto; evento 
único ou sequencial; 
banda larga de ruído com 
frequência central de 
12.000 a 18.000 Hz; 95 
dB. 

Excitação súbita; 
tom alto; evento 
impulsivo. 

Pedido de 
socorro ou 
ajuda, 
sofrimento 
alheio. 

Tensão, 
angústia, 
curiosidade. 

4.Choro de 
bebe 

Início abrupto; variação 
de amplitude; banda larga 
de ruído com frequência 
central de 12.000 a 
18.000 Hz; 100 dB. 

Excitação súbita; 
tom alto; evento 
impulsivo. 

Pedido de 
socorro ou 
ajuda, 
sofrimento da 
criança. 

Tensão, 
angústia, 
curiosidade. 

5.Aspirador  
de pó 

Início previsível; estado 
de equilíbrio com 
pequena modulação da 
amplitude, banda estreita 
de ruído com frequência 
central de 11.000 a 
20.000 Hz; 85 dB. 

Excitação 
previsível, grito 
contínuo, tom 
alto, diminuição 
do interesse, 
sujeito a fadiga 
auditiva. 

Ruído 
máquina, 
contínuo, de 
baixa 
informação. 

Limpeza dos 
ambientes; 
atividades da 
rotina de 
higiene. 
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Quadro 5.3 – Ruídos que irritam (conclusão) 
Evento 
sonoro 

Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

Itens O que os sons são 
Como são 
percebidos 

O que 
significam 

O sentido  
que geram 

6. Explosão  
de bexiga 

Início abrupto; evento 
único; ruído impulsivo, 
banda estreita de ruído 
com frequência central de 
8.000 Hz; 80 dB. 

Excitação súbita; 
tom alto; evento 
impulsivo. 

Acidente, 
brincadeira de 
crianças, 
festividades 
sociais. 

Susto, 
surpresa, 
ansiedade. 

7. Buzina Início abrupto; evento 
único ou sequencial; 
banda estreita de ruído 
com frequência central de 
8.000 Hz; 85 dB. 

Excitação súbita; 
tom alto; evento 
impulsivo. 

Alerta, 
advertência. 

Tensão, 
chamar a 
atenção. 

8. Motocicleta Início esperado; estado 
de equilíbrio com certa 
modulação da amplitude 
devido a aceleração, 
banda mais estreita de 
ruído com frequência 
central de 8.000 a 12.000 
Hz; 95 dB. 

Excitação 
esperada, ruído 
de aceleração, 
aumento 
progressivo, tom 
alto. 

Passagem de 
um veículo de 
transporte, 
item 
tecnológico. 

Chama a 
atenção e 
interesse pelo 
veículo. 

9. Conversa  
de pessoas 

Início previsível; 
modulações da palavra 
falada, banda estreita de 
ruído com frequência 
central 2.000 Hz, 80 dB. 

Excitação 
esperada, 
variações da 
palavra falada, 
moderadamente 
alto.  

Encontros 
sociais, rotina 
da família. 

Comunicação 
funcional, 
transmissão 
de 
mensagens. 

10. Caminhão Início esperado; estado 
de equilíbrio com certa 
modulação da amplitude 
devido a aceleração, 
banda mais estreita de 
ruído com frequência 
central de 1.000 Hz; 95 
dB. 

Excitação 
esperada, ruído 
de aceleração, 
aumento 
progressivo, tom 
alto; diminuição 
de interesse.  

Passagem de 
um veículo de 
transporte; 
item 
tecnológico. 

Chama a 
atenção e 
interesse pelo 
veículo. 

11. Cantar  
“Parabéns” 

Início previsível; 
modulações 
interrompidas de 
frequências inconstantes; 
banda larga de ruído com 
frequência central 2000 
Hz, 80 dB. 

Excitação 
esperada, término 
previsto, padrão 
ativo de passos 
inconstantes, 
moderadamente 
alto.  

Celebração de 
festividades, 
contato social. 

 

Musical, 
alegre, 
comemoração 
do 
aniversário. 

12. Helicóptero Início esperado; estado 
de equilíbrio com certa 
modulação da amplitude 
devido à aceleração, 
banda mais estreita de 
ruído com freqüência 
central de 1.000 Hz; 70 
dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante; tom 
alto; diminuição 
de interesse.  

Passagem de 
um veículo de 
transporte; 
item 
tecnológico, 
rotação da 
hélice. 

Chama a 
atenção e 
interesse pelo 
veículo. 

Obs.: Em destaque os elementos que irritam e também agradam. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 5.4 – Ruídos que agradam (continua) 
Evento 
sonoro 

Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

Itens O que os sons são 
Como são 
percebidos 

O que 
significam 

O sentido  
que geram 

1. Música 
agitada 

Modulações 
interrompidas de 
frequências 
inconstantes, ritmo 
acelerado, sons quase 
puros com a presença 
até de harmônicos; 
variando entre 500 a 
2000 Hz, 60 dB.  

Som com padrão 
ativo de passos 
inconstantes; 
contorno 
melódico 
acelerado; sons 
puros; alto 
registro; 
moderadamente 
alto.  

Induz a escutar 
e dançar no 
ritmo. 

Musical, 
agradável, 
animação. 

2. Música  
calma 

Modulações 
interrompidas de 
frequências 
inconstantes, ritmo 
calmo, sons quase 
puros com a presença 
até de harmônicos; 
variando entre 500 a 
2000 Hz, 60 dB.  

Som com padrão 
ativo de passos 
inconstantes; 
contorno 
melódico calmo; 
sons puros; alto 
registro; 
moderadamente 
alto.  

Induz a sentar e 
escutar.  

Musical, 
tranquilizante, 
agradável. 

3. Cantar 
“Parabéns” 

Início previsível; 
modulações 
interrompidas de 
frequências 
inconstantes; banda 
larga de ruído com 
frequência central 
2000 Hz, 80 dB. 

Excitação 
esperada, término 
previsto, padrão 
ativo de passos 
inconstantes, 
moderadamente 
alto.  

Celebração de 
festividades, 
contato social. 

 

Musical, alegre, 
comemoração 
do aniversário. 

4.Palmas Início esperado; ruído 
impulsivo sequencial; 
banda estreita de 
ruído com frequência 
central de 2000 Hz, 75 
dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante de 
ocorrências 
sequenciais; tom 
alto.  

Reforço social, 
comemoração 
de bons atos.  

Alegria, ação 
assertiva, 
festividades. 

5.Água  
corrente 

Início previsível; 
estado de equilíbrio 
com pequena 
modulação de 
amplitude; banda 
estreita de ruído com 
frequência central de 
800 Hz; 65 dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante; tom 
moderado; área 
de campo 
sensível. 

Induz ao 
relaxamento, 
atração pela 
água, elemento 
da paisagem 
sonora natural. 

Alegria, 
atração, 
tranquilidade. 

6. Canto dos 
pássaros 

Início esperado; 
estado de equilíbrio 
com rápida modulação 
de amplitude; banda 
estreita de ruído com 
frequência central de 
12.000 Hz; 60 dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
inconstante e 
variado; tom 
moderado; área 
de campo 
sensível. 

Induz ao 
relaxamento, 
atração pelos 
animais, 
elemento da 
paisagem 
sonora natural. 

Alegria, 
atração, 
tranquilidade. 
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Quadro 5.4 – Ruídos que agradam (conclusão) 
Evento 
sonoro 

Acústica Psicoacústica Semântica Estética 

Itens O que os sons são 
Como são 
percebidos 

O que 
significam 

O sentido  
que geram 

7. Helicóptero Início esperado; 
estado de equilíbrio 
com certa modulação 
da amplitude devido a 
aceleração, banda 
mais estreita de ruído 
com frequência central 
de 1.000 Hz; 70 dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante; tom 
alto; diminuição 
de interesse.  

Passagem de 
um veículo de 
transporte; item 
tecnológico; 
rotação da 
hélice. 

Chama a 
atenção e 
interesse pelo 
veículo. 

8. Avião Início esperado; 
estado de equilíbrio 
com certa modulação 
da amplitude devido à 
aceleração, banda 
mais estreita de ruído 
com frequência central 
de 1.000 Hz; 75 dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante; tom 
alto; diminuição 
de interesse.  

Passagem de 
um veículo de 
transporte; item 
tecnológico. 

Chama a 
atenção e 
interesse pelo 
veículo. 

9. Ventilador Início previsível; 
estado de equilíbrio 
sem modulação da 
amplitude, banda 
estreita de ruído com 
frequência central de 
11.000 Hz; 70 dB. 

Excitação 
previsível, ruído 
contínuo, tom 
moderado, 
diminuição do 
interesse, sujeito 
a fadiga auditiva. 

Ruído de 
máquina, 
contínuo, de 
baixa 
informação, 
rotação da 
hélice. 

Conforto 
ambiente 
relacionado 
com a térmica, 
bem-estar.  

10. Ar 
condicionado 

Início previsível; 
estado de equilíbrio 
sem modulação da 
amplitude, banda 
estreita de ruído com 
frequência central de 
11.000 Hz; 75 dB. 

Excitação 
previsível, ruído 
contínuo, tom 
moderado, 
diminuição do 
interesse, sujeito 
a fadiga auditiva. 

Ruído de 
máquina, 
contínuo, de 
baixa 
informação, 
vento frio.  

Conforto 
ambiente 
relacionado 
com a térmica, 
bem-estar.  

11. Chuva Início previsível; 
estado de equilíbrio 
com pequena 
modulação de 
amplitude; banda 
estreita de ruído com 
frequência central de 
800 Hz; 65 dB. 

Excitação 
esperada; ruído 
constante; tom 
moderado; área 
de campo 
sensível. 

Induz ao 
relaxamento, 
atração pela 
água, elemento 
da paisagem 
sonora natural. 

Alegria, 
atração, 
tranquilidade. 

12. Toque 
celular 

Início abrupto; não 
encontra estado de 
equilíbrio; pode 
apresentar modulação 
de amplitude; banda 
larga com frequência 
central em 8.000 Hz; 
85 dB. 

Excitação súbita; 
tom 
progressivamente 
mais alto; padrão 
ativo de passos 
inconstantes.  

Atrair a atenção 
para as ligações 
telefônicas.  

Susto, 
surpresa, 
ansiedade. 

Obs.: Em destaque os elementos que irritam e também agradam. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 



160 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

Após a caracterização bem detalhada dos ruídos encontrados na coleta por 

questionários, apresentados nos quadros 5.3 e 5.4, surgiram as primeiras divisões 

em subgrupos de irritação e atração. Estas divisões iniciais resultaram nos quadros 

5.5 e 5.6, a seguir, que através do uso de imagens, demonstram a separação inicial 

proposta para as fontes sonoras analisadas. 

Os ruídos que causam irritação foram separados nos subgrupos: Ruídos 

abruptos; constantes de máquinas; alta frequência com sofrimento alheio; gerados 

pelo contato social. Já os sons positivos foram organizados como: Músicas e 

melodia, que contém variações; reforço social; máquinas e tecnologia, natureza, que 

contém variações. Seguem os subgrupos abaixo. 
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Quadro 5.5 – Diagrama 1 – Ruídos que irritam 
Classificação Evento sonoro Imagem Características gerais 

1 Fogos de artifício 

 

Ruídos abruptos 6 Explosão de bexiga 

 

7 Buzina 

 

2 Liquidificador 

 

Som constante de máquina  
(Baixa frequência) 

5 Aspirador de pó 

 

8 Motocicleta 

 

10 Caminhão 

 

12 Helicóptero 

 

3 Gritos 

 Sofrimento alheio  
(alta frequência) 

4 Choro de bebê 

 

9 Conversa de pessoas 

 

Contato social 

11 Cantar “Parabéns” 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 5.6 – Diagrama 2 – Ruídos que agradam 
Classificação Evento sonoro Imagem Características gerais 

1 Música agitada 

 

Músicas e melodia,  
contêm variações 

2 Música calma 

 

3 Cantar “Parabéns” 

 

4 Palmas 

 

Reforço social 

5 Água corrente 

 

Natureza,  
contêm variações. 

6 Canto dos pássaros 

 

11 Chuva 

 

7 Helicóptero 

 

Máquinas e tecnologia 

8 Avião 

 

9 Ventilador 

 

10 Ar condicionado 

 

12 Toque celular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Os quadros 5.5 e 5.6 demonstram, através do uso de imagens, as fontes de 

ruído mais incomodativas e as mais agradáveis, nos quais já é possível verificar que 

alguns sons podem aparecer em ambas as listas, e, por isso, devem ser analisados 

com mais atenção, como aborda o texto a seguir. 

5.5 UM MESMO SOM QUE IRRITA E AGRADA 

Pretende-se agora comentar sobre as conclusões finais deste capítulo.  

Pode-se notar que alguns eventos sonoros apareceram nas duas listagens, tanto na 

de ruídos que irritam quanto na dos sons que agradam. Isso é possível porque o 

evento sonoro não é sempre igual. No caso de cantar “Parabéns”, quando isso é 

feito fora de uma festa de aniversário, é apenas mais uma música com melodia 

agradável, em 66,6% das vezes. Agora, em um ambiente repleto de pessoas, o 

contato social pode tornar a música em algo extremamente irritante, em uma 

quantidade menor de eventos, em torno de 33,4%. Acredita-se, portanto, que o 

“Parabéns” não se trata do problema do ruído em si, mas, sim, do ambiente em que 

este é executado. 

Outro fato de relevância foi o evento sonoro “Helicóptero”, que também foi 

citado entre os sons que irritam, mas também agradam. Os ruídos das máquinas 

são artificiais, e bem constantes considerando o motor ligado, o que gera incômodo. 

O helicóptero, como uma máquina de grande porte, gera ruídos de baixa frequência. 

Somente ruídos graves conseguem ser escutados da terra como intensos, quando 

são produzidos no céu, já que a distância para atenuação atmosférica é bem 

grande. 

As baixas frequências sempre estão atreladas a vibrações, que são possíveis 

de perceber não só na orelha, mas em todo o corpo. Porém, por outro lado, todos os 

elementos tecnológicos encantam, e, por isso, que 53% das vezes os sons destes 

parecem agradáveis. Já em 47% do tempo, quando, por exemplo, a fonte de ruídos 

está mais próxima, e as vibrações mais evidentes, que este causa irritação nas 

crianças. Outro fator de atração é a rotação das hélices. O primeiro diagrama abaixo 

explicita os argumentos apresentados. 
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Os ruídos que irritam se mostraram bem equilibrados nos três primeiros 

grupos: ruídos de máquinas, com 37,4%; ruídos abruptos, com 28,15%; ruídos de 

sofrimento alheio, com 22,8%. 

Os ruídos das máquinas sao possuem tons mais graves, constantes e altos, 

fatores que, portanto, caracterizam os sons que geram maior incômodo ao Homem. 

Os ruídos constantes são artificiais à orelha humana, e atrelados à alta intensidade 

podem se tornar intoleráveis. Os ruídos graves são mais incomuns na natureza, 

porém as máquinas de grande porte conseguem produzi-los em razão das rotações 

do motor.  

A paisagem sonora das cidades no passado tinha mínimas ocorrências de ruídos de 

baixa frequência, que se tornam cada vez mais comum, a partir do período de 

industrialização no Brasil. 

Os ruídos abruptos se mostram também muito incomodativos, mas 

principalmente pelo fato de serem intensos e inesperados. O Homem aprecia a 

variedade da paisagem sonora, porém, os sons impulsivos geram grande tensão. O 

terceiro grupo que gera irritação é o dos ruídos de gritos e choros de bebe, que são 

caracterizados pelas bem altas frequências, em intensidade alta. 

Como conclusão, pode-se constatar que o maior incômodo surge justamente 

dos extremos do espectro de frequências sonora: as muito altas geram irritação, 

assim com as baixas e atreladas à vibração. Sempre o incômodo surge em 

intensidades, ou volumes muito altos, ou seja, sons moderados causam pouca 

irritação. As constâncias dos sons das máquinas também incomodam, mas 

principalmente quando muito intensas. Os ruídos inesperados também são hostis, e, 

por isso, devem ser evitados ao máximo. 

Já nos sons que agradam, a música com sua melodia variada é a primeira 

colocada com 54,7% das citações. Pode ser esta agitada, calma, ou o “Parabéns”, 

contanto que não esteja vinculada a nenhum evento social. Os ruídos das máquinas 

vêm em segundo lugar, com 19,85%, uma vez que a tecnologia é sempre um fator 

de atração. Além disso, alguns dos elementos citados se relacionam com a 

obtenção de conforto térmico, como o ventilador e o ar condicionado, e, por isso, 

parecem mais atrativos também. Também pode-se citar os sons ambientais, que 
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foram citados por 16,85% das crianças, que contém variações com a música, além 

de agradarem pela beleza visual. 

Figura 5.3 – Diagrama de resultado – Sons que irritam e também agradam 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Figura 5.4 – Diagrama de resultado – Sons que irritam 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 



166 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

Figura 5.5 – Diagrama de resultado – Sons que agradam 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

As figuras 5.3, 5.4 e 5.5 demonstram que um mesmo som pode irritar ou 

agradar, dependendo também do significado deste para a criança. As músicas 

melódicas são sempre positivas, mas, quando associadas a eventos culturais, estas 

se tornam extremamente irritantes. Portanto, é impossível apenas controlar ruídos 

em ambientes de aprendizado, sendo preciso compreender, de forma cuidadosa,  

as características simbólicas da fonte de ruído em questão, a fim de evitar 

sensibilidades variadas. 

Para finalizar a discussão sobre o impacto de sons que podem tanto irritar 

quanto agradar, elabora-se um gráfico do saldo liquido de todas fontes citadas com 

relevância acima da media em ambos os questionários. O gráfico e feito com base 

na subtração do numero de citações de irritabilidade menos o numero de citações de 

agrado. Assim, os itens mais incomodos para as crianças com TEA ficam com 

valores negativos.  
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Gráfico 5.9 – Saldo Liquidos dos ruídos mais irritantes e agradaveis, considerando as fontes 
com relevância acima da media e itens repetidos. 

 
. Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

A partir da analise do gráfico pode-se concluir que os itens repetidos possuem 

um caráter mais negativo em razão de seu saldo liquido total. Isso quer dizer que na 

maioria das vezes o `Cantar parabéns` e irritante, assim como os ruídos do 

`Helicoptero`.  Esta forma estatística de avaliação demonstrar como a porcentagem 

geral apresentada na figura 5.3 pode dar a falsa ideia de que estes sons mais 

agradam que irritam. 
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A proposta desta tese é explicar como qualificar os ambientes sonoros  

dos espaços de aprendizagem (escolas e centros terapêuticos), beneficiando 

principalmente a concentração das crianças com hipersensibilidade aos ruídos. Para 

isso, é preciso ainda descrever como o som se comporta em um espaço interior e 

restrito, que é bem diferente do som em espaços livres e abertos, onde este não 

encontra barreiras reais para sua propagação. 

O objetivo, então, deste capítulo é entrar no tema específico da acústica 

arquitetônica, em uma área de conhecimento chamada “acústica de salas”, por que 

estuda como o som se comporta em um ambiente restrito, e que tipos de fenômenos 

físicos este apresenta em tais condições. São abordados três temas distintos, porém 

complementares: a absorção, a reverberação e o isolamento sonoro. 

No momento em que se projeta uma nova edificação, o espaço interior terá 

características ambientais distintas do ambiente exterior. A área do Conforto 

Ambiental busca justamente prever e por conseqüência melhorar os parâmetros 

relacionados a térmica, acústica, iluminação e ergonomia. Estas quatro áreas 

buscam possibilitar que o Homem fique em sua zona de conforto, ou seja, faça o 

mínimo esforço fisiológico para exercer a atividade proposta para o local. 

Dependendo da forma de utilização do espaço, o objetivo pode ser ainda emocionar 

os usuários, ou oferecer relaxamento. O fundamental é que as variáveis ambientais 

que caracterizam o espaço estejam adequadas com as formas de utilização do 

mesmo. 
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Algumas vezes, porém as áreas podem entrar em conflito, com é o caso da 

térmica e da acústica. A principal forma de perder calor é através da ventilação, e 

para isso o espaço precisar ter aberturas, como portas e janelas, que são muitas 

vezes um problema para a obtenção de conforto acústico, se estas precisam estar 

voltadas para fontes de ruído. Nesta tese se priorizou a qualificação das salas 

considerando principalmente o conforto acústico, uma vez que este era o enfoque da 

pesquisa, porém deve-se lembrar que a atividade de projetar é a arte de fazer boas 

escolhas, ou seja, conhecer todas as variáveis envolvidas e decidir para o caso 

específico quais os parâmetros mais importantes a priorizar. É praticamente 

impossível solucionar todas as premissas de entorno, ambientais e do programa de 

necessidade, entre outros, sem encontrar impasses. Para por isso esta atividade 

envolve criatividade, e nenhum projeto é igual. 

As normas brasileiras de acústica estão passando (2017) recentemente por 

revisões e por conseqüência estão apresentando melhorias. A NBR 10.152, que 

propõem parâmetros mínimos de níveis de intensidade sonora para ambientes 

internos com diferentes usos, já solicita por exemplo o uso de sonômetros que 

calculam automaticamente o Nível Sonoro Equivalente (Leq), para evitar erros 

humanos, e já apresenta fatores de correção dos dados obtidos em por exemplo 

condições climáticas adversas, com dias mais úmidos ou chuvosos. Já a Norma de 

Desempenho 15.575, voltada inicialmente para o uso habitacional, não é exclusiva 

para a área da acústica, porém deu grande visibilidade para esta área de 

conhecimento. Esta estabelece valores de níveis de intensidade sonora máximos 

para os espaços internos, estabelecendo valores distintos para diferentes padrões 

de construção, permitindo que não se seja tão rigoroso com o conforto acústico de 

habitações populares, mas com a proposta de que é melhor fazer algo possível e 

compatível com um orçamento reduzido. 

No entanto, ao longo desta tese, as normas brasileiras não são 

freqüentemente citadas, e pretendo explicar o porquê. Um dos parâmetros da 

acústica mais discutidos neste trabalho é o Tempo de Reverberação (TR), que é o 

tempo em segundos para o decaimento de 60 decibels. As normas de acústica do 

Brasil ainda não estabelecem valores de TR máximos dependendo do uso do 

espaço, e por isso não podem ser usadas com base de comparação de qualidade.   
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Outra consideração importante é que as normas brasileiras ainda não 

obrigam a avaliação acústica de salas com espectro de freqüências, somente pelo 

resultado simplificado que é o decibel (dB). Porém, em muitos casos, como na 

presença de ruídos tonais ou impulsivos, apenas uma correção simplificada não é 

suficiente, porque é necessário saber qual é a freqüência sonora destoante, afim de 

elaborar um projeto de controle de ruídos adequado. No caso desta tese, foi 

fundamental fazer a avaliação por espectro de freqüências, porque somente assim 

foi possível observar que as pessoas com TEA tem maior irritabilidade com os sons 

de freqüências extremas, muito graves e muito altas.  E os materiais escolhidos para 

os projetos acústicos finais usaram estas informações fundamentais em 

consideração. 

6.1  CONFORTO ACÚSTICO DE SALAS 

A principal referência bibliográfica desta área de conhecimento é o autor 

Michael Rettinger, especialista na área de acústica arquitetônica, que nasceu na 

Alemanha, em Munique, no ano de 1905, e estudou física nos EUA na Universidade 

da Califórnia, em Los Angeles. Em seu livro “Acoustics: room design and noise 

control”, publicado em 1968, explica de forma prática como ocorrem os fenômenos 

da acústica de salas. 

Outra referência bibliográfica fundamental foi o livro “Architectural acoustics: 

principles and practices”, editado por Cavanaugh, Tocci e Wilkes (2010). Trata-se de 

um livro prático sobre acústica arquitetônica que oferece uma visão geral das 

necessidades e possibilidades de projetos na área, apresentando recursos e 

materiais tecnológicos da atualidade. 

Após a explicação sobre cada um dos parâmetros que são fundamentais para 

a qualificação da acústica de salas, a ideia é apresentar os quadros 6.1, 6.2 e 6.3, 

sobre as propriedades acústicas dos materiais, comuns e especiais, como uma 

espécie de guia para os arquitetos beneficiarem seus projetos, indicando materiais 

que são coerentes ao uso do espaço. 
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6.2 ABSORÇÃO SONORA PARA CONTER RUÍDOS 

A fonte sonora gera sons que se espalham para todas as direções e 

progressivamente vão se tornando menos intensos até que este passa a não ser 

mais perceptível. O som é a propagação de uma onda mecânica, que só se propaga 

onde há matéria, ou seja, a onda precisa de um meio material para se deslocar. Esta 

onda passa fazendo um movimento de compressão e em seguida descompressão 

das partículas, e assim se propaga chegando até a orelha humana, no qual irá 

sensibilizar o tímpano. 

Diversas são as fontes sonoras do cotidiano, muitas são naturais, e outras 

artificiais, que foram criadas pelo Homem. Em um ambiente livre, o som tem seu 

comportamento natural, e lentamente vai se atenuando pelo próprio atrito com as 

massas de ar. Porém, quando o som encontra barreiras, seu comportamento se 

altera. Dependendo do material em questão, o som pode atravessar o material, ou 

ser bloqueado; pode ser absorvido, ou ser refletido. 

O som dentro de espaços restritos, fechados, encontra ainda mais desafios. 

Dependo das características acústicas de cada material, em cada superfície que o 

som chegar vai ser refletido ou absorvido de forma totalmente diferente. Além disso, 

o som refletido volta ao espaço, e novamente impacta novas superfícies internas, 

criando um ambiente sonoro único. Estas sucessivas reflexões no espaço interno 

que resultando no cálculo do tempo de reverberação (TR), que será discutido em 

seguida. O primeiro grande pesquisador da área foi Wallace Clement Sabine, um 

físico norte-americano que fundou a área de acústica arquitetônica. Este concluiu a 

graduação na Universidade Estadual de Ohio em 1886, e depois foi pesquisador na 

Universidade de Harvard. Seu projeto acústico mais famoso é do Boston’s 

Symphony Hall, considerado uma das três melhores salas de concerto do mundo em 

razão da sua característica acústica. 
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Figura 6.1 – Sala sinfônica de Boston 

 
Fonte: Shen Yun Performing Arts (2013, online). 

Wallace Clement Sabine faleceu em 1919, mas sua pesquisa foi fundamental 

para o desenvolvimento da área da acústica arquitetônica. A unidade de absorção 

sonora, o “sabin”, foi nomeado em sua homenagem. Porém, Rettinger (1968, p. 69) 

comenta: 

O que Charles Proteus Steinmetz fez pela engenharia elétrica, o que 
Otto Lilienthal fez pela a aeronáutica, o que Louis Pasteur fez para 
bacteriologia, Wallace Clement Sabine (1868-1919) fez pela a 
acústica arquitetônica. No entanto, seu nome, ao contrário dos 
outros, esta estranhamente ausente da última edição da 
Enciclopédia Britannica.43 

Apresenta-se, agora, uma propriedade fundamental da acústica, que é a 

absorção. Uma forma importante do som “sumir” é quando este é absorvido. A onda 

mecânica do som normalmente se transforma em calor quando encontra 

determinado material. Sobre este processo, Rettinger (1968, p. 70) complementa: 

Quando uma onda de som atinge uma parede, uma parte da energia 
é absorvida pelo material – isto é convertido em outra forma de 
energia mecânica – geralmente calor, algumas são transmitidos para 
o outro lado, e uma terceira parte é refletida de volta para o meio 
original. Pelas leis da física, podemos escrever: 1 = a + b + t, onde 

                                            
43 “What Charles Proteus Steinmetz did for electrical engineering, what Otto Lilienthal did for 
aeronautics, what Louis Pasteur did for bacteriology, Wallace Clement Sabine (1868-1919) 
did for architectural acoustics. Yet his name, unlike those of the others, is strangely missing 
form the latest edition of the Encyclopedia Britannica.” 
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“a” é a fracção da energia incidente absorvida, “b” é a fracção 
refletida, e “t” é a fracção transmitida.44 

Portanto, uma parte do som passa direto pela parede, outra parte “some” 

porque foi transformada em calor, e, por fim, uma terceira parte é refletida de volta 

para o espaço interior. Este mecanismo acontece em todas as superfícies ou 

barreiras próximas à fonte de ruído. 

É preciso mencionar, porém, que o som não é composto por uma única  

onda mecânica, em uma única frequência, mas, sim, um composto de diversas,  

em variadas frequências. Cada frequência apresenta um comprimento de onda 

específico, e, por isso, não existe material que seja ótimo absorvedor em todas as 

frequências. Por isso, deve-se sempre considerar o espectro de frequências gerado 

pela fonte sonora, e escolher materiais ideais como revestimento interno para 

controle de determinados ruídos. 

Cada material possui um coeficiente de absorção sonora “a”, ou  (alfa), dado 

por frequência, que é o quanto esse material absorve de som. É possível encontrar 

tabelas elaboradas a partir de testes laboratoriais que apresentam esta propriedade 

do material por frequência. Porém, como explica Rettinger (1968, p. 70), o som que 

foi transmitido pela superfície também está incluído no resultado deste coeficiente, o 

que pode gerar imprecisões: 

O coeficiente de absorção “a” [...] inclui na sua fórmula o som 
transmitido. Assim, uma cortina em frente de uma parede dura pode 
apresentar uma absorção de 0,10 ou 10%, enquanto na frente de 
uma janela aberta que pode mostrar uma absorvidade de 0,90, 
porque mais som é transmitido através da janela e não voltou ao 
quarto.45 

Portanto, quanto um material absorve depende também da parede onde está 

apoiado. É fundamental considerar quanto o revestimento de parede absorve, e 

quanto a própria vedação também, para somar as duas eficiências. No caso de um 

                                            
44 “When a sound wave strikes a wall, some of the energy is absorbed by the material – i.e. 
converted into another form of mechanical energy – generally heat, some of it is transmitted 
to the other side, and a third part is reflected back into the original medium. By the laws of 
physics, we may write: 1 = a + b + t, where a is the fraction of incident energy absorbed, b is 
the fraction reflected, and t is the fraction transmitted.” 
45 “[...] The absorption coefficient a [...] includes in its engineering meaning the transmitted 
sound. Thus a curtain in front of a hard wall might exhibit an absorptivity of .10 or 10%, while 
in front of an open window it might show an absorptivity of .90, because more of the sound is 
transmitted through the window and not returned to the room.” 
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teatro, que se trata de um espaço para música, o ideal é ter um equilíbrio sonoro, 

obtido pelo uso ponderado de materiais que absorvem e também os que refletem. 

Neste caso, desconsiderar a ação de materiais absorvedores pode ser bem negativo 

para a acústica da sala. 

No caso do uso de materiais de revestimento como absorvedores, apenas 

para controlar ruídos, é possível calcular quando se deve abaixar do nível de 

intensidade sonora com a adição destes novos materiais. Mas sempre a quantidade 

de som transmitido pelas paredes pode alterar o resultado de quanto o espaço 

absorve. Além disso, outro parâmetro pode alterar o coeficiente de absorção do 

material, que é o ângulo de incidência, conforme explica Rettinger (1968, p. 71): “O 

coeficiente de absorção para muitos materiais de revestimento varia com o ângulo 

de incidência, sendo o máximo de 0º e o mínimo a 90º ou incidência rasante”46. 

Quanto um material absorve de som depende do ângulo de incidência das 

ondas. Se este chega perpendicular à superfície, é mais facilmente absorvida. 

Porém, se a onda sonora já chega à superfície com certo ângulo, ou seja, 

“inclinada”, já fica bem mais difícil o material absorvedor apresentar sua eficiência 

máxima, que é a apresentada nos estudos laboratoriais. Rettinger (1968, p. 71) 

defende o uso de um termo diferente ao tradicional “coeficiente de absorção”: 

Alguns pesquisadores preferem a palavra “absorptivity” 
(absorvidade) a coeficiente de absorção. A razão para isto é que a 
quantidade de absorção avaliada no espaço interior não é uma 
constante real. A absorção percentual varia conforme a quantidade 
de material em no interior, que tende a diminuir a eficácia da 
absorção do som, e vice-versa.47 

Quanto maior a quantidade do mesmo material absorvedor em uma sala, 

menor é sua eficiência, como afirma Rettinger (1968, p. 71). Por isso, materiais 

diversos com coeficientes de absorção diferentes podem ser benéficos para o 

equilíbrio sonoro do espaço. Todos os espaços que muito iguais, como por exemplo, 

com paralelismo entre as paredes, apresentam mais facilmente distorções sonoras. 

                                            
46 “The absorption coefficient for many room material varies with the angle of incidence, 
being a maximum at 0o and a minimum at 900 or grazing incidence.” 
47 “Some investigators prefer the word absorptivity over absorption coefficient. The reason for 
this is that latter quantity evaluated in rooms is not a real constant, the percentage absorption 
varying with the amount of material in a room tends to lower the effectiveness of the 
absorber, and vice versa.” 
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Os difusores sonoros, materiais que espalham o som, sempre costumam ser 

benéficos para tornam a estimulação sonora mais homogênea. 

O coeficiente de absorção é uma propriedade do material, mas apenas real 

quando em uma avaliação de laboratório. Sempre que o material absorvedor é 

colocado in loco, nunca se comporta da mesma forma, por isso sempre é necessário 

avaliar transmissão sonora na estrutura de apoio e o ângulo de incidência do som 

refletido. Por vezes, apenas simulações em software podem ser mais próximas do 

comportamento real do som. 

Normalmente, se alguma sala está muito ruidosa, é possível fazer medições 

in loco dos níveis de intensidade sonora, antes e depois do tratamento com 

materiais absorvedores no interior. Desta forma, pode-se realmente verificar a 

eficiência do tratamento no local. Rettinger (1968, p. 71) aprofunda sua explicação 

sobre o conceito: 

O coeficiente de absorção sonora de um material é a fração de 
energia sonora incidente absorvida ou então não refletida por uma 
superfície. O coeficiente geralmente refere-se a sons difusos ou 
aleatórios que incidem sobre um material. Para muitos produtos 
porosos, a absorção por incidência aleatória “a” está relacionada 
com o ângulo de incidência 00, sendo a0, e assim por diante.48 

Este coeficiente está mais relacionado com a parcela de som que é “não 

refletida”, e, portanto, não retorna ao espaço de origem. Todas as avaliações em 

laboratórios oferecem este coeficiente “a” considerando a incidência perpendicular, 

de ângulo 90º. Porém, a Tabela 6.1 abaixo demonstra que conforme o ângulo de 

incidência se altera (a0), o coeficiente de absorção (a), também varia: 

                                            
48 “The sound absorption coefficient of a material is the fraction of incident sound energy 
absorbed or otherwise not reflected by a surface. The coefficient generally pertains to diffuse 
or random sound incidence upon the material. For many porous products, the random 
incidence absorptivity a is related to that at 00 incidence, a0, as follows:” 
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Tabela 6.1 – Influência do ângulo de incidência no coeficiente de absorção do material 
a a0 

0.1 0.02 
0.2 0.06 
0.3 0.10 
0.4 0.17 
0.5 0.25 
0.6 0.33 
0.7 0.45 
0.8 0.62 

Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 71). 

Quando o ângulo de incidência é maior, também é maior o coeficiente de 

absorção, ou seja, o material está mais eficiente, absorvendo mais. Ou seja, os 

cantos das salas são muito ruins, tendem a absorver menos, e a refletir mais do  

que o restante. Por isso, possivelmente seria melhor que fossem curvados ou 

chanfrados. 

Pode-se descrever as características acústicas de qualquer material de 

construção, porém alguns especiais são elaborados com a intenção de apresentar 

um desempenho acústico superior. Quais são os fatores que impactam a quantidade 

de som que um determinado material pode absorver? Rettinger (1968, p. 72) 

responde no trecho abaixo: 

Os fatores principais que determinam a “absorvidade” do material 
são suavidade (módulo de elasticidade), espessura, porosidade, e 
resistência do material. Os materiais macios, como feltro, algodão,  
lã mineral, etc., são geralmente melhores absorventes de baixa 
frequência do que os produtos igual espessura, mas rígidos, como os 
azulejos do revestimento cerâmico.49 

Os materiais mais macios, que são porosos ou fibrosos, absorvem melhor as 

ondas sonoras. Estas entram no material e de certa forma ficam “aprisionadas” e 

realizando reflexões múltiplas no interior, e neste processo, o som vai se 

transformando em calor. Normalmente, os materiais rígidos apenas refletem o som 

de volta para o interior do espaço, ou seja, têm comportamentos acústicos opostos, 

porém complementares. A espessura do material também é fundamental, como 

complementa Rettinger (1968, p. 72): 

                                            
49 “The factors that chiefly determine the absorptivity of material are softness (elasticity 
modulus), thickness, porosity, and flow resistance. Soft materials like felt, cotton, mineral 
wool, etc., are generally better low-frequency absorbents than equally thick but stiff products 
like porous ceramic tiles.” 
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Em geral, quanto mais espesso um material mais absorvente este se 
torna, em particular para as baixas frequências. [...]. Um “colchão de 
ar” por trás da divisória é geralmente um meio eficaz para aumentar 
a capacidade de absorção de baixa frequência de uma placa porosa 
ou painel, não apenas porque a camada de ar adjacente à placa 
pode possibilitar uma penetração mais profunda, mas também 
porque a placa como um todo pode ser utilizada para absorver 
através de uma ação diafragmática.50 

Quanto mais espesso o material é, mais absorvedor este será, especialmente, 

para baixas frequências. As baixas frequências possuem grandes comprimentos de 

onda, ou seja, a curva senóide é mais comprida, como demonstra a imagem abaixo, 

e, por isso, simplesmente, consegue atravessar divisórias muito finas. 

Figura 6.2 – Diferenças de comprimento de onda 

 
Fonte: Bonnin-Arias et al. (2011, p. 12). 

Um recurso projetual muito utilizado é afastar as superfícies da divisória para 

criar uma cavidade interna na parede que irá aumentar seu desempenho acústico. 

Um colchão de ar atrás do material pode facilitar essa absorção, devido ao aumento 

da espessura da parede, da mudança de materiais da divisória, recurso chamado  

de efeito “massa-mola-massa”. Como descreve Rettinger (1968, p. 72), quanto mais 

permeável o material é em relação à passagem do ar, melhor é o seu desempenho 

acústico: 

                                            
50 “To a limit, the thicker a material the more absorptive it becomes, particularly for the low 
frequencies. [...] An air-space behind the product is generally an effective means to increase 
the low-frequency absorptivity of a porous tile or panel, not only because the layer of air 
adjacent to the tile can be made to penetrate it deeper, but also because the tile as a whole 
can be made to absorb by diaphragmatic action.” 
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A resistência do material, ou DC resistência acústica, de um material 
poroso é outro fator importante (além da porosidade) que determina 
a capacidade de absorção de som de um material acústico. Pode ser 
definida como: 
R= P U dyne . sec cm5 
Onde P é a diferença de pressão entre as duas superfícies do 
material (dyne/cm²) e U é o volume capaz de atravessar o material 
poroso (cm³/seg). A resistência do material representa o volume de 
ar que pode passar através do material por segundo para uma dada 
queda de pressão entre os dois lados.51 

A passagem do ar pelo material que permite que o som atravesse o mesmo, e 

em razão das características do material, e que ali parte seja absorvida. Se nem 

mesmo o ar consegue atravessar um material rígido, muito menos o som o fará, e, 

por isso, que em certas superfícies o som bate e já é diretamente refletido de volta. 

Pretende-se agora explicar mais sobre recursos de projeto arquitetônico para 

melhorar o desempenho de absorção de espaços interiores. Para isso, utiliza-se 

como referência a Figura 6.3, a seguir, na qual são apresentadas cinco formas  

de utilização de um acabamento absorvedor poroso e os gráficos de seus 

desempenhos por frequência: 

                                            
51 “The flow resistance, or dc acoustical resistance, of a porous material is another important 
factor (besides the porosity) that determines the sound absorptivity of an acoustic material. It 
may be defined as: R= P U dyne . sec cm5, Where P is the pressure difference between 
the two surfaces of the material (dynecm2) and U is the volume current through the porous 
material (cm3sec). The flow resistance represents the volume of that air that can be passed 
through the material per second for a given pressure drop across the two sides.” 
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Figura 6.3 – Características de absorção de cinco materiais porosos diferentes 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 71). 

Lembrando que primeiramente o autor apresenta cinco situações com 

materiais porosos, que naturalmente já possuem facilidade de atuar como 

absorvedores sonoros. Sobre a estrutura A, Rettinger (1968, p. 74) comenta: 

Construção A representa uma placa acústica comercial aplicada 
diretamente sobre uma superfície rígida. Tais produtos são 
geralmente disponíveis em espessuras de 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 e 1 
polegada. Normalmente as placas mais espessas possibilitam o 
aumento de absorção de baixa frequência.52 

                                            
52 “Construction A represents a commercial acoustic tile applied directly to a hard backing. 
Such products are generally available in thicknesses of 12, 58, 34, 78, and 1 inch., the 
thicker tiles exhibiting chiefly increased low-frequency absortion.” 
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Neste caso, o som irá atravessar o material poroso, quando parte da energia 

sonora será absorvida, e outra irá atravessa e encontrar, então, a parede rígida, que 

reflete uma parcela do som que volta a ter contato com o material poroso 

novamente. Por esta razão, quando um material poroso é fixado diretamente à 

parede, seu desempenho acústico pode ser ótimo em altas frequências. Já as 

baixas, devido ao comprimento de onda, precisam de uma espessura maior. Sobre a 

solução B, Rettinger (1968, p. 74) descreve: 

Construção B mostra um material muito mais espesso, mais suave, 
e mais poroso, tal como Owens-Corning PF Fiberglass Board n. 615, 
3 in. de espessura, ou o mesmo material com 1 in. de espessura, 
porém espaçado 2 in. da superfície rígida atrás. Esta última solução 
é normalmente escolhida por razões de economia, embora possa ser 
um desafio sustentar o material a certa distância da parede, 
enquanto a almofada mais espessa pode ser fixada diretamente na 
superfície.53 

Esta construção B demonstra que o afastamento de revestimento da 

superfície da parede, criando este “colchão” de ar no interior, aumenta o coeficiente 

de absorção sonora em todas as frequências, e não apenas em baixa. Porém, como 

o autor mesmo menciona, há uma economia em trocar um material espesso de 10 

centímetros por um material de 3 junto com um colchão de ar de 7 centímetros, 

porém para isso é preciso ter uma estrutura de sustentação eficaz para manter o 

material afastado, que pode sair ainda mais cara que a solução anterior. Sobre a 

solução C, Rettinger (1968, p. 74) explica: 

A aplicação de uma placa rígida de proteção na frente de um 
material macio, como acontece em C, reduz acentuadamente tanto 
absortividade de baixa e alta frequência. [...]. A placa rígida perfurada 
é interessante por causa de sua abrasão e resistência, e também 
porque ele pode ser pintado repetidamente sem incorrer em perdas 
na absorvência do material, mas seu uso deve ser desencorajado em 
estúdios de gravação de som, salas de concerto, conchas acústicas, 
e outros recintos em que escuta crítica é realizada.54 

                                            
53 “Construction B shows a much thicker, softer, and more porous material such as Owens-
Corning PF Fiberglass Board No. 615, 3 in. thick, or the same material 1 in. thick, but spaced 
2 in. from the hard backing. The latter construction is often preferred for economy reasons, 
although it may entail the furring out of a wall to hold the material at a distance from it, while 
the thicker pad can be cemented to the wall directly.” 
54 “The application of a protective hardboard in front of a soft material, as shown in C, 
markedly lowers both low- and high- frequency absorptivity. [...] The perforated hardboard is 
desired because of its abrasion- and scuff-resistance, and also because it can be painted 
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A construção C apresenta uma chapa perfurada em frente do material poroso, 

e o coeficiente de absorção cai consideravelmente em todas as frequências,  

que acontece porque a placa rígida da frente reflete boa parte do som de volta  

para o interior do espaço, e assim apenas uma parcela do som inicial terá  

contato com o material poroso localizado no interior. Porém, esta construção é muito 

positiva devido à baixa resistência à exposição e contato humano dos materiais 

absorvedores, que acabam se danificando muito rapidamente.  

Já a solução D apresenta a forma possível de obter melhor desempenho 

acústico, como explica Rettinger (1968, p. 75): 

Construção D mostra uma série de painéis profundos absorventes 
de som, compostos por fibra de vidro ou feltro, ou por pirâmides ou 
cunhas de fibra de vidro, como os utilizados em câmaras anecóica. 
Eles representam o melhor material absorvedor de som, porém em 
frequências abaixo dos 100 Hz mesmo estes não são capazes de 
refletir por volta de 5% ou mais. Espaços assim tratados são 
chamados de salas de “campo-livre”, em que os reflexos de 
superfícies de contorno são desprezíveis.55 

Tratamento similar é utilizado em câmaras anecóicas, salas utilizadas para a 

gravação de fontes de ruído, nas quais todas as paredes são revestidas com 

materiais bem espessos, para absorver diferentes frequências, e normalmente em 

formato de triângulos, para facilitar a absorção de sons com variados ângulos de 

incidência. Nestas salas, como exemplifica a imagem abaixo, a sensação é de 

estranhamento, porque só há a percepção do som direto, sem reforços do som 

refletido. 

                                                                                                                                        
repeatedly without incurring absorptivity losses, but its use should be discouraged in sound-
recording studios, concert halls, band shells, and other enclosures in which critical listening 
is done.” 
55 “Construction E is a curtain hung at a distance from a hard wall. The maxima of sound 
absorption occur when the distance between curtain and wall equals a quarter wavelength or 
an odd multiple there-of; the minima occur when the distance equals a half wavelength or an 
even multiple thereof. Deep furling of the curtain broadens the absorption peaks and valleys, 
and also tends to increase the high-frequency absorptivity, often to an objectionably large 
degree.” 
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Figura 6.4 – Câmara anecóica, Universidade de Salford 

 
Fonte: COX (2013, online). 

A câmara anecóica é uma situação extrema, na qual se deseja uma absorção 

máxima, para gravar e caracterizar sons diretos, sem nenhuma influência do som 

refletido. A ausência da reverberação torna o espaço bem distante do normal, e bem 

pouco confortável, o que prova a importância da reverberação para melhor 

compreensão espacial. Rettinger (1968, p. 75) descreve a última situação E: 

Construção E é uma cortina pendurado a uma pequena distância a 
partir de uma parede rígida. Os momentos máximos de absorção 
sonora ocorrem quando a distância entre cortina e parede é igual a 
um quarto do comprimento de onda ou um múltiplo ímpar deste; os 
momentos mínimos ocorrem quando a distância é igual à metade do 
comprimento de onda ou um múltiplo do mesmo. Contínuas dobras 
na cortina ampliam os picos e mínimos de absorção, e também 
tendem a aumentar a capacidade de absorção de alta frequência, 
frequentemente em uma grande gama. 

A utilização de cortinas é considerada um benefício acústico pelo senso 

comum, porém é possível constatar pelo gráfico que o ganho de absorção sonora é 

muito pequeno. Devido à pequena espessura da cortina, esta não consegue 

absorver nenhuma baixa frequência, e mesmo as altas são prejudicadas. Cortinas 

acústicas especiais, que serão demonstradas ainda neste capítulo, são mais 

pesadas e grossas, com materiais específicos para aumentar o desempenho de fato 

como absorvedor. 
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Após apresentar cinco soluções para absorção sonora utilizando materiais 

porosos, a proposta agora é apresentar soluções com materiais não poroso, que são 

soluções menos comuns, porém muito interessantes. 

Figura 6.5 – Características de absorção de materiais diferentes não porosos 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 73). 

Nenhuma destas soluções é tão absorvedora sonora quanto às que  

utilizam materiais porosos, porém têm características interessantes em relação às 

frequências predominantemente absorvidas, além da durabilidade destes materiais 

que é normalmente bem superior. É preciso conhecer diferentes soluções para 

várias necessidades projetuais. Sobre a construção A, Rettinger (1968, p. 76) 

escreve: 
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Construção A mostra um painel de madeira compensada fixada na 
viga. O espaçamento das vigas afeta tanto a frequência de 
ressonância do painel, diminuindo-a para quando há o aumento do 
espaçamento e elevando-o para a diminuição da separação entre os 
apoios.56 

O painel de compensando de madeira, apesar de mais rígido, é capaz de 

absorver o som já que é mais fibroso. A posição dos apoios influencia porque uma 

placa mais “livre”, ou seja, com apoios mais afastados, pode vibrar mais livremente, 

e assim atenuar os ruídos como um ressoador. Como complementa Rettinger (1968, 

p. 76): 

Para salas relativamente pequenas – de volume menor que 50.000 
ft3 – nas quais existem alguns modais de baixa freqüência, os finos 
painéis geram uma reverberação característica superior que tende a 
prevenir estrondos enquanto as altas freqüências para inteligibilidade 
e definição tonal musical.57 

Um ressoador é um painel ou superfície que consegue vibrar junto com o 

som, ou seja, a onda sonora se transforma em uma vibração mecânica que 

lentamente perde sua intensidade ao oscilar. Este painel deve conseguir vibrar para 

ter “comportamento ressonante”, que significa conseguir oscilar naturalmente em 

determinadas frequências. Este sistema é ideal quando é necessário absorver uma 

frequência específica. Sobre a construção B, Rettinger (1968, p. 77) descreve: 

Construção B [...] mostra o mesmo painel de construção como em 
A, mas com o espaço atrás do painel preenchido com material 
absorvedor sonoro. O efeito do absorvedor é o de ampliar o pico de 
absorção e a aumentar ligeiramente toda a curva ao longo da 
ordenada.58 

A situação B é a mesma proposta em A, porém agora o espaço interior é 

preenchido com um material poroso e absorvedor. Neste segundo caso, toda a 

curva de absorção foi ampliada, mostrando o grande benefício deste recurso. 

                                            
56 “Construction A shows a plywood panel nailed to stud. The spacing of the studs affects 
somewhat the resonant frequency of the panel, lowering it for increased spacing and raising 
it for decreased stud separation.” 
57 “For relatively small rooms – of less than 50.000 ft3 volume – in which few low-frequency 
normal modes exits, thin wood panels provide a superior reverberation characteristic in that 
they tend to prevent boominess while preserving the higher frequencies for intelligibility and 
musical tone definition.” 
58 “Construction B [...] shows the same panel construction as in A, but with the space behind 
the panel filled with sound – absorbent material. The effect of the absorbent is to broaden the 
absorptiom peak and to slightly raise the entire curve along the ordinate.” 
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Se for comparada a eficiência do painel rígido perfurado, com preenchimento 

de material absorvedor (solução C do exemplo anterior), com este painel de 

compensado também preenchido com material similar, pode-se perceber uma 

grande diferença nas bandas de frequência que conseguem absorver: a placa 

perfurada atinge de 100 a 8.000 Hz, com máxima em 1.000 Hz; e o compensado de 

80 a 2.000 Hz, com máxima em 400 Hz. Rettinger (1968, p. 77) assim descreve: 

Construção C é um ressoador de Helmholtz, que pode ser um tijolo 
oco, um vaso, ou outra cavidade. A introdução de um material 
absorvedor fibroso no interior das cavidades resulta em um 
alargamento do pico de absorção e num aumento da capacidade de 
absorção de alta frequência.59 

O “ressoador de Helmholtz” foi criado por volta de 1860 por Hermann Von 

Helmholtz para demonstrar as variedades de tons. A ressonância de Helmholtz é um 

fenômeno que ocorre quando o ar passa por uma cavidade e, devido a isso, ressoa. 

Um dos vários instrumentos que existem com esse princípio é a ocarina. Um 

exemplo é o som criado quando alguém assopra pelo gargalo de uma garrafa vazia. 

O interessante deste dispositivo é que ele apresenta um pico de absorção 

máxima até 300 Hz, que pode ser considerada de baixa frequência. Não é muito fácil 

encontrar soluções que sejam boas absorvedoras em baixa frequência, já que 

sempre é mais difícil atenuar ondas de grande comprimento. Já existem materiais 

comerciais que usam esta tecnologia, como observa Rettinger (1968, p. 77): 

Um produto comercial, que utiliza um ressonador Helmholt como 
elemento de absorção é conhecido como “Soundblox”. É um bloco 
de concreto oco com fendas estreitas que levam a cavidade interior, 
que é preenchida com placas de fibra de vidro. Uma vez que as 
ranhuras são em apenas um lado, um recinto constituído pelos 
blocos é criado (ranhuras para o interior da sala), que serve como 
um invólucro altamente atenuador do som para um transformador de 
potência de ruído, cuja saída de ruído máxima é geralmente entre 
120 e 240 Hz, a região de absorvência máxima dos blocos.60 

                                            
59“Construction C is a Helmholtz resonator, which may be a hollow brick, vase, or other 
cavity. The introduction of a fibrous absorbent in the interior of the cavity results in a 
broadening of the absorption peak and in increased high-frequency absorptivity.” 
60 “A commercial item utilizing a Helmholt resonator for the absorbing element is known as 
‘Soundblox’. It is a hollow concrete block with two narrow slots leading to the large interior 
cavity filled with glass fiber bats. Since the slots are on one side only, an enclosure 
constructed with such blocks (slots toward the interior of the room) serves as a highly sound-
attenuatting housing for a noisy power transformer whose maximum noise output is generally 
between 120 and 240 Hz, the region of maximum absorptivity of the blocks.” 
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A Figura 6.6 ilustra o produto Soundblox, que é simples e não costuma ser 

custoso, porque se trata de um bloco de concreto com uma pequena camada de 

material fibroso. 

Figura 6.6 – Soundblox 

 
Fonte: Asona Benelux BV (2014, online). 

Figura 6.7 – Parede de Soundblox 

 
Fonte: Soundless (2016, online). 

A imagem acima demonstra a aparência de uma parede com este 

acabamento, e na situação abaixo é possível ver o material instalado na parte 

interna de uma sala de aula de música, como parte do projeto acústico para 

obtenção de equilíbrio sonoro. 
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Figura 6.8 – Soundblox utilizado em sala de aula 

 
Fonte: Anchor (2009, online). 

Para finalizar a análise, voltando para a construção D e E, estas apresentam 

uma fina camada de plástico, como descreve Rettinger (1968, p. 78): 

Construção D mostra um plástico fino, membrana impermeável ao 
ar em frente a um material poroso macio tal como espuma de 
borracha, poliuretano, ou fibra de vidro. Para obter a absorção 
característica mostrada é importante que a membrana não pese mais 
do que 0,01 g/cm² ou 0,2 lb/cm²; materiais mais pesados apresentam 
características de absorção como mostradas em A e B. No entanto, o 
uso de uma membrana perfurada mais pesada, mas ainda flexível 
para proporcionar pelo menos 10 % de área aberta, novamente 
apresenta a absorção característica mostrada em D. Construção E 
representa uma fina, plástica, membrana impermeável ao ar a uma 
certa distância de uma parede rígida.61 

A placa leve de plástico tem um ótimo desempenho como absorvedor, uma 

vez que consegue vibrar e assim também colaborar na atenuação dos ruídos por 

ressonância. Esta placa até pode ser perfurada, como diz o autor, mas o seu 

desempenho é bom de qualquer forma. Se a placa precisa vibrar para absorver deve 

ser leve, mas se a absorção não é por ressonância, o material deve ser mais 

espesso e pesado. Para finalizar esta explicação sobre absorção, é necessário 

                                            
61 “Construction D shows a thin plastic, air-impervious membrane in front of a soft porous 
material such as sponge rubber, polyurethane, or fiberglass. To obtain the absorption 
characteristic shown it is important that the membrane weigh no more than .01 gcm2 or 0.2 
lbcm2; heavier materials result in absorption characteristics shown in A and B. However, the 
use of a heavier yet still flexible membrane perforated to provide at least 10% open area 
provides again the absorption characteristic shown for D. Construction E represents a thin, 
plastic, air-impervious sheet at a distance from a hard wall.” 



191 

Acústica de salas e tecnologia de materiais 

explicar o que coeficiente de redução de ruído, o NRC, como descreve Rettinger 

(1968, p. 78): 

A média aritmética dos coeficientes de absorção de 250, 500, 1000, 
e 2000 Hz é às vezes chamado o NRC, o coeficiente de redução  
de ruído. Não é um termo bem escolhido, particularmente tendo  
em vista o fato de que o termo “redução de ruído” tem sido 
frequentemente adotada pela literatura de acústica arquitetônica para 
a diferença de nível de ruído entre dois quartos adjacentes.62 

O NRC é o quanto o material absorve considerando a média aritmética entre 

as quatro frequências mais relevantes para as atividades do cotidiano, que são as 

mais frequentes no ambiente. Porém, sempre é necessário avaliar o espectro de 

frequências do som gerado por certa fonte sonora com o objetivo de fazer um 

projeto acústico que irá solucionar o impacto de frequências específicas.  

Ainda sobre absorção sonora, é preciso lembrar que as pessoas que estão 

presentes em um ambiente também absorvem o som. Sobre a absorção em 

auditórios, ocupados ou não por um grande público, Rettinger (1968, p. 78) explica 

que os dados apresentados na Tabela 6.2, a seguir, informa “[...] a capacidade de 

absorção de um espaço público, incluindo as larguras de corredor até 3,5 pés e 

tapete sob os assentos apenas se a área de estar é totalmente ocupados”.63 

Tabela 6.2 – Capacidade de absorção de uma plateia 

Área 
Absorção em Hz 

125 250 500 1000 2000 4000 
Área ocupada (incluindo área da orquestra) 0.52 0.68 0.85 0.97 0.93 0.85 
Área desocupada (assentos estofados) 0.44 0.60 0.77 0.89 0.82 0.70 
Área desocupada (assentos forrados em couro) 0.40 0.50 0.58 0.61 0.58 .050 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 78). 

Um teatro ocupado por pessoas, tanto na plateia quanto no palco, aumenta 

bastante a absorvidade do espaço, como demonstra a tabela acima, que tem um 

pico máximo em 1000 Hz. Os dois exemplos seguintes demonstram o mesmo 

parâmetro, porém, no teatro vazio, um considerando cadeiras estofadas e outro, 

                                            
62 “The arithmetic average of the absorption coefficients for 250, 500, 1000, and 2000 Hz is 
sometimes called the NRC, the noise reduction coefficient. It is not a well-chosen term, 
particularly in view of the fact that the term ‘noise reduction’ has been well adopted by the 
literature of architectural acoustics for the noise-level difference between two adjacent 
rooms.” 
63 “[...] the absorptivity of an audience area, including aisle widths up to 3.5 ft, and carpet 
under the seats only if the seating area is fully occupied.” 
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cadeiras de couro. As estofadas, por causa da espuma porosa e mais espessa,  

são mais absorvedoras que o couro, que é liso e mais impermeável à passagem  

de ar. Nota-se também que a absorvidade do espaço ocupado não é tão diferente  

do espaço vazio mais com cadeiras estofadas, a diferença é de apenas 0.08,  

para 1000 Hz. 

6.3 REVERBERAÇÃO INTERNA PARA INTELIGIBILIDADE DA FALA 

O próximo parâmetro estudado é a reverberação que ocorre em um espaço 

interno, que acontece em todos os ambientes restritos, quando há fontes sonoras no 

interior. Um som é gerado dentro de uma sala, então as ondas sonoras chegam até 

as paredes limítrofes, e dependendo do material destas, o som pode atravessar ou 

ser bloqueado. Todo som bloqueado é refletido de volta para o interior do espaço, e 

pode ser novamente refletido por outra superfície, e assim por diante, até ir 

perdendo sua intensidade, e não ser mais possível escutá-lo. Como descreve 

Rettinger (1968, p. 85): 

Cada espaço fechado, e a maioria dos espaços parcialmente 
fechados, exibem reverberação, ou seja, o som persiste após a fonte 
de som ter parado, devido a reflexões secundárias. Assim como um 
duto de drenagem aberto, uma piscina vazia, e até mesmo uma 
grande concha mostram este fenômeno da propagação do som, que 
não deve ser confundido com um eco, definido como uma onda ou 
impulso claramente detectado. Reverberação excessiva não só 
reduz a inteligibilidade da fala em uma sala, causando a 
sobreposição de sílabas sucessivas, mas também tende a elevar 
indesejavelmente a densidade de energia do som no recinto, para 
que o som indesejado – ruído – torna-se audível e, portanto, 
questionável.64 

Muitas vezes a reverberação é confundida com o “eco”, porque ambos são 

efeitos sonoros causados pela reflexão do som. Porém, o eco é o som refletido que 

é percebido com intervalo de tempo suficiente para ser distinguido do som original. 

                                            
64 “Every enclosed space, and most partially enclosed spaces, exhibit reverberation, i.e. 
sound persistence due to repeated boundary reflections after the source of sound has 
stopped. Thus an open drainage pipe, an empty swimming pool, and even a large seashell 
display this phenomenon of sound propagation, which should not be confused with a echo, 
defined as a distinctly detected wave or pulse. Excessive reverberation not only reduces the 
intelligibility of speech in a room by causing overlapping of successive syllables, but also 
tends to raise undesirably the sound energy density in the enclosure, so that unwanted 
sound- i.e. noise – becomes audible and therefore objectionable.” 
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Quando não é possível diferenciar, acontece o efeito da reverberação. O eco 

acontece em locais onde a distância até a superfície refletora, por exemplo, uma 

montanha, uma parede, ou caverna, é bem grande, que o retorno do som fica bem 

evidente, e pode ecoar mais de uma vez. 

Um dos principais problemas de salas de aula é o grande tempo de 

reverberação, que reduz a inteligibilidade, e assim dificulta a compreensão do que é 

dito. Se a reverberação do recinto é alta, também pode potenciar sons de baixa 

qualidade, como ruídos externos que adentram o ambiente. Como complementa 

Rettinger (1968, p. 85): 

Enquanto para salas de música, e particularmente para as igrejas 
com órgãos, uma reverberação prolongada é desejável para a 
melhoria da qualidade da percepção, salas de aula devem ter 
apenas uma quantidade limitada de essa persistência de som para 
melhores condições de escuta.65 

O tempo de reverberação longo é ideal para igrejas que utilizam órgãos, 

porque os sons criados por este instrumento se potencializam com as características 

do ambiente. O som resultante parece divino, obra de Deus. Como já mencionado 

nesta tese, os padres católicos possuem uma espécie de diferenciação na fala que 

foi criada justamente para tirar partido do longo tempo de reverberação das igrejas. 

Porém, o objeto de estudo desta pesquisa são as salas de aula, e nestas a 

reverberação deve ser reduzida, e Rettinger (1968, p. 85) descreve como: 

A reverberação em uma sala pode ser reduzida por aplicação de 
material “acústico” (absorvedor sonoro) sobre as superfícies internas 
do espaço. Sempre que uma onda de som atinge o material, uma 
parte da sua energia é absorvida e outra parte é refletida, de modo 
que, depois de muitas dessas reflexões, a amplitude do sinal original 
é reduzida para inaudibilidade. A céu aberto, é claro, não há 
nenhuma reverberação, e reconhecimento do sinal é dependente 
inteiramente do som direto.66 

                                            
65 “While for music rooms, and particularly churches with organs, a prolonged reverberation 
is held desirable for the enhancement of the quality of the rendition, lecture rooms should 
have only a limited amount of this sound persistence for best hearing conditions.” 
66 “Reverberation in a room can be reduced by application of ‘acoustic’ (sound-absorbent) 
material on the boundaries of the enclosure. Whenever a sound wave strikes the material, 
part of its energy is absorbed and part of it is reflected, so that after many such reversals and 
amplitude reductions the original signal is reduced to inaudibility. In the open, of course, 
there is no reverberation at all, and signal recognition is dependent entirely on the direct 
sound.” 



194 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

A reverberação é resultado de reflexões múltiplas que acontecem um espaço 

restrito por paredes refletoras. Se for possível absorver parte destas reflexões, o 

tempo de reverberação cai, e assim fica mais fácil compreender o que a outra 

pessoa está dizendo. O autor acredita que em céu aberto não há reverberação, 

porém mesmo no espaço da cidade esta acontece, sempre quando há barreiras 

isolantes para aumentar as reflexões múltiplas. 

Um exemplo comum são os “canyons urbanos”, ruas com edifícios 

verticalizados em ambos os lados, que sempre apresentam reverberação urbana, 

com inclusive aumento do nível de intensidade sonora no espaço da cidade. Porém, 

como se define tempo de reverberação? Rettinger (1968, p. 85) descreve com base 

na norma norte-americana: 

O Instituto de normas dos Estados Unidos da América define o 
tempo de reverberação de uma sala como o tempo necessário para 
que o nível de pressão sonora médio quadrático neste, originalmente 
em estado estacionário, diminua 60 dB após a fonte é interrompida. 
Salvo considerações contrárias, refere-se à frequência de 500 Hz, 
embora alguns livros analisam com 1000 Hz.67 

Após o som estar igualmente distribuído no espaço, quanto tempo demora 

para o nível de ruído decair 60 decibels, após a fonte desligada. Na verdade, seria 

por quanto tempo é possível ainda ouvir o som após interromper a fonte. A primeira 

fórmula que descreveu o tempo de reverberação foi de Wallace Clement Sabine 

(1902), que é a base das chamadas teorias clássicas da reverberação sonora, 

juntamente com as fórmulas de Eyring e Norris (1930-1932), Millington e Sette 

(1932-1933) e Kuttruff (2000) (RETTINGER, 1968). A fórmula de Sabine é dada por: 

 = 0,164 ∙
  ∙    

 (6.1) 

onde: 

 é o coeficiente de absorção médio dos materiais; 

 é o volume do ambiente; 

 é a área externa total de todos os objetos do local; 

                                            
67 “The United States of America Standards Institute (in S-1.1-1960) defines reverberation 
time of a room as the time required for the mean-square sound-pressure level therein, 
originally in a steady state, to decrease 60 dB after the source is stopped. Unless otherwise 
noted, it refers to the period of 500 Hz, although some books relate it to 1000 Hz.” 
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0,164 é uma constante encontrada experimentalmente por Sabine para tornar 

o cálculo mais preciso; e 

 é o coeficiente de absorção de energia da onda sonora pelo ar. 

O tempo de reverberação definido por Sabine é inversamente proporcional à 

média dos coeficientes de absorção e é calculada como a média aritmética de cada 

coeficiente de absorção para todas as superfícies do ambiente. Esta equação é 

válida para quartos vivos e de campo acústico difuso. 

Existe, porém, outra corrente que defende as teorias direcionais de 

reverberação, sendo seus principais autores Fitzroy (1959), Arau-Puchades (1988) e 

Neubauer e Kostek (2001). Fitzroy (1959) foi o primeiro na definição do tempo de 

reverberação em três direções. Este autor foi o primeiro a considerar a posição do 

material na sala, não só a superfície ocupada. Sobre Fitzroy, Rettinger (1968, p. 87) 

descreve: 

A equação Fitzroy é relativamente recente. Ele fornece tempos de 
reverberação calculados de acordo com os valores medidos nas 
salas, com o material absorvedor concentrado em uma ou duas 
paredes, enquanto que um par ou mesmo dois pares de superfícies 
paralelas na sala permanecem altamente reflexivas.68 

É fundamental citar este autor porque foi o primeiro a afirmar que a posição 

do material absorvedor no interior da sala também influencia no tempo de 

reverberação. Não é possível apenas levar em conta apenas a absorção dos 

materiais de revestimento, mas também a localização destes. Ainda sobre a mesma 

teoria, explica Rettinger (1968, p. 87): 

Deve-se salientar, no entanto, que todas as equações tempo de 
reverberação publicados até esta data são baseadas, explícita ou 
implicitamente, em condições de energia sonora difusa na sala 
analisada. A equação Fitzroy não é exceção, embora esta leva em 
consideração a não uniformidade da absorção.69 

                                            
68 “The Flizroy equation is a relative newcomer. It provides calculated reverberation periods 
more in accord with measured values in rooms having the sound absorbent material 
concentrated on one or two walls, while one pair or even two pairs of parallel surfaces in the 
room remain highly reflective.” 
69 “It should be pointed out, however, that all reverberation time equations published to date 
are based, explicitly or implicitly, on diffuse sound energy conditions in the enclosure under 
consideration. The Fitzroy equation is no exception although it does take into account the 
nonuniformity of the absorption.” 
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Atualmente, com o uso de softwares para a modelagem do tempo de 

reverberação, que será posteriormente demonstrado, pode-se identificar as 

diferenças de tempo de reverberação em locais distintos das salas. Não existe 

nunca um mesmo tempo padrão para o recinto inteiro. Rettinger (1968, p. 87) 

demonstra como o tempo de reverberação calculado por fórmulas pode se alterar 

dependendo do método escolhido: 

Para ilustrar a diferença entre os tempos de reverberação calculados 
obtidos com as quatro equações, considere uma sala em forma de 
cubo, com 10 pés entre as paredes opostas, que são tratadas com 
um material acústico de 0,80 de absortividade, com as paredes 
restantes não tratadas exibindo uma absortividade 0,4.70 

A Tabela 6.3, a seguir, mostra os resultados desses cálculos: 

Tabela 6.3 – Cálculo do tempo de reverberação de uma mesma sala, mas através de 
fórmulas diferentes 

Equação de  
Tempo de Reverberação 

Tempo de reverberação (em segundos) em uma  
sala cúbica de 0.92 m², considerando o número  

de paredes opostas com tratamento com  
material absorvedor α = 0.8 abaixo 

1 par 2 pares 3 pares 

Sabine 0.278 0.145 0.102 

Eyring 0.236 0.102 0.051 

Fitzroy com absorção de Sabine 1.395 0.749 0.102 

Fitzroy com absorção de Eyring 1.375 0.715 0.051 

Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 88). 

Os resultados dos cálculos com a fórmula de Fitzroy resultaram em tempos 

de reverberação bem superiores aos demais. Quando o tratamento da sala é mais 

homogêneo, no caso quando todas as superfícies são absorvedoras, o resultado se 

aproxima ao calculados com a fórmula de Sabine. Ou seja, não basta considerar 

quando as superfícies estão absorvendo, mas, sim, verificar o posicionamento 

daquelas que estão refletindo. Como analisa Rettinger (1968, p. 88): 

Observe o longo tempo de reverberação obtido com a equação 
Fitzroy (1,395 segundos) quando apenas um par de paredes laterais 

                                            
70 “To illustrate the difference in the calculated reverberation periods obtained with the four 
equations, consider a cubic room with a 10-ft opposing walls is treated with an acoustic 
material of .80 absorptivity, with the remaining untreated walls exhibiting a 0.4 absorptivity. 
The table below shows the results of the calculations.” 
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opostas é tratada material absorvedor. Comparado com o tempo da 
equação de Eyring (0,236 segundos) é quase seis vezes mais, e está 
mais de acordo com os valores das medições obtidas em campo.71 

Portanto, como metodologia desta pesquisa, a proposta é fazer medições de 

campo para validar os dados obtidos pelas simulações em software, com o intuito de 

tornar as verificações acústicas o mais próximas da realidade possível. Apesar das 

dificuldades de fazer o cálculo previsional, a reverberação tem um grande impacto 

na percepção do espaço pelo Homem, por isso é um parâmetro fundamental para 

avaliação. Como descreve Rettinger (1968, p. 88): 

O tempo de reverberação em relação ao volume e o uso da sala 
representa, atualmente, o critério mais importante para satisfação 
percepção acústica na mesma. Uma pessoa pode colocar-se em 
várias posições em uma sala, bater palmas, e ganhar pelo 
decaimento sonoro valores aproximados das condições de escuta 
interna.72 

Pode-se treinar ouvir o tempo de reverberação, e quando se aprimora neste 

sentido, percebe-se o quanto negativo pode ser o mesmo não adequado ao uso do 

espaço. Não existe tempo de reverberação ruim, mas, sim, aquele que não está 

adequado ao tipo de sala.  

Na Figura 6.9, a seguir, Rettinger (1968, p. 88) apresenta os tempos de 

reverberação ideais para cada ambiente, dependendo da forma de utilização.  

Os valores ilustrados pelo autor representam um guia geral, uma vez que muitos 

edifícios têm que abrigar uma grande variedade de atividades semelhantes. 

                                            
71 “Note the long reverberation time obtained with the Fitzroy equation (1.395 sec) when only 
one pair of opposing sidewalls is treated sound-absorbently. Compared with the Eyring 
equation time (.236 sec) it is almost six times longer, and yet it is in better accord with 
measured values obtained in the field.” 
72 “The reverberation time in its relation to volume and purpose of an enclosure represents at 
present the most important criterion for satisfactory room acoustics. A skilled person may 
indeed place himself at various positions in a room, clap his hands, and gain from the 
decaying sound a fair measure of the hearing conditions therein.” 
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Figura 6.9 – Tempo ótimo de reverberação segundo uso da sala 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 89). 

A tabela apresenta tempos ótimos de reverberação para diferentes tipos de 

recintos, sempre para a frequência de 500 Hz, e considerando que três terços da 

sala estão ocupados por pessoas. Nota-se que quanto maior o volume da sala, 

maior deve ser o TR. As salas de aula aparecem como o uso que necessita o TR 

mais baixo entre todos os outros, com o intuito de facilitar a compreensão para 

palavra falada. Sobre possibilidade de alterar o TR, Rettinger (1968, p. 89) comenta: 
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Tal variação no tempo de reverberação recomendado exige uma 
alteração da absorção total do recinto – uma exigência dispendiosa. 
Isto é particularmente verdadeiro para os recintos multifuncionais que 
são acomodar atividades acusticamente diferentes (docência, recitais 
de órgão, a apresentação de imagens em movimento, eventos 
desportivos, etc.) Nestes quartos o tempo de reverberação ideal 
pode variar de 50% ou mais, que a mudança é muitas vezes 
economicamente impraticável para conseguir por meios mecânicos.73 

Algumas salas são utilizadas para diversas funções, e soluções mutáveis são 

mais dificilmente atingidas, porém são factíveis. Um caso interessante é a Sala São 

Paulo, na cidade de São Paulo, projeto do arquiteto Nelson Dupré, de 1999. Neste o 

forro acontece em módulos que podem mudar de posição, para alterar o volume da 

sala e seu TR, segundo o tipo de música apresentada. Este forro acústico é único 

em todo o mundo, automatizado para facilitar a utilização, e assim caracteriza esta 

como uma das dez melhores salas de concerto do mundo. 

Figura 6.10 – Forro acústico da Sala São Paulo 

 
Fonte: Lima (2016, online). 

O tempo de reverberação ainda é normalmente descrito para 500 Hz, porém 

para uma avaliação mais aprofundada, deve-se considerar as demais frequências de 

                                            
73 “Such variation in the recommended reverberation period calls for a change of the overall 
absorption in the enclosure – a costly requirement. This is particularly true for multi-purpose 
enclosures that are accommodate acoustically dissimilar activities (lecturing, organ recitals, 
motion picture presentation, sporting events, etc). In such rooms the optimum reverberation 
time may vary 50% or more, which change is often economically impracticable to achieve by 
mechanical means.” 
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interesse. O TR pode ser bem diferente principalmente em baixas frequências, como 

explica o Rettinger (1968, p. 90): “Na maioria das salas a mudança do tempo de 

reverberação por frequência – a chamada reverberação característica – é tal que o 

tempo em 100 Hz é de 20-50 % mais do que em 500 Hz”74. 

Como já mencionado, um material absorvedor nunca absorve igualmente 

todas as frequências, e, por isso, algumas podem ser mais refletidas que outras, 

principalmente as baixas. Segundo Rettinger (1968, p. 90), as curvas de TR foram 

desenvolvidas com base em testes in loco, com base simplesmente empírica, como 

exemplifica a Tabela 6.4, a seguir. 

Tabela 6.4 – Curvas empíricas do tempo ótimo de reverberação 
Locais Equações com derivação empírica 
Igrejas Católicas 0.4 log V – 0.4 

0.35 log V – 0.35 
0.3 log V – 0.3 
0.3 log V  

0.25 log V  
0.2 log V  
0.2 log V + 0.1 
0.2 log V  
0.2 log V – 0.1 

 

Igrejas Protestantes, Sinagogas 

Igrejas da Ciência Cristã 

Salas de Concerto 

Casas de Ópera 

Salas de Música de Câmara 

Cinema 

Estúdio de gravação 

Salas de aula 

Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 90). 

O tempo de reverberação é um parâmetro complexo de descrever 

matematicamente, devido ao enorme quantidade de fatores de impacto, mas que 

influencia diretamente a percepção e bem estar no espaço, e, por isso, merece 

fundamental atenção. 

6.4 ISOLAMENTO DE DIVISÓRIAS PARA BARRAR RUÍDOS 

O último parâmetro apresentado é o isolamento sonoro, que é a propriedade 

do material de não deixar o som atravessar, e refleti-lo de volta para o espaço de 

origem. Pretende-se aqui explicar algumas diferenças entre conceitos relacionados 

com o isolamento, para diferenciar cada tipo de necessidade acústica considerando 

este parâmetro.  

                                            
74 “In most rooms the change of reverberation time with frequency – the so-called 
reverberation characteristic – is such that the time at 100 Hz is from 20-50% longer than at 
500 Hz.” 
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Rettinger (1968, p. 91) explica a diferença entre isolamento de ruído aéreo, e 

ruído de impacto, que na língua inglesa utiliza duas terminologias diferentes: 

Embora ambos os termos “insulation” e “isolation” derivam da palavra 
“island” (ilha), o primeiro é utilizado para a separação ou atenuação 
de ruído aéreo entre dois pontos no espaço, enquanto o último tem 
um significado semelhante para ruído de impacto, ou seja, vibrações 
mecânicas em sólidos.75 

O ruído aéreo são as ondas mecânicas que transitam pelo ar, enquanto as 

vibrações são as ondas em superfícies sólidas. Normalmente os dois tipos estão 

associados, porém, ruídos de baixa frequência conseguem estimular mais facilmente 

materiais rígidos. Para uma onda passar de um meio para outro esta precisa 

encontrar pontos de conexão, porém qualquer pequena área de contato pode 

permitir a passagem de ruídos. Sobre a redução de ruído, Rettinger (1968, p. 92) 

afirma: 

Ruído e redução de ruído, com o símbolo NR, pode ser definido 
como o valor pelo qual o nível médio de pressão sonora, L1 (dB) em 
um recinto com a fonte sonora excede o mesmo nível L2 médio do 
recinto receptor do som, assumindo-se que há algum tipo de barreira 
ou parede que separa estes dois espaços da medição acústica. 
Matematicamente podemos escrever: NR = L1 – L2.76 

O NR (redução de ruído) de uma parede é o quanto esta isola de sons, em 

decibels, considerando a diferença entre a sala emissora e a receptora, que devem 

ser adjacentes. Neste caso, a divisória pode ser testada in loco, porém é mais difícil 

diferenciar quanto é a eficiência da parede, e quanto é o impacto dos sons de 

flancos, que chegam pelas laterais. 

Em laboratório, a divisória costuma ser totalmente isolada do restante da 

estrutura da edificação, o que dá um resultado mais coerente com a real eficiência 

da parede em questão. Porém, o NR não é uma propriedade do material, mas, sim, 

                                            
75 “While both insulation and isolation derive from the word island, the former is preferably 
reserved for the separation or attenuation of air-borne sound between two points in space, 
while the latter carries a similar meaning for solid-borne sound, i.e, mechanical vibrations in 
solids.” 
76 “Noise and sound reduction, with symbol NR, may be defined as the amount by which the 
average sound-pressure level, L1 (dB) in a sound source enclosure or locale exceeds the 
same level L2 averaged throughout the sound receiving enclosure or locale, it being 
assumed that some sort of barrier or wall separates the two spaces of measurement. 
Mathematically we may write: NR= L1-L2” 
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a característica de uma divisória inteira. Quando é necessário descrever a 

propriedade, utiliza-se o “coeficiente de transmissão sonora”, que significa o quanto 

som o material deixa passar, conforme explica Rettinger (1968, p. 92): 

O coeficiente de transmissão sonora ou “transmitividade” acústica de 
uma divisória é a fração de energia sonora incidente transmitida 
através dela, e a menos que especificado de outro modo, assume 
incidência aleatória do som na parede voltada para a fonte. Seu 
símbolo é t.77 

Este coeficiente “t” é um valor obtido em laboratório, que caracteriza um 

material, e está relacionado também com a quantidade de ar que consegue 

ultrapassá-lo. Como já mencionado, materiais mais rígidos e estanques permitem 

uma menor transmissão sonora, e, por isso, são mais isolantes e refletores do som.  

A partir deste coeficiente de transmissão sonora, é possível calcular o quanto um 

material permite de passagem sonora em decibels, conforme explica Rettinger 

(1968, p. 92): 

A atenuação sonora de uma divisória, o símbolo TL, equivale a – 10 
log T, e expressa em dB. Se fosse possível medir a pressão sonora 
P2 diretamente do outro lado da parede, a perda de transmissão 
desta seria 20 log (P1P2). Na prática, no entanto, não há paredes 
infinitamente grandes, e para realizar uma medição da qualidade do 
isolamento sonoro de um material utilizado para a parede, é 
necessário testá-lo como uma divisória entre dois recintos – um 
quarto de origem e uma sala receptora.78 

Para a atenuação sonora de uma divisória, é necessário saber, como 

demonstra a imagem abaixo, qual é a pressão inicial P1 e a P2, quanto o material 

reflete , quanto o material absorve , com o intuito de isolar apenas o nível de 

intensidade que transmite. A diferença entre o NR e o TL, é que o primeiro é apenas 

a diferença entre as intensidades dos dois recintos, já o TL considera também a 

absorção do espaço da sala receptora no cálculo, como mostra o esquema de 

medição abaixo: 

                                            
77 “The sound transmission coefficient or acoustic transmittivity of a partition is the fraction of 
incident sound energy transmitted through it, and unless otherwise specified assumes 
random sound incidence on the source side of the divider. Its symbol is t.” 
78 “The transmission loss of a partition, symbol TL, is - 10 log t, and expressed in dB. If one 
could measure the sound pressure P2 directly on the other side of the wall, the transmission 
loss of the wall would be 20 log (P1P2). In practice, however, there are no infinitely large 
walls, and to obtain a measure of sound insulation quality of a material used for a wall, one 
has to test it as a partition between two enclosures – a source room and a receiving room.” 
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Figura 6.11 – Medições de atenuação sonora 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 92). 

O TL (atenuação sonora) tanto pode ser obtido a partir do coeficiente de 

transmissão sonora (t) quanto pode resultar de medições in loco, que relacionam a 

diferença entre o nível de intensidade da sala receptora menos a emissora, porém 

sempre ponderando pela quantidade de materiais absorvedores existentes na sala 

receptora. Rettinger (1968, p. 92) apresenta as fórmulas para cálculo: 

Quando o procedimento é realizado, o nível de pressão sonora 
medido na sala de recepção é, de certo modo determinado pelo 
tamanho da partição S e a absorção total A existente no ambiente. A 
transmissão sonora de uma vedação testada é:79 

 = − + 10 ∙
  

  (6.2) 

                                            
79 “When this is done, the sound pressure level measured in the receiving room is to some 
extent determined by the size of the partition S and the total absortion. A existing in the 
room. The transmission loss of a partition so tested is: TL = L1 – L2 + 10 log SA = NR + 10 
log SA or NR = TL – 10 log SA” 
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= + 10 ∙
  

 

 = − 10 ∙
  

 (6.3) 

onde: 

 é Atenuação Sonora (Transmission Loss) em dB; 

 é Nível de pressão sonora na sala emissora; 

 é Nível de pressão sonora na sala receptora; 

 é Redução Sonora (Noise Reduction) entre diferentes recintos; 

 é Superfície total interna em m²; 

 é Área de absorção em m² (A = α.S). 

As fórmulas acima relacionam o TL com o NR, que são, de certa forma, 

similares, porém não são iguais. O TL é uma forma de avaliação muito mais 

completa e realista, porque quando um som é gerado na sala emissora, passa pela 

parede, e chega na sala receptora, parte do som, antes de chegar no microfone ou 

qualquer receptor, acaba sendo absorvido pelos próprios materiais absorvedores do 

interior da sala. Ou seja, o nível sonoro também reduziu por características do 

recinto, não só pelo isolamento de certa divisória que está sendo avaliada. Ainda 

existe outro termo, chamado “Classe de transmissão sonora”, conforme explica 

Rettinger (1968, p. 94): 

Classe de transmissão sonora (STC) é um termo originado pela 
American Society for Testing Materials, com a intenção de superar 
certas insuficiências que apareceram na qualidade de isolamento de 
um material por meio das médias descritas no n.º 4 acima – por 
exemplo, quando as perdas de transmissão sonora em certas 
frequências testadas coincidiram com “mínimos” ou “picos” 
características desta transmissão. Através do método de ASTM 
avaliação de isolamento, o espectro de perda de transmissão de um 
material ou construção é comparada com uma das curvas padrões 
do Relatório ASTM 3-90-61T.80 

                                            
80 “Sound transmission Class (STC) is a term originated by the American Society for Testing 
Materials with the intention of overcoming certain inadequacies that developed in the 
insulating quality of a material by means of the averages described in No. 4 above – for 
example, when transmission losses at certain test frequencies coincided with ‘dips’ or ‘peaks’ 
in the transmission loss characteristic. By the ASTM method of insulation evaluation, the 
transmission-loss spectrum of a material or construction is matched against one of the profile 
curves contained in ASTM Report No. 3-90-61T.” 
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Buscando evitar incertezas da medição, a American Society for Testing 

Materials (ASTM) desenvolveu curvas padrão para corrigir pequenos desvios nos 

dados de isolamento sonoro, e também facilitar a compreensão da atenuação 

sonora para as demais frequências não investigadas in loco. Estas curvas tendem a 

rebaixar o desempenho, porque são estabelecidas a partir dos valores mínimos 

registrados. O gráfico abaixo mostra a “Construção I” e a “Construção II” e os 

resultados das medições de TL. Já no segundo gráfico, cada construção foi 

relacionada com uma curva STC: 

Figura 6.12 – Avaliação do isolamento sonoro de duas divisórias 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 94). 
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Como demonstra a imagem acima, a curva STC rebaixou o desempenho da 

“Construção I”. A “Construção I” teve um TL = 50 dB, enquanto a “Construção II” 

teve um TL = 45 dB, ou seja, a primeira teve um desempenho em geral superior, 

porém teve um valor mínimo de isolamento aproximadamente as 600 Hz, o que 

levou a se enquadrar na curva do STC 40, inferior que a STC 50 da “Construção II”. 

Rettinger (1968, p. 94) busca explicar qual é a forma mais correta: 

Qual é o sistema correto – médias TL ou STC? A resposta correta 
deve levar em consideração o espectro do nível de ruído 
predominante na sala cujo ruído não deve ser transmitido com 
dificuldade para o recinto adjacente. Se o ruído é rico em frequências 
inferiores a 350 Hz, “Construção I” é melhor do que “Construção II”; 
se predominantemente na faixa de 350-500 Hz, “Construção II” é 
melhor do que a “Construção I”; e se rico acima de 800 Hz, 
“Construção I” é novamente melhor do que a “Construção II”. 
Portanto, a menos que se saiba, pelo menos em linhas gerais, o 
caráter do ruído que não deve ser transmitido, escolha das 
propriedades de isolamento de uma divisória deve ser considerado 
com cautela.81 

Como explica o autor, o melhor método de análise depende das frequências 

que devem ser isoladas. Para baixas frequências e para as mais altas, ou seja, os 

extremos, normalmente o TL é bem eficaz, agora para frequências intermediárias 

entre 350 e 500 Hz, a curva STC parece ser melhor. Porém depende do caso 

estudado, dos materiais da divisória, e das frequências que devem ser barradas. 

Rettinger (1968, p. 103) complementa sobre paredes compostas por diferentes 

materiais: 

Testes de atenuação sonora em paredes duplas indicam que o 
aumento na atenuação, em comparação com uma única parede 
homogênea de densidade superficial igual, varia de 6 dB para uma 
parede dupla próxima a 20 dB para uma parede dupla menos 
rígida.82 

                                            
81 “Which is the correct system – TL averages or STC’s? The right answer must lie in a 
consideration of the noise level spectrum prevailing in the room whose noise is not to be 
transmitted disturbingly into the adjacent enclosure. If the noise is rich in component 
frequencies below 350 Hz, Construction I is better than Construction II; if rich in the range 
350-500 Hz, Construction II is better than Construction I; and if rich above 800 Hz, 
Construction I is again better than Construction II. Therefore unless one knows, at least to 
some extent, the character of the noise that is not to be transmitted, rank-ordering of the 
insulation properties of a partition should be regarded with a degree of caution.” 
82 “Transmission-loss tests of compound partitions indicate that the increase in the 
attenuation, compared with a single homogeneous wall of equal surface density, varies from 
6 dB for a tightly coupled double-wall to 20 dB for a loosely coupled double-wall.” 
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Figura 6.13 – Corte de uma parede dupla 

 
Fonte: Adaptada de Rettinger (1968, p. 103). 

Uma forma frequentemente utilizada para aumentar a atenuação sonora ou 

isolamento de uma parede é criar uma estrutura auxiliar para torná-la dupla, que 

como afirmou Rettinger (1968) acima, é capaz de isolar até 20 decibels do nível 

sonoro. Esta solução projetual é ideal para isolamento de fachadas que estão 

voltadas para grandes vias de tráfego urbano, que são constantemente muito 

ruidosas. Porém, essa construção pode ser utilizada sempre que haja a necessidade 

de isolar a edificação de uma fonte de ruído no exterior. 

6.5 PROPRIEDADES ACÚSTICAS DOS MATERIAIS 

Para finalizar este capítulo, a proposta é apresentar as características 

acústicas de todos os materiais de construção, sendo estes especialmente 
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elaborados para este fim, ou também os materiais tradicionais. Como referência 

principal para a elaboração desta etapa da pesquisa foi utilizado o livro “Architectural 

acoustics: principles and practices”. Neste livro, Pirn e Fullerton (2010, p. 41) 

descrevem a importância dos materiais: 

Todos os materiais de construção são de certa forma acústicos, 
porque cada um apresenta uma maneira pela qual o som é refletido, 
absorvido ou transmitido. Isso inclui tanto os materiais mais comuns 
e um grande número de outros produtos – alguns comuns, outros 
não tão comuns – que são percebidos como acústicos. Ele também 
inclui um número de dispositivos especiais, cuja finalidade é 
estritamente acústica.83 

Sempre que o arquiteto especifica os materiais de construção de uma nova 

edificação, e projeta os volumes dos recintos interiores, está criando ambientes 

acústicos que muitas vezes nem pode prever a qualidade. A proposta de mostrar os 

diferentes tipos de materiais é para que os arquitetos possam ter mais conhecimento 

do impacto da qualidade ambiental resultante de suas escolhas, e assim que estes 

possam especificar revestimentos de forma mais consciente. Sobre as propriedades 

acústicas, continuam Pirn e Fullerton (2010, p. 41): 

O som, ao incidir na superfície limite de um recinto, será 
parcialmente refletido, parcialmente absorvido e parcialmente 
transmitido para a próxima sala. Todos os três eventos são 
acústicos, mas o seu efeito sobre o ambiente construído é muito 
diferente. Os dois primeiros processos – reflexão e absorção – são 
mutuamente exclusivos, e ambos caem na área de acústica das 
salas.84 

Quando um material é bom absorvedor, este é um mal refletor, e vice-versa, 

ou seja, como mencionou o autor, são parâmetros mutuamente exclusivos. Porém, 

além disso, é sempre necessário notar outro parâmetro anteriormente explicado, que 

é a capacidade de isolamento do som. Geralmente, os mais refletores são também 

mais isolantes, porém há variações, que serão apresentadas a seguir. Sobre o 

                                            
83 “All building materials are in a way acoustical, because all effect the manner in which 
sound is reflected, absorbed, or transmitted. This includes both the most common materials 
and a great many products – some common, others not so common – that are or are 
perceived to be acoustical. It also includes a number of special devices, whose purpose is 
strictly acoustical.” 
84 “[...] sound, upon striking the boundary of a room, is partially reflected, partially absorbed, 
and partially transmitted to the next room. All the three events are acoustical, yet their effect 
on the built environment is very different. The first two processes – reflection and absorption 
– are mutually exclusive, and they both fall in the realm of room acoustics.” 
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benefício de fazer uma escolha consciente de materiais, Pirn e Fullerton (2010, p. 

41) acrescentam: 

Ao selecionar os materiais adequados, o som pode ser mantido 
(refletido) ou desaparecer (absorvido). É claro, isto acontece em 
graus, porque nenhum material é totalmente refletor ou totalmente 
absorvente. O terceiro processo, de transmissão (ou o seu 
homólogo, atenuação), recebe o amplo título de isolamento sonoro. 
A questão não é o quanto o som é refletido ou absorvido, mas que 
parcela deste pode passar através dos materiais que são feitas as 
paredes, piso e teto de uma sala.85 

Ao elaborar um projeto acústico, o primeiro cuidado a se tomar é isolar a 

edificação do meio exterior, para não se tornar um problema grave após a obra 

finalizada. Para isso, a especificação dos materiais da envoltória, que representa a 

cobertura e divisórias externas, deve ser feita de forma consciente, sabendo quais 

são as fontes de ruído do entorno e buscando soluções objetivas. Sobre a 

característica dos materiais, Pirn e Fullerton (2010, p. 50) complementam: 

Salvo casos especiais, os materiais que atenuam o som geralmente 
não absorvem o mesmo, e aqueles que absorvem o som não 
oferecem muita atenuação. Isto deveria ser óbvio uma vez que, a fim 
de barrar o som, um material deve ser sólido, e a fim de absorver, 
este normalmente deve ser poroso.86 

A seguir são apresentadas três listas das propriedades acústicas dos 

materiais: materiais tradicionais, acústicos e dispositivos especiais. 

                                            
85 “By selecting the appropriate materials, sound can be sustained (reflected) or made to 
disappear (absorbed). Of course, this happens in degrees, as no material is totally reflective 
or totally absorptive. The third process, transmission (or its counterpart. Attenuation), falls 
under the broad heading of sound isolation. The issue is not how much sound is reflected or 
absorbed, but how much of it is allowed to pass through the materials of which the walls, 
floor, and ceiling of a room are made.” 
86 “Unless otherwise noted, those that attenuate sound generally do not absorb sound, and 
those that absorb sound do not offer much attenuation. This should be obvious since, in 
order to stop sound, a material must be solid, and in order to absorb, it typically must be 
porous.” 
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Quadro 6.1 – Materiais de construção tradicionais (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização 

Propriedades 
Reflexão x 
Absorção 

1 Tijolo 

Bloco de construção 
modular feito de 
argila, material 

rígido. 
 

Em paredes 
estruturais e 

não estruturais; 
utilizado como 
revestimento 

interno e 
externo, e para 
pavimentação. 

Devido a sua massa, 
próxima de 2.1 kg/dm³, o 
tijolo atenua muito bem 

ruídos aéreos. A atenuação 
pode ser excelente quando 
existem duas paredes de 

tijolo próximas, porém 
desconectadas. 

Material rígido, 
pouca absorção. 

Mas é bom 
refletor para 

todas as 
frequências. 

2 Carpete 

Acabamento de piso 
macio feito de 

materiais sintéticos, 
como Nylon, ou 

naturais, como lã.  

Colado 
diretamente no 
chão, ou sobre 

uma camada de 
feltro ou lamina 

de borracha. 

Não dificultam a transmissão 
sonora, mas impedem o 

forte contato com o piso, e, 
por isso, atenuam ruídos de 
impacto. Carpetes também 

absorvem o som, 
principalmente nas altas 
frequências. A absorção 
depende da espessura, e 
também da porosidade ou 

fribrosidade da camada 
inferior. Normalmente NRC 
= 0.20, mas pode chegar a 

0.55 para carpetes felpudos. 

Em pisos rígidos, 
como concreto, 
pode ser bem 
eficiente para 

evitar o ruído de 
impacto. Mas em 
pisos de madeira 

ainda vai 
produzir ruídos 

de baixa 
frequência. 

3 
Revestimento 

Cerâmico 

Acabamento feito de 
um mineral não-

metálico, similar à 
argila, que endurece 

em altas 
temperaturas.  

Utilizado em 
revestimentos 
de banheiros e 

cozinhas. 

Material fino e leve, 
comparado com a base, por 

isso não auxilia da 
transmissão sonora, e 

também não atenuam o 
ruído de impacto, porque é 

rígido. 

Muito refletivo 
para altas 

frequências, por 
ser um material 

rígido e liso. Não 
absorvedor. 

4 Concreto 

Uma mistura entre 
cimento, brita, areia 
e água, que forma 
uma massa rígida 

de resistência 
superior a 

compressão. 
 

Reforçado com 
barras de aço, 
e utilizado para 
a construção de 
lajes e paredes 

estruturais. 

Normalmente com peso de 
2.3 kg/dm³, é um dos 

melhores materiais para 
atenuar o som. Porém com 

outros materiais rígidos, 
transmite ruído de impacto. 
O concreto leve é menos 

efetivo. 

Bom refletor, 
mas ótimo 

refletor do som. 
Já existem 
concreto 

intencionalmente 
porosos, que são 
um pouco mais 
absorvedores. 

5 
Bloco de 
Concreto 

Bloco de construção 
modular feito de 

concreto, material 
rígido. Mais leves 

para facilitar o 
manuseio. 

 

Utilizado para 
construir 
paredes, 
consegue 
suportar 

consideráveis 
cargas. 

Unidades leves 
são adequadas 
para divisórias 
não estruturais. 

A atenuação sonora 
depende do peso. Os blocos 
levem podem ser utilizados 
em casos não críticos. Se 

estes são sólidos, ou 
preenchidos de areia ou 

graute, atenua muito bem o 
som. Em paredes duplas 
desconectadas, obtêm-se 

altas atenuações. (Como em 
tijolos) 

Se pintado e 
selado, é um 
bom refletor. 

Porém, o 
material pode 
ser poroso, e 

absorver pouco 
som. 

6 Vidro 

Lamina rígida, 
transparente e 

translúcida, feita de 
uma mistura de 

silicatos.  

Utilizado em 
janelas e outras 
aberturas que 
precisam ficar 
fechadas, mas 
sem excluir a 
luz natural. 

Apesar da massa de 2.5 
kg/dm³, o vidro não é um 
bom atenuador porque é 
fino, já que a massa por 
unidade de área é baixa. 

Vidros duplos ou triplos, com 
camada de ar no interior (50 

mm ou mais) são mais 
eficientes, assim como 
certos tipos de vidros 

laminados. 

É bom refletor de 
altas 

frequências, 
porém, o vidro 

sofre 
ressonância, e 
através deste 
mecanismo, 

absorve sons de 
baixa frequência. 
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Quadro 6.1 – Materiais de construção tradicionais (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização Propriedades 

Reflexão x 
Absorção 

7 Placa de 
gesso 

Uma placa, 
resistente ao fogo, 

feita de gesso 
calcinado com 

certos aditivos, com 
uma lamina de 
papel especial 
imprensado. 

 

Fixado por uma 
estrutura 

metálica leve, é 
utilizado como 

divisório 
interna, além de 

ser o material 
mais comum 

para 
revestimento de 

forro. 

Mesmo não sendo muito 
pesado, com 0.8 kg/dm³, e 
nem muito espesso, pode 

atenuar bem o som. Porém, 
depende de como a 

construção foi detalhada. 
Melhores resultados são 

obtidos com o uso de 
múltiplas camadas de 
gesso, e uma camada 

interior de material 
absorvedor. Todas as juntas 

devem ser perfeitamente 
seladas. 

Quando as 
placas não são 

fixadas 
diretamente na 
estrutura, estas 

sofrem 
ressonância, e, 

por isso, 
absorvem baixas 

frequências. 
Para altas 

frequências é 
refletora. 

8 
Revestimento 

de pedra 

Acabamento feito de 
pedra, podendo 

criar uma 
composição estética 

com textura. 
 

Utilizado em 
revestimentos 
de vedações 
externas e 
internas. 

Apesar da grande massa da 
pedra natural, a espessura é 
pequena, por isso só amplia 

a atenuação dos ruídos 
aéreos do material da base. 

Muito refletivo 
para altas 

frequências, por 
ser um material 

rígido. Não 
absorvedor. 

9 
Forro 

metálico 

Existem vários tipos 
de metais, mas o 
mais comum é o 

aço. 
 

É mais 
frequentemente 
utilizado para 

reforço 
estrutural. 
Metais em 

forma de lamina 
são utilizados 
também como 

forro. 

A superfície é rígida, e tende 
a vibrar quando sofre 
impacto. A atenuação 

depende da espessura da 
peça. 

O forro metálico 
transmite 

facilmente o som 
da chuva e 

granizo. 

10 Argamassa 

Substancia pastosa 
feita de areia, água, 

com adição de 
gesso. Tem 

propriedades de 
aderência e 

endurecimento.  

Para assentar 
tijolos, 

impermeabilizar 
superfícies, 
regularizar 
superfícies, 

selar as juntas. 

Se uma camada de 
argamassa for aplicada em 
vigas vai atenuar o som da 
mesma forma que o gesso. 
Se aplicada sobre a pedra, 
não trará nenhum benefício 
para a atenuação sonora. 

Permite bem 
pouca absorção 

exceto em 
baixas 

frequências, se 
suspendo ou 

apoiado em uma 
superfície sólida. 

11 Compensado 
de madeira 

Um painel laminado 
com várias camadas 

de madeira. 

 

Utilizado na 
construção de 
madeira como 

base para 
pisos, 

fechamento de 
vigas e painéis 
de acabamento 

de paredes. 

Pouco eficiente como 
atenuador sonoro, devido a 
sua massa de 0.6 kg/dm³, 
porém normalmente está 

associado a outro material. 
Refletor de baixas 

frequências. 

Um compensado 
fino, afastado da 

parede, é um 
potente 

absorvedor de 
baixas 

frequências. 

12 Piso cerâmico 

Acabamento feito de 
barro, que endurece 

em altas 
temperaturas. 

 

Utilizado em 
revestimentos 

de piso internos 
e externos. 

Podem ser lisos 
ou aderentes. 

Material fino e leve, 
comparado com a base, por 

isso não auxilia da 
transmissão sonora, e 

também não atenuam o 
ruído de impacto, porque é 

rígido. 

Muito refletivo 
para altas 

frequências, por 
ser um material 

rígido. Não 
absorvedor. 

13 Piso vinílico 

Acabamento de piso 
feito de vinil, ou 

asfalto, borracha e 
cortiça. Antigamente 

continha fibras de 
amianto. 

 

Um dos tipos 
de piso mais 

comuns e 
duráveis 

atualmente. 

Tem pouco acréscimo na 
atenuação sonora produzida 

pela superfície de apoio. 
Mas, oferece certa 

atenuação a ruídos de 
impacto de latas 

frequências. 

Não é um 
absorvedor 
sonoro. Piso 

vinílico, assim 
como de cortiça, 

são tão 
refletores como 

concreto, por ser 
rígido. 
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Quadro 6.1 – Materiais de construção tradicionais (conclusão) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização 

Propriedades 
Reflexão x 
Absorção 

14 
Estrutura 
metálica 

(Steel Decking) 

Estrutura ou chapa 
metálica, 

normalmente 
ondulada para maior 

reforço,instalada 
entre apoios 

estruturais (vigas, e 
terças). 

 

A técnica Steel 
Decking é 

frequente em 
pisos elevados 
de escritórios. 
Mas também 

pode ser 
utilizada na 

construção de 
barreira 

acústica em 
estradas. 

A atenuação é dada pela 
massa resultante da 

estrutura metálica com o 
material do fechamento. Se 
for de concreto, a atenuação 

da estrutura pode ser 
desprezada. No caso da 

barreira, o mais relevante é 
o peso da barreira. 

É altamente 
refletivo, a 
menos que 

esteja livre para 
vibrar, e, então, 
para absorver 

baixa-frequência 
por ressonância. 

15 
Vigas de aço 

e treliças 

Estruturas metálicas 
para reforço 
estrutural. 

 

Podem ter 
várias 

configurações, 
são projetadas 
para suportar 

piso e telhados. 

Sozinhas não atenuam o 
som, mas seu afastamento e 

rigidez pode afetar a 
atenuação, em especial 
isolamento a ruído de 
impacto e vibração. 

Não absorvem o 
som, mas se 

expostas podem 
causar difusão 

sonora. 

16 
Canaletas 
metálicas 

Estrutura metálica 
em forma de "C", 
em atuando como 

canaleta. 

 

Utilizada para 
estruturar o 

drywall, 
associada com 

a placa de 
gesso em 
ambos os 

lados. 

Tem a função estrutural mas 
também de um espaçador, 

aumentando a espessura da 
parede e permitindo ar no 
interior, o que melhora a 

atenuação. Na verdade, não 
importa tanto o material do 

espaçador. 

Pouco efeito na 
absorção. Mas o 

espaçamento 
impacta a 

frequência de 
ressonância da 

parede. 

17 
Paralelepípedos 

(Blocos de 
pedra) 

Bloco de construção 
modular feito de 
pedra natural, 
material rígido. 

 

Em paredes 
estruturais e 

não estruturais; 
utilizado em 

muros de 
arrimo, e para 
pavimentação. 

Devido a sua grande massa, 
o bloco normalmente atenua 

muito bem ruídos aéreos, 
mas as juntas devem ser 

seladas. A atenuação pode 
ser excelente quanto maior 

a espessura da parede. Mas 
não provocam isolamento a 

ruído de impacto. 

Material rígido, 
pouca absorção. 

Mas é bom 
refletor para 

todas as 
frequências. 

Porém, existem 
pedras porosas. 

18 Deque de 
madeira 

Estruturas de 
madeira como 
vigas, terças e 

caibros. 

 

Utilizadas para 
formar pisos 

internos e 
externos, e 

telhados, onde 
esta estrutura 

pode ficar 
aparente. 

Devido a sua massa menor 
que o concreto, apresenta 
uma atenuação ao ruído 

aéreo mediana, que pode 
aumentada de atrelada a 

materiais mais pesados. Se 
coberta por assoalho, 

apresenta baixo isolamento 
a ruído de impacto. 

Normalmente 
são refletores, 
mas com certo 

afastamento das 
juntas, pode 
atuar como 

material 
absorvedor. 

19 
Piso de 
madeira 

Acabamento fino de 
madeira, em peças 

modulares, na forma 
de tacos ou 
assoalhos. 

 

Utilizada para 
piso internos de 

salas e 
dormitórios, e 
pisos externos 

quando 
afastados do 

chão. 

Ocorre associado a um piso 
ou parede, por isso, 

acrescenta pouca melhora 
na atenuação. Madeira 

transmite ruído de impacto. 

Madeira absorve 
baixa frequência 
por ressonância. 

Se no espaço 
isso não for 
necessário, 

basta fixar as 
peças no piso ou 

parede. 

20 Vigas de 
madeira 

Estruturas de 
madeira mais 

robustas como 
vigas, terças. 

 

Utilizada em 
estruturas do 

madeiramento 
do telhado, e 
pergolados. 

As vigas podem ser duplas, 
com material absorvedor no 
interior, aumentando assim 

a atenuação a ruídos 
aéreos. São bem rígidas, 

devido a função estrutural. 

Se o 
espaçamento 

permitir a 
ressonância do 

material, a 
absorção passa 

a ser pouco 
eficiente. 

Fonte: Adaptado de Pirn e Fullerton (2010). 
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Quadro 6.2 – Materiais para acústica (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização Propriedades 

Reflexão x 
Absorção 

1 

Plataforma 
acústica 

(Acoustical 
Deck) 

Plataforma 
estruturada por uma 

chapa metálica 
perfurada, similar a 
uma telha termo-

acústica, preenchida 
no intervalo por um 

material absorvedor, 
como fibra de vidro. 

 

O nome 
também inclui 

uma plataforma 
inteira feita por 

material 
absorvedor. 

Este absorve o som. Tem 
NRC desde 0.5 até 0.9, mas 
não costuma absorver bem 

as altas frequências. 

Se expostos, 
como 

normalmente é 
desejado, pode 
reduzir ruídos e 

reverberação em 
espaços como 

ginásios, 
fábricas e 
comércios. 

2 
Espuma 
acústica 

Quando variedade 
de espumas 

celulares, 
normalmente feita 

de poliuretano. 

 

As espumas 
podem permitir 
a passagem do 
ar, ou não. São 
utilizadas para 

revestir 
paredes, tetos e 

o mobiliário. 

Quando permitem a 
passagem do ar, são ótimas 
absorvedoras, dependendo 
da espessura. O NRC vai de 
0.25 por 6 mm, para 0.9 for 

50 mm. Quando não 
permitem a passagem de ar, 

absorvem o ar de forma 
menos eficiente. Mas neste 

caso também atenuam o 
som, e são utilizadas para 

criar caixas. 

O grande 
problema das 

espumas é que 
são inflamáveis, 

e a fumaça 
gerada pela sua 
queima é tóxica. 

Por isso deve 
ser utilizada com 

precaução. 

3 

Blocos de 
concreto 
acústicos 

(AMU) 

São blocos de 
concreto que 

possuem pequenas 
aberturas, e núcleo 

interno oco.  

São utilizados 
em paredes e 

barreiras 
acústicas que 

também 
buscam ser 

absorvedoras. 

Os AMUs mais efetivos, 
além das aberturas, possui 
material absorvedor interno. 

Este absorve 
som por 

ressonância 

4 Gesso acústico 

Um material similar 
ao gesso, porém 

quando seca 
apresenta 

porosidade.  

Para revestir os 
tetos, podendo 
criar superfícies 
inteiriças assim 
como o gesso. 

Porém 
absorvem o 

som, e o gesso 
não. 

A redução de ruídos 
depende das características 

do ambiente onde está 
instalado, mas por volta de 

NRC de 0,6. 

Se algum 
material 

absorvedor, 
como fibra 
natural, é 

colocado sobre a 
placa, melhora o 

desempenho. 

5 
Forro modular 

acústico 

Forro feito de fibras 
naturais ou de vidro. 
Está disponível em 

módulos de 
normalmente 30x30 

cm, ou maiores. 
 

Normalmente 
fica suspendo 

por uma 
estrutura 

metálica leve, 
mas também 

pode ser fixado 
diretamente na 

superfície 
sólida. 

A função principal é 
absorver, sendo que o NRC 

pode ir de 05. a 0.90, em 
painéis de fibra de vidro. 

Quando suspensa também 
absorve baixas frequências. 

As com película protetora 
absorvem menos altas 

frequências que as 
perfuradas. Quando mais 

espesso o forro, melhor ele 
absorve. 

Este forro 
também atenua 
o som. Porém, 
só atenua mais 
quando absorve 

menos.  
Danifica-se pelo 
contato humano. 

6 Fibra vegetal de 
celulose 

Um tipo de fibra 
natural que é base 
para elaboração de 

outros materiais 
acústicos.  

Compõem 
materiais como 
lã de madeira, 
painéis de fibra 

e spray de 
material fibroso. 

Material muito absorvedor, e 
poroso. Materiais mais 

espessos absorvem melhor 
as baixas frequências. 

A absorção 
depende da 

espessura do 
material. 

7 
Cortinas e 

tecidos 

Uma variedade de 
tecidos que possui 
um peso maior que 
o tradicional, pelo 
menos 500 g/m². 

 

Podem ser 
utilizadas 

sozinhas como 
cortinas, ou 
para cobrir 

alguma 
superfície 
refletora. 

Se as cortinas são 
razoavelmente pesadas elas 

absorvem som, e também 
se impedem a passagem de 
ar pelo material. Uma cortina 

leve pode ter um NRC de 
0.2, mas podem chegar a 
0.7 ou mais, se pesadas e 

drapeadas. 

Tecidos colados 
nas paredes não 
absorvem som. 

Mas como 
acabamento de 

um painel de 
fibra de vidro, 

pode ser 
absorvedor. 
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Quadro 6.2 – Materiais para acústica (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização Propriedades 

Reflexão x 
Absorção 

8 Revestimento 
de dutos 

Uma manta para 
revestir tubulações, 

com o intuito de 
conter os ruídos. 
Feito de fibra de 
vidro, de 13 a 50 

mm. 
 

Utilizados em 
quaisquer 

edificações que 
possam ser 

impactadas por 
ruídos dos 

encanamentos. 

Material específico para 
isolamento acústico. 
Revestimentos mais 

recentes são feitas de 
espumas de poliamida. 

Podem ser colocadas no 
interior dos dutos de 

ventilação. Um duto de 
metal atenua 0.15 dB/m, 
com a manta passa para  

3 dB/m. 

Absorve o som 
e, por isso, 
atenua a 

propagação do 
ruído ao longo 

do duto. Não tem 
boa atenuação 

de baixas 
frequências. 

9 Fibra de vidro 

Disponível nas 
formas de manta ou 

painel. É um 
material 

industrializado com 
uma porosidade 

suave.  

Seu uso é 
diverso para o 

controle de 
ruídos. Pode 

ser usado como 
manta resiliente 

ou selar as 
juntas. 

É um excelente absorvedor 
sonoro. O quanto absorve 
depende da resistência do 

material, ou seja, sua 
espessura, densidade e 

diâmetro das fibras. 

Para a maior 
parte das 

aplicações, a 
espessura é o 

parâmetro mais 
relevante. 

10 Mantras 
fibrosas 

Mantas de fibra de 
vidro ou mineral, 

com densidade em 
torno de 0.01 
kg/dm³ a 0.05 

kg/dm³.  

É uma das 
formas mais 
comuns de 
tratamento 
acústico na 
atualidade. 
Pode ser 

utilizada para 
dois fins 
distintos. 

Se exposto para o interior, 
como revestimento de 

parede ou teto (por exemplo, 
atrás de um tecido) atua 

como absorvedor sonoro, e 
reduz assim a reverberação 

interna. Pode chegar até 
mais de NRC 0.9. 

Se utilizado no 
interior de 

paredes duplas, 
esse amplia o 

isolamento. Isso 
porque absorve 

o som que passa 
pela cavidade. 

11 Painel de fibra 

São similares as 
mantas, mas com 
uma densidade 

maior entre 0.1 e 
0.32 kg/dm³.  

São placas 
rígidas e 

semirrígidas 
utilizadas para 

revestimento de 
paredes, piso e 

teto. 

As feitas de fibra de vidro 
são excelentes 

absorvedoras. Normalmente 
tem acabamento com tecido 

permeável ao som. Tem 
NRC de 0.75 para 25 mm, e 

0.9 para 50 mm. 

Quando menos 
porosas, feitas 

de material 
comprimido, não 

menos 
absorvedores. 

12 Placa de fibra 

Placa rígida, muitas 
vezes estrutural, 

feita de fibras 
rústicas de 

madeiras e envolta 
em uma camada 

cimentícia. 
 

Propriedades 
estruturais 

destas placas 
permitem que 

sejam utilizadas 
para 

fechamento de 
telhados. 

O material absorve o som, 
dependendo da espessura. 
Normalmente tem NRC 0.40 

para 0.25 mm e 0.65 para 
75 mm. Se exposta na sala, 

a placa reduz a 
reverberação. 

A placa se torna 
mais 

absorvedora se 
através desta é 

colocada fibra de 
vidro da baixa 

densidade. 

13 
Spray de 

material fibroso 

Vários tipos de 
materiais para 

atenuação sonora 
que são aplicados 

com pistola. De 
origem mineral e 

celulose.  

Muitas vezes 
especificados 

para combate a 
incêndio. Antes 
eram feitos de 
amianto, que 

está atualmente 
proibido. 

O spray cria superfícies 
porosas, que, portanto, são 

absorvedoras. O melhor 
desempenho vem da 

espessura e técnica de 
aplicação. 

Uma camada 
bem aplicada de 

25 mm de 
espessura pode 

chegar a um 
NRC 0.6. 

14 
Material para 
isolamento 

(Loose) 

Feito de celulose ou 
fibras naturais, é 

similar à manta de 
fibra. 

 

A diferença da 
manta, porém, 

é que essa 
pode ser 

injetada no 
compartimento 

interior. 

Se exposto para o interior, 
como revestimento de 

parede ou teto (por exemplo, 
atrás de um tecido) atua 

como absorvedor sonoro. 
Porém é pouco frequente 
deixar o material exposto. 

Assim como as 
mantas, melhora 
o isolamento de 

divisórias. 

15 Vidro Laminado 

É um sanduíche de 
dois ou mais 

laminas de vidro 
com camadas visco-

elásticas 
intermediárias 

(película).  

A película 
intermediária 
impede que o 

vidro ao 
quebrar libere 

diversos cacos. 
Mantém o 

conjunto ligado. 

Um vidro temperado padrão 
de 13 mm tem STC de 30s, 

enquanto o laminado de 
mesma espessura,  

chegue a 40s. 

Os vidros 
laminados 

oferecem um 
isolamento 

superior ao vidro 
tradicional. 
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Quadro 6.2 – Materiais para acústica (conclusão) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização Propriedades 

Reflexão x 
Absorção 

16 
Folha de liga 

metálica 
É uma folha feita de 
uma liga metálica. 

 

Também 
aparece em 
combinação 
com outros 

materiais, como 
com base 
vinílica. 

Oferece uma ótima 
atenuação sonora porque é 
pesado, aproximadamente 

11 kg/dm³. 

É um material 
fácil de conter 

irregularidades, 
e precisa ser 
bem selado. 

17 
Painéis 

Metálicos 
perfurados 

Painéis metálicos 
perfurados. Para 

melhorar o 
desempenho, 

utilizado com uma 
camada interna de 

manta fibrosa.  

Resulta em 
uma boa 

solução para 
forro acústico, 
mas também é 

usado em 
painéis nas 

paredes. 

O painel sozinho tem pouca 
função acústica. O tamanho 

e espaçamentos entre os 
furos impactam a 

performance, não apenas a 
porcentagem de abertura. 

Dependendo das 
características do painel e 

da manta, o NRC pode varia 
de 0.5 a 0.95. 

Em combinação 
com a manta, o 

objetivo é 
absorver. Se a 
manta precisa 

ser plastificada, 
há perda na 
absorção de 

altas-
frequências. 

18 Fibra mineral 

É um tipo comum de 
fibra utilizada na 

produção de 
diversos materiais 

acústicos. 

 

É a matéria 
prima de forros 

acústicos, 
mantas, painéis 

e também o 
spray de 

material fibroso. 

Se exposto para o interior, 
como revestimento de 

parede ou teto (por exemplo, 
atrás de um tecido) atua 

como absorvedor sonoro, e 
reduz assim a reverberação 

interna. Pode chegar até 
mais de NRC 0.9. 

Se utilizado no 
interior de 

paredes duplas, 
esse amplia o 

isolamento. Isso 
porque absorve 

o som que passa 
pela cavidade. 

19 Selantes 

Uma pasta utilizada 
para unir juntas e 
rachaduras em 
vários tipos de 

construção.  

São 
normalmente 

utilizados para 
reparar o forro 
de gesso após 
a passagem de 

algum duto. 

O valor para acústica dos 
selantes é que podem unir 

as pequenas aberturas, 
melhorando assim o 

desempenho da edificação. 

Sem os selantes, 
a atenuação, e o 

isolamento 
podem ser muito 
comprometidos. 

20 Grades 

Grades feitas de 
materiais diversos, 

como madeira, 
metal, etc. 

 

Sozinhos não 
possuem valor 
para acústica, 
mas servem 

para proteger o 
material que é 

posto atrás. 

Normalmente o material 
associado é uma manta de 
fibra de vidro, que é muito 
absorvedora. A grade cria 
um distanciamento entre a 
manta e o contato humano. 

Aumentando o 
tamanho e o 

espaço entre as 
grades, há uma 
melhora para 
absorção de 

altas 
frequências. 

Fonte: Adaptado de Pirn e Fullerton (2010). 
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Quadro 6.3 – Dispositivos acústicos especiais (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização 

Propriedades 
Reflexão x 
Absorção 

1 
Portas 

acústicas 

Portas acústicas 
projetadas para 

reduzir a 
transmissão sonora, 

ou seja, para 
atenuar o som. 

 

A porta deve ser 
composta de 

materiais 
pesados, e mais 
importante, deve 
possibilitar um 

fechamento 
perfeito, com as 

junções bem 
seladas. 

Uma porta convencional, 
não estanque, tem um 
STC 20, enquanto uma 

porta acústica apresenta 
STC 40 a 50 s, podendo 
chegar até STC 60, para 

casos especiais. 

Portas 
convencionais 

permitem menos 
atenuação 

sonora do que 
qualquer parede. 

2 Janelas 
acústicas 

Como as portas, 
estas janelas 

atenuam o som. Os 
vidros costumam ser 

laminados. 
 

Normalmente 
possuem dois a 
três vidros, com 

espaço de ar 
entre estes. A 
espessura do 
vidro também 
costuma ser 

maior. 

As janelas convencionais 
tem STC 30, considerando 

frequências médias. 
Janelas acústicas tem 

STC de 40 a 60. 

Janelas 
acústicas são 
mais pesadas 

que o normal, e 
também 

precisam ser 
bem estanques. 

3 
Molas 

pneumáticas 

Mola na qual o ar 
comprimido fica na 

bolsa flexível. 
Permite desconectar 

a estrutura da 
edificação do ponto 
que sofre vibração.  

São feitas sobre 
medida para 

situações críticas, 
na quais muito 
pouca vibração 

pode ser 
tolerada. 

Similares às molas 
metálicas e os 

elastômeros, esta é a 
forma mais efetiva de 
controle de ruído de 

impacto da atualidade. 
Grande desempenho no 
isolamento de vibrações. 

A rigidez desta 
mola é 

controlada pela 
pressão do ar no 

interior do 
material flexível. 

4 
Silenciadores 

de dutos 

São equipamentos 
industrializados 
chamados de 

atenuadores ou 
armadilhas sonoras. 

 

Possuem uma 
abertura frontal 
para ventilação 

na forma 
retangular ou 
redonda. O 

comprimento é de 
duas a três vezes 

o tamanho da 
abertura. 

Normalmente possui 
revestimento de fibra de 
vidro no interior, e, por 

isso, absorve o som que 
passa pelo equipamento. 

O desempenho é pequeno 
para baixas frequências, 

ótimo para médias, e bom 
em altas. Deve-se levar 

em consideração a 
velocidade do vento. 

Normalmente, 
quanto mais 

longo o 
equipamento, 
mais eficiente 
este consegue 

ser. 

5 Elastômeros 

Material da família 
dos elásticos, 

similares a 
borracha, como por 

exemplo o 
neoprene.  

São mantas 
resilientes para 
evitar o contato 

direto com 
superfícies 

rígidas. 

Ao evitar o contato direto, 
esta manta possibilita a 
atenuação de ruídos ou 
vibração. A eficiência do 

elastômero está 
relacionado com a dureza, 
geometria e carga sobre o 

material. 

A dureza varia 
de 30 a 70. A 

carga indicada 
para um 

elastômero de 
dureza 40 é de 

4.2 kg/cm². 

6 
Conexões 
flexíveis 

São dutos ou peças 
flexíveis utilizadas, 
por exemplo, em 

instalações 
hidráulicas. 

 

São feitos de lona 
ou material 

metálico 
permeável. Ficam 
localizados entre 

duas peças 
rígidas de metal. 

Conexões flexíveis 
existem em vários 

formatos, para se encaixar 
em diversos tipos de 

sistemas. O objetivo é 
criar interrupções 

resilientes em estruturas 
rígidas, para atenuar os 
ruídos das instalações. 

Peças flexíveis 
são importantes 
para todas as 

instalações, não 
apenas em 
razão da 

acústica, mas 
para também, 
por exemplo, 

permitir a 
dilatação. 

7 Pisos flutuantes 

Um segundo piso 
que não é apoiado 
sobre a laje rígida, 
mas suportado por 
apoios resilientes.  

Como o segundo 
piso fica 

desconectado da 
estrutura da 
edificação, o 

ruído de impacto 
é atenuado. 

Um piso flutuante de 
concreto, bem executado, 

pode chegar a STC 70. 
Sistemas mais leves, 

como os feitos de madeira, 
oferecem bem menos 

isolamento. 

A estrutura da 
edificação pode 

não suportar 
outro piso em 

concreto, neste 
caso os leves 
são indicados. 
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Quadro 6.3 – Dispositivos acústicos especiais (continua) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização Propriedades 

Reflexão x 
Absorção 

8 
Absorvedores 

funcionais 

Tem a forma de um 
cilindro ou placa, e 
fica pendurado na 

cobertura. 
 

Utilizado em 
espaços amplos, 

e diversas 
aplicações em 

indústrias. 

Combina a superfície 
absorvedora com 

ressonância a ruídos 
tonais para absorver os 

ruídos. Ajudam a reduzir o 
ruído e a reverberação 

dentro do espaço. 

Outros 
elementos 

pendurados no 
teto, como 

placas de fibra 
de vidro, 

revestidas de 
tecido, tem a 

mesma função. 

9 
Difusores 

quadráticos 

Placa quadrangular 
com quadros com 

diferentes 
profundidades. 

 

São utilizados 
normalmente em 

estúdios de 
gravação, ou em 
locais onde seja 

necessário o 
espalhamento 

sonoro. 

Possui a propriedade 
única de difundir os sons, 
espalha as reflexões em 
uma ampla angulação. 

Pode ser feito de qualquer 
material rígido. 

Este pode ser 
projetado para 

uma ampla 
gama de 

frequências. 

10 
Clipes 

resilientes 

Uma canaleta 
metálica que 

permite afastar 
superfícies, criando 
um espaço interno. 

 

Usado para 
melhorar a 

atenuação de 
divisórias. Pode 
aumentar STC 6 
no desempenho. 

É difícil instalar as 
canaletas corretamente, o 

que pode prejudicar o 
desempenho. 

Recentemente existem 
equipamentos que 

previnem os erros de 
instalação. A proposta é 

sempre desconectar 
superfícies rígidas. 

O desempenho 
aumenta se o 
espaço interior 
for preenchido 
com material 

fibroso. 

11 
Ganchos 
resilientes 

Diversos tipos de 
ganchos resilientes 

para suspender 
forros, ou 

tubulações. 

 

O material 
resiliente pode 

ser molas 
metálicas, 

elastômeros, ou 
fibra de vidro 
comprimida. 

Permitem que o forro fique 
distante da laje, e, 

portanto, desconectado da 
estrutura rígida da 

edificação. Reduzem a 
transmissão sonora e 

melhoram a atenuação. 

Estes são 
principalmente 

dispositivos para 
isolamento de 

vibrações. 

12 
Montagens 
resilientes 

Pequenos apoios de 
material resiliente, 
que são usados 

para isolar 
edificações e 

também máquinas.  

Normalmente são 
compostos por 

pequenas molas, 
ou um 

elastômero, ou 
fibra de vidro 
comprimida. 

Alguns são utilizados para 
suportar pisos flutuantes. 

A proposta é também criar 
uma quebra da estrutura 
rígida para melhorar a 

atenuação sonora. 

Se utilizado para 
suportar 

máquinas, estes 
atuam como 
isolantes de 
vibrações. 

13 
Camadas 
resilientes 

Camadas feitas de 
vários materiais, 

como fibra de vidro, 
borracha, cortiça e 

nylon.  

O objetivo é criar 
uma quebra da 
estrutura rígida 
para melhorar a 

atenuação 
sonora, 

especialmente a 
ruídos de 
impacto. 

Estas camadas são finas, 
geralmente de 6 a 25 mm, 

projetadas para serem 
utilizadas entre um piso 

rígido e o seu 
revestimento. 

Não há um teste 
padrão para 
desempenho 

destas camadas, 
que variam 
segundo os 
materiais de 

apoio. 

14 
Junções 

emborrachadas 

Junções feitas de 
materiais como 

neoprene ou vinil. 

 

Estas junções 
são fundamentais 

em portas e 
janelas acústicas, 

que quando 
fechadas devem 
atenuar o som. 

Um fechamento perfeito é 
essencial para o 

desempenho acústico de 
portas e outros. 

O fechamento 
das aberturas 
pode ser feito 

por força 
mecânica, ou por 
imãs, ou os dois. 
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Quadro 6.3 – Dispositivos acústicos especiais (conclusão) 

Nº Material Descrição Foto 
Forma de 
utilização 

Propriedades 
Reflexão x 
Absorção 

15 Molas de aço 

Geralmente em 
forma de bobinas, 

as molas são a base 
da maioria dos 

dispositivos 
acústicos.  

As molas 
oferecem uma 

ótima atenuação, 
e isolamento 

sonoro, superior 
às molas 

pneumáticas. 

Estas podem ser 
projetadas para uma 

deflexão estática de até 
130 mm, mas deflexões 
entre 25 e 50 mm são 

mais comuns. Por 
exemplo, a deflexão 

estático dos elastômeros é 
de 13 mm. 

Usadas para 
isolar vibração 

de 
equipamentos, 
como máquinas 

de médio e 
grande porte. 

16 Cintas com 
balanço 

Conector resiliente 
para oferecer um 
apoio, mas sem 
conectar com a 
estrutura rígida. 

 

O material 
resiliente 

normalmente é 
neoprene ou fibra 
de vidro atrelado 

ao apoio 
metálico. 

Utilizadas em construções 
com paredes duplas que 

precisam ser 
desconectadas para 
ampliar a atenuação 

sonora. 

A peça 
possibilita 

melhor fixação, 
porém sem 

tornar contínua a 
estrutura rígida. 

Fonte: Adaptado de Pirn e Fullerton (2010). 
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Após a apresentação das propriedades acústicas dos materiais, o objetivo 

inicial deste capítulo é demonstrar o comportamento do som no interior de um 

recinto fechado, que apresenta muitas particularidades devido às barreiras 

estabelecidas pelas paredes limítrofes, com referência do autor Heinrich Kuttruff, no 

livro “Room acoustics” (2000). Além disso, pretende-se mostrar soluções pontuais 

para conter ruídos de máquinas domésticas, como liquidificador e aspirador de pó, 

que poderiam facilmente melhorar a qualidade de vida de crianças autistas. 

7.1 A INFLUÊNCIA DA FORMA 

A proposta desta pesquisa é buscar formas de qualificar o ambiente sonoro 

em espaços voltados para a aprendizagem de crianças com hipersensibilidade aos 

ruídos. A princípio, parecia que esta tese se tratava apenas de controle de ruídos, ou 

seja, de controle de níveis de intensidade sonora em decibels, mas esta evoluiu para 

um estudo bem aprofundado, da consideração das frequências incomodativos 

específicas, através da avaliação do espectro das fontes sonoras identificadas pelos 

questionários, e também do estudo sobre tempo de reverberação a fim de conseguir 

maior inteligibilidade da palavra falada. 

Porém, controlar os ruídos é a base de toda a proposta, porque a ideia é que 

os sons irritantes sejam controlados ou até eliminados. De forma oposta, sons de 

qualidade como a música devem ser difundidos e potencializados. Dentro desta área 

de controle de ruídos em edifícios, pode-se distinguir seis áreas de estudo: ruído 
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exterior, acabamento do espaço interior, níveis internos de ruído, isolamento sonoro 

entre salas, alarmes e eletroacústica e vibrações do edifício. 

O primeiro fator a se considerar para a elaboração de um projeto acústico é o 

nível de ruído externo, porque este irá impactar a futura edificação, e se não isolado, 

pode tornar o espaço interior muito mais ruidoso que o adequado ao uso. Diversas 

escolas em São Paulo, e em todo Brasil, são construídas próximas a importantes 

fontes de ruído, como grandes rodovias, devido à visibilidade do local, e nada é feito 

para isolar ruídos exteriores, o que acaba por prejudicar a aprendizagem das 

crianças, que não conseguem se concentrar devido à poluição sonora. Segundo 

Cavanaugh (2010), o ruído exterior pode ser classificado em três tipos, são eles: fora 

do controle do proprietário (estradas); parcialmente controláveis pelo proprietário do 

edifício (brincadeiras de crianças); processos e equipamentos sobre os quais o 

proprietário tem controle. 

Alguns ruídos são intencionais, para atrair a atenção das pessoas. Todos os 

tipos de alarme buscam passar uma mensagem, como é o caso do de incêndio, e 

são enquadrados na área de eletroacústica. Estes costumam ser ruídos muito 

incomodativos, mas possuem uma função clara para isso. Não devem ser acionados 

de forma aleatória, para evitar o estresse desnecessário. Algumas sinalizações 

visuais podem substituir os sinais sonoros, por terem um impacto menos agressivo 

da resposta do corpo humano. 

Outro fator de grande incômodo são as vibrações do edifício. Normalmente, 

ruídos de baixa frequência conseguem estimular estruturas rígidas que passam a 

vibrar, e, por vezes, até se configuram como fontes secundárias de ruído. Ondas 

sonoras de grande comprimento não sensibilizam apenas o tímpano humano, mas 

são sentidas em todo o corpo, como por exemplo, a sensação do som produzido 

pelo alto falante subwoofer de uma festa de Carnaval, onde as baixas frequências 

vibram tanto o corpo humano, que produzem um certo efeito de adrenalina. 

Todos os parâmetros de controle de ruídos têm características similares, e 

costumam acontecer de forma associada. Para este pesquisa, porém, as três áreas 

mais relevantes são as que tratam especificamente do espaço interior. Como já 

mencionado, o uso de materiais absorvedores como revestimentos internos é 
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fundamental para a qualificação do ambiente sonoro do local. Como descreve Tocci 

(2010, p. 87): 

O som reverberante em espaços interiores é mais frequentemente 
controlado através do uso de acabamentos absorvedores no interior. 
Como discutido, a redução real do nível sonoro como resultado da 
adição de materiais absorvedores sonoros para um espaço 
reverberante, normalmente não é muito grande, mas a redução da 
reverberação do som podem fazer melhorias substanciais na 
inteligibilidade da fala.87 

Em uma sala, não é possível ter uma redução do nível de ruído tão evidente 

porque normalmente o volume não é grande, e, por isso, o impacto do som direto é 

facilitado. Portanto, em um recinto fechado, se uma fonte sonora muito ruidosa é 

posta no interior, é difícil controlar o impacto do som direto, mas é possível tratar 

com muita eficiência o som refletido, que causa a reverberação e até a 

potencialização dos sons originais. 

Ainda não há no Brasil normas que estabelecem tempos máximos de 

reverberação, segundo o uso. Porém, existem normas que estabelecem os níveis 

máximos de ruídos no ambiente exterior e interior, NBR 10.151 (ABNT, 2000) e NBR 

10.152 (ABNT, 1987), respectivamente. Como defende Tocci (2010, p. 87): 

No projeto acústico de espaços, muitas decisões do projeto do 
edifício dependem do nível máximo permitido de som para 
determinado espaço. Este máximo, é claro, sempre depende do 
uso(s) pretendido do espaço.88 

O uso do espaço é o fator mais importante a se considerar. Alguns usos são 

mais sensíveis que outros, porque necessitam mais silencio para que as pessoas 

neste consigam se concentrar nas atividades que lá se propõem a fazer. Em alguns 

locais o ruído pode ser até benéfico, uma vez que pode representar “vitalidade”. É 

preferível estar em uma praça com ruídos do que muito silenciosa, que assim parece 

mais segura. 

                                            
87 “Control reverberant sound in interior spaces is most often controlled through the use of 
sound-absorptive room finishes. As discussed, the actual reduction in sound level resulting 
from the addition of sound-absorptive materials to a reverberant space is most often not very 
great, but the reduction in sound reverberation can make very substantial improvements in 
speech intelligibility.” 
88 “In the acoustical design of spaces, many building design decisions hinge on the maximum 
permitted sound level in a space. This maximum, of course, most often depends on the 
intended use(s) of the space”. 
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A proposta deste capítulo também é descrever as necessidades acústicas 

gerais de espaços de aprendizagem, como escolas, com referência dos autores 

Vern Knudsen e Cyril Harris, no livro “Acoustical designing in architecture” (1950), 

para que depois estes fatores sejam utilizados como ponto de partida para 

elaboração das novas propostas de qualificação do espaço. 

A última área de controle de ruídos é a que trata do isolamento sonoro entre 

salas. Da mesma forma que é necessário manter o ruído exterior fora da edificação, 

a partir do aumento do isolamento das divisórias externas, o mesmo deve ser feito 

considerando fontes de ruído no interior do edifício. Como princípio, é sempre 

importante conter o ruído no recinto onde este é gerado, para que não impacte 

outras áreas da edificação. Tocci (2010, p. 87) descreve sobre a importância do 

isolamento sonoro para obtenção de privacidade acústica: 

A seção sobre isolamento sonoro entre salas emprega os mesmos 
conceitos, mas aplica os dentro de recintos fechados, espaços de 
trabalho integrados, e outros locais da edificação, e expande o 
conceito de isolamento sonoro para incluir o equilíbrio entre o ruído 
de fundo, isolamento sonoro e outros fatores necessários para atingir 
a privacidade acústica.89 

Para finalizar este capítulo serão apresentados os estudos de casos adotados 

por esta tese: Quatro salas do Colégio Paulicéia – uma sala de aula regular, a de 

música e uma minissala (para terapia individual), no Campo Belo em São Paulo; e 

uma sala do laboratório de TEA do Mackenzie, utilizado para diagnósticos e 

terapias, em Higienópolis, São Paulo. A proposta é apresentar o maior número de 

informações sobre a arquitetura destas salas, que serão utilizadas como exemplos 

para a pesquisa sobre formas de qualificação acústica, como na hipersensibilidade 

ao som. 

7.2 GEOMETRIA DO SOM 

A proposta agora é aprofundar alguns conceitos de acústica de salas.  

As salas escolhidas para estudo de caso serão estudadas do ponto de vista de  

                                            
89 “The section on sound isolation between rooms employs the same concepts but applies 
them within enclosed rooms, ‘open’ plan work spaces, and other building spaces, and 
expand the concept of sound isolation to include the balance between background sound, 
sound isolation, and other factors needed to achieve acoustical privacy.” 
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sua arquitetura e características acústicas. Para isso, é necessário ainda  

apresentar alguns fenômenos do comportamento do som no espaço interior.  

Utiliza-se como referência Kuttruff (2000), talvez o autor alemão mais consagrado 

sobre o tema, no livro “room acoustics”, elaborado no “Institut fur Techniche Akustik”, 

em Aachen na Alemanha, um dos institutos mais importantes de pesquisa em 

acústica do mundo. 

Normalmente as salas são retangulares, fato que colabora inclusive com 

fatores de ergonomia e de posicionamento do mobiliário. Porém, uma sala 

retangular possui “cantos”, que são bem complicados do ponto de vista do 

comportamento do som. Quando as superfícies internas da sala são rígidas, e, 

portanto, refletoras, os cantos costumam apresentar distorções na reflexão sonora, 

estes são os modos normais de vibração do recinto. Como descreve Kuttruff (2000, 

p. 64) a forma retangular: 

Na prática, salas exatamente desta forma não existem. Porém, a 
maioria das salas de concerto ou outros recintos, igrejas, salas de 
aulas e assim por diante, são muito mais próximos da forma 
retangular do que com qualquer outra forma geométrica simples, e, 
por isso, os dados para os quartos rigorosamente retangulares 
podem ser aplicados pelo menos qualitativamente a muitos quartos 
encontrados da realidade.90 

Sempre que o som for gerado em um espaço restrito este vai interagir com a 

arquitetura, considerando principalmente seu volume e as características dos 

materiais de construção e revestimentos. Kuttruff comenta que o cálculo matemático 

para uma sala retangular sempre considera uma forma ideal, perfeita, que não é 

possível atingir na realidade.  

O som ao se propagar pelo ar cria áreas de baixa pressão, e alta pressão, em 

alternância, ou seja, áreas de compressão de partículas, áreas de distanciamento, 

conforme Figura 7.1, a seguir. 

                                            
90 “In practice rooms exactly this shape does not exist. On the other hand, most concert halls 
or other halls, churches, lecture rooms and so on are much closer in shape to the rectangular 
room than to any other of simple geometry, and so the results obtained for strictly rectangular 
rooms can be applied at least qualitatively to many rooms encountered in practice.” 
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Figura 7.1 – Distribuição da pressão sonora 

 
Fonte: Kuttruff (2000, p. 67). 

Ao se aproximar dos cantos os raios sonoros começam a incidir nas paredes 

com uma inclinação maior, o que normalmente faz com que o som seja menos 

absorvido, e consequentemente mais refletido, criando uma amplificação distorcida 

nos cantos, que representa estes modos de vibrar de cada sala. Porém, cada 

frequência tem um comprimento de onda diferente, e, por isso, tem um 

comportamento diverso no interior de um espaço restrito. Kuttruff (2000, p. 71) 

apresenta um exemplo: 

Agora nós consideramos um quarto retangular com dimensões de 50 
m x 24 m x 14 m, cujo volume é 16.800 m³ (Uma grande sala de 
concertos, por exemplo). Na faixa de frequências de 0 a 10000 Hz 
existem, [...], cerca de 1,8 x 109 valores próprios. Em 1000 Hz o 
número de “frequências próprias” por hertz é de cerca de 5400, 
portanto, a distância média de duas frequências próprias da 
frequência central é menos de 0,0002 Hz. Estes números 
apresentam o enorme volume de cálculo numérico que seria 
necessário para avaliar com precisão o campo sonoro em um recinto 
mesmo de geometria mais simples.91 

Estas “frequências próprias”, ou em inglês eigenvalues, são os pequenos 

desvios de frequência que ocorrem no interior de uma sala, devido justamente às 
                                            
91 “Now we consider a rectangular room with dimensions 50 m X 24 m X 14 m whose volume 
is 16.800 m3 (this might be a large concert hall, for instance). In the frequency range from 0 
to 10000 Hz there are, according to enq (3.20), about 1.8 x 109 eigenvalues. At 1000 Hz the 
number of eigenfrequencies per hertz is about 5400, thus the average distance of two 
eigenfrequencies on the frequency axisis less than 0.0002 Hz. These figures underlines the 
enormous volume of numerical calculation which would be required to evaluate accurately 
the sound field in a room of even the simplest geometry.” 
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reflexões sucessivas nas paredes. Como relatou o autor, são muitas as pequenas 

distorções do som ao encontrar barreiras reflexivas, por isso é difícil prever o 

comportamento exato do som no espaço interior. A imagem abaixo demonstra o 

comportamento de múltiplos raios sonoros em uma sala restrita: 

Figura 7.2 – Ondas planas em uma sala retangular 

 
Fonte: Kuttruff (2000, p. 68). 

Atualmente, é possível prever a geometria dos raios sonoros a partir da 

utilização de softwares, que aplicam algorítmicos matemáticos múltiplos em modelos 

em três dimensões para avaliar o comportamento do som de forma mais realista, 

como será elaborado por esta tese. Como afirma Kuttruff (2000, p. 71): 

Não é muito promissor aplicar os métodos da teoria de ondas, a fim 
de encontrar respostas para questões de interesse prático, 
especialmente se o ambiente em consideração tem um volume 
grande e um pouco irregular.92 

                                            
92 “The discussions of the proceeding chapter have clearly shown that it is not very promising 
to apply the methods of wave theory in order to find answers to questions of practical 
interest, especially if the room under consideration is large and somewhat irregular shape.” 
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O volume ser grande e irregular complica a elaboração dos cálculos 

previsionais. Cada frequência tem um comprimento de onda característico, e esse 

comprimento influencia a reflexão do som nas superfícies rígidas. Este pode ser 

calculado pela fórmula: 

  =
  

  
  (7.1) 

Em que: 

 = comprimento de onda sonora 

 = velocidade da luz no vácuo = 299.792,458 km/s ~ 300.000 km/s = 

300.000.000 m/s 

 = frequência da onda 1/s = Hz. 

Algumas baixas frequências conseguem passar direto por paredes e só 

serem escutadas do lado de fora, devido ao tamanho do comprimento de onda. Não 

é possível generalizar o comportamento de todas as frequências em uma sala, e por 

essa razão que a análise do espectro de frequência de uma fonte de ruído é tão 

relevante. Sobre este tema, Kuttruff (2000, p. 89) descreve: 

Chega-se a uma boa forma de descrição – assim como na óptica 
geométrica – ao empregar o caso limite do desaparecimento 
pequenos comprimentos de onda, no caso limite de frequências 
muito elevadas. Esta suposição é possível se a dimensão da sala e 
as suas paredes são grandes se comparadas com o comprimento de 
onda do som. Esta condição é frequentemente em acústica das 
salas; a uma frequência média de 1.000 Hz, o que corresponde a um 
comprimento de onda de 34 cm, as dimensões lineares das paredes 
e do teto, assim como as distâncias percorridas por ondas sonoras, 
são geralmente maiores do que o comprimento de onda por ordens 
de grandeza. Mesmo que a reflexão de som a partir da superfície de 
uma varanda seja verificada, por exemplo, por uma descrição 
geométrica, é aplicável pelo menos qualitativamente.93 

                                            
93 “We arrive at a greatly way of description – just as in geometrical optics – by employing the 
limiting case of vanishing small wavelengths, i.e. the limiting case of very high frequencies. 
This assumption is permitted if the dimension of the room and its walls are large compared 
with the wavelength of sound. This condition is frequently met in room acoustics; at a 
medium frequency of 1000 Hz, corresponding to a wavelength of 34 cm, the linear 
dimensions of the walls and the ceiling, and also the distances covered by sound waves, are 
usually larger than the wavelength by orders of magnitude. Even if the reflection of sound 
from a balcony face is to be discussed, for instance, a geometrical description is applicable, 
at least qualitatively.” 
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Não é apenas o tipo do material que tem relevância para a acústica,  

mas também a espessura do mesmo, devido ao comprimento de onda que irá 

atravessá-lo. Sons de baixa frequência normalmente são absorvidos por material 

espessos, enquanto os de alta frequência, com comprimento de onda pequeno, 

podem ser absorvidos por materiais mais finos. 

Lembrando que parte do som consegue atravessar o material, por isso se o 

ouvinte é muito dependente do som refletido ou secundário, este pode ter 

dificuldades de compreender certa fonte sonora. Kuttruff (2000, p. 89) ainda explica 

que na acústica de sala é mais adequado utilizar o conceito de “raio sonoro” em vez 

de onda: 

Em acústica da sala geométrica, o conceito de onda se altera para o 
conceito de raio sonoro. O último é uma idealização de uma onda 
plana. Como na óptica geométrica, define-se como raio sonoro uma 
pequena parte de uma onda esférica que se origina a partir de um 
certo ponto. Tem uma direção bem definida de propagação e está 
sujeita às mesmas leis de propagação como um raio de luz, apenas 
com diferente velocidade de propagação. Assim, de acordo com a 
definição acima, a energia total transmitida por um raio permanece 
constantemente, e ocorre quaisquer perda de energia. No entanto, a 
intensidade dentro de um feixe divergente de raios cai como 1/r2, 
como em cada onda esférica, em que r denota o raio formador de 
sua origem.94 

É mais fácil prever o comportamento de uma onda sonora se esta for descrita 

como plana, ou seja, como um raio sonoro. Assim, é possível aplicar todos os 

mesmos princípios da óptica geométrica, utilizando o recurso da criação de imagens 

virtuais. A onda plana é uma pequena parte da esférica, porém representativa da 

mesma. Uma esférica em espaço aberto vai perdendo intensidade conforme o 

distanciamento. Porém, quando se considera salas com volumes limitados, 

praticamente não existe essa forma de atenuação, mas apenas a perda de 

                                            
94 “In geometrical room acoustics, the concept of a wave is replaced by concept of a sound 
ray. The latter is an idealization just as much as the plane wave. As in geometrical optics, we 
mean by a sound ray a small portion of a spherical wave with vanishing aperture which 
originates from a certain point. It was a well-defined direction of propagation and is subject to 
the same laws of propagation as a light ray, apart from the different propagation velocity. 
Thus, according to the above definition, the total energy conveyed by a ray remains constant 
provided the medium itself does not cause any energy losses. However, the intensity within a 
diverging bundle of rays falls as 1r2, as in every spherical wave, where r denotes the 
distance form its origin.” 
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intensidade cada vez que o raio atinge uma superfície. Por essa razão é que a “Lei 

da reflexão” é tão relevante neste contexto, como afirma Kuttruff (2000, p. 90): 

Outro fato de particular importância para acústica de salas é a lei da 
reflexão. Na transição para outro meio, ocorre a refração, mas que 
não ocorre na acústica de salas, nem a curvatura dos raios em meio 
não homogêneo. Mas a velocidade finita de propagação deve ser 
considerada em muitos casos, uma vez que é responsável por 
diversos efeitos importantes tais como a reverberação, ecos e assim 
por diante.95 

Também devido ao volume mais reduzido, e pelo fato de não correr a 

mudança de meio, o fenômeno da refração não é tão relevante considerando a 

qualidade acústica de um espaço anterior. No entanto, a perda de velocidade é um 

fator relevante, que faz com que o som vá diminuindo sua intensidade até se esgotar 

e não ser mais audível. As reflexões múltiplas retratam o efeito mais relevante do 

comportamento do som no espaço. Sobre o momento de incidência do raio em uma 

superfície, Kuttruff (2000, p. 92) observa: 

Normalmente nem toda energia que incidir sobre uma parede é 
refletida a partir desta; parte da energia é absorvida pela parede (ou 
que é transmitida para o outro lado, o que significa a mesma coisa 
quando avaliada a parcela refletida). A fração de energia sonora (ou 
intensidade) que não é refletida é caracterizada pelo coeficiente de 
absorção α da parede, [...] a razão da parcela não-refletida do total 
da intensidade incidente. Depende em geral, como vimos, no ângulo 
de incidência sonora. Assim, o raio refletido geralmente tem um 
espectro de potência diferente e uma intensidade total mais baixa do 
que a incidente. [...]. Por isso, normalmente um valor único médio do 
coeficiente de absorção é representado por redução da intensidade 
do raio refletido por uma fração de 1 – α da intensidade primária.96 

                                            
95 “Another fact of particular importance for room acoustics is the law of reflection. In 
contrast, the transition to another medium, and the refraction accompanying it, does not 
occur in room acoustics, neither does the curvature of rays in an inhomogeneous medium. 
But the finite velocity of propagation must be considered in many cases, since it is 
responsible for many important effects such as reverberation, echoes and so on.” 
96 “Usually not all the energy striking a wall is reflected from it; part of the energy is absorbed 
by the wall (or it is transmitted to the other side, which amounts to the same thing as far as 
the reflected fraction is concerned). The fraction of sound energy (or intensity) which is not 
reflected is characterized by the absorption coefficient  of the wall, which has been defined 
in Section 2.2 as the ratio of the non-reflected to the incident intensity. It depends generally, 
as we have seen, on the angle of incident sound. Thus the reflected ray generally has a 
different power spectrum and a lower total intensity than the incident one. [...] So usually a 
mean value only of the absorption coefficient is accounted for by reducing the intensity of the 
reflected ray by a fraction 1 -  of the primary intensity.” 
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Como já descrito no capítulo anterior, quando um raio sonoro incide em uma 

superfície, sua intensidade divide-se para parte ser absorvida ou transmitida, e a 

outra parte ser refletida de volta para o interior, quando irá encontrar uma nova 

superfície, onde acontecerá o mesmo processo. Como já comentado, o coeficiente 

de absorção sonora é um valor obtido em laboratório de quanto certo material 

absorve de som, para uma cada frequência, porém na prática este valor pode se 

alterar conforme a estrutura de apoio. Kuttruff (2000, p. 92) descreve a trajetória do 

som: 

Suponha que sigamos um raio som proveniente de uma fonte  
sonora em sua trajetória através de uma sala fechada. Então nós 
achamos que esta é refletida não uma, mas muitas vezes a partir as 
paredes, do teto e, talvez, também a partir do chão. Esta sucessão  
de reflexões continua até que o raio chega a uma superfície 
perfeitamente absorvedora. Mas mesmo se não há nenhuma área 
perfeitamente absorvedora em nosso recinto a energia transportada 
pelo raio vai se tornar muito menor depois de algum tempo, porque 
com cada reflexão uma certa parte desta é perdida por absorção.97 

O estudo das reflexões é o ponto central da acústica de salas. Cada 

superfície com uma dada inclinação e material diferente irá refletir de forma 

totalmente diversa, e, por isso, que se acredita que é possível “ouvir a arquitetura”, 

afinal cada sala da um retorno sonoro diferente e é possível treinar a percepção para 

notar as nuances da acústica de um determinado local. Kuttruff (2000, p. 93) explica 

como é possível prever a trajetória de um raio sonoro a partir da construção de 

imagens, semelhante à ótica geométrica: 

Se o recinto é delimitado por superfícies planas, uma trajetória 
sonora pode ser construída apenas utilizando o conceito de  
imagem. Isto leva a imagens de origem de ordem superior. Estas são 
obtidas por aplicação do processo de espelhamento de imagens 
anteriormente encontradas tal como é mostrado na [Fig. 7.3]. 
Suponha que um raio som emitido pela fonte original A atinge  
uma parede, a partir de então este irá proceder como se fosse 
proveniente da primeira imagem formada A até que este atinja uma 
segunda parede. A próxima seção do caminho do raio é encontrada 
por meio da segunda imagem A”, que é a imagem de espelho A’ 
relativa a essa segunda parede. Continua-se desta forma, obtendo-

                                            
97 “Suppose we follow a sound ray originating from a sound source on its way through a 
closed room. Then we find that it is reflected not once but many times from the walls, the 
ceiling and perhaps also from the floor. This succession of reflections continue until the ray 
arrives at a perfectly absorbent surface. But even if there is no perfectly absorbent area in 
our enclosure the energy carried by the ray will become vanishingly small after some time, 
because with each reflection a certain part of it is lost by absorption.” 
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se mais e mais imagens conforme o comprimento total do caminho 
dos raios.98 

A imagem abaixo demonstra a explicação dada por Kuttruff (2000) sobre a 

formação de imagens virtuais. Esta determinação de imagens segue a lógica de 

simetria geométrica, na qual o ângulo de incidência se mantém o mesmo do de 

reflexão. 

Figura 7.3 – Formação de imagem de primeira e segunda ordem 

 
Fonte: Kuttruff (2000, p. 93). 

Estas reflexões sucessivas podem ser demonstradas por imagens geradas 

em softwares, que conseguem demonstrar o percurso de cada raio sonoro a partir 

da fonte, algo que será posteriormente elaborado, mas também são frequentemente 

apresentadas por gráficos conhecidos como “diagrama de reflexão”, como explica 

Kuttruff (2000, p. 97): 

Se nós marcarmos os tempos de chegada das várias reflexões por 
traços perpendiculares ao longo de um eixo de tempo horizontal e 

                                            
98 “If the room is bounded by plane surfaces, a more complicated sound path can be 
constructed by extending the concept of image sources. This leads to images sources of 
higher order. They are obtained by applying the mirroring process to previously found images 
as is shown in [Fig. 7.3]. Suppose a sound ray emitted by the original source A hits a wall, 
from then on it will proceed as if it were originating from the first-order image A until it 
reaches a second wall. The next section of the ray path is found by means of the second-
order image A’’ which is the mirror image of A’ with respect to that second wall. We continue 
in this way, obtaining more and more image sources as the total path length of the ray 
increases.” 
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escolher as alturas dos traços proporcional à relação de forças 
destas reflexões, ou seja, os coeficientes An, obtemos o que é 
frequentemente chamado de “diagrama de reflexão” ou “echogram”. 
Este contém todas as informações significativas sobre a estrutura 
temporal do campo sonoro em um determinado ponto do quarto.99 

Na Figura 7.4, Kuttruff (2000, p. 98) apresenta um diagrama de reflexão 

esquemático: 

Figura 7.4 – Diagrama esquemático de reflexões 

 
Fonte: Kuttruff (2000, p. 98). 

O objetivo é retratar a estrutura temporal do campo sonoro, ou seja, como a 

intensidade das reflexões vai se alterando ao longo do tempo. É preciso identificar 

quanto tempo demora para um som não ser mais audível após ser gerado, porque 

quando o mesmo está passando por diversas reflexões, está confundido o ouvinte 

para a percepção do som direto. Por esta razão que as reflexões múltiplas impactam 

a inteligibilidade da fala, uma vez que o som direto acaba se misturando com o som 

refletido, atrapalhando a compreensão de mensagens. 

Depois que o som direto, chegando em t = 0, as primeiras reflexões 
fortes ocorrem primeiramente de forma esporádica, mais tarde suas 
densidades temporais aumentam rapidamente, ao mesmo tempo que 
as reflexões possuem cada vez menos energia. [...]. O papel das 
primeiras reflexões isoladas em relação à nossa impressão auditiva 

                                            
99 “If we mark the arrival times of the various reflections by perpendicular dashes over a 
horizontal time axis and choose the heights of the dashes proportional to the relative 
strengths of reflections, i.e. to the coefficients An, we obtain what is frequently called a 
‘reflection diagram’ or ‘echogram’. It contains all significant information on the temporal 
structure of the sound field at a certain room point.” 
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subjetiva é muito diferente da percepção das numerosas reflexões 
fracas que chegam em momentos posteriores, que se fundem em 
que percebemos subjetivamente como reverberação. Assim, 
podemos considerar a reverberação de uma sala não apenas como o 
efeito comum de decaimento livre dos modos de vibrar, [...], mas 
também como a soma total de todas as reflexões – exceto as 
primeiras.100 (KUTTRUFF, 2000, p. 98) 

Percebem-se, de forma distinta, que as primeiras reflexões são mais intensas 

do que as demais reflexões sucessivas. Entende-se por reverberação o som audível 

gerado por estas secundárias, que são compreendidas pela orelha humana como 

uma espécie de ruído de fundo que pode mascarar o som direto. 

O tempo de reverberação, como mencionado no capítulo anterior, é por 

definição o tempo em segundos para o ruído, após atingir o estado estacionário 

dentro do ambiente, leva para decair 60 decibels. Porém, essa é uma convenção 

internacional para mensurar a reverberação, mas como explica o autor, a mesma é 

toda a forma de reflexões secundárias múltiplas. Kuttruff (2000, p. 101) afirma que a 

fórmula mais importante dentro da área de acústica de salas é a do tempo de 

reverberação: 

Anteriormente, nós obtivermos por considerações geométricas 
bastante simples a fórmula mais importante da acústica de salas que 
relaciona o tempo de reverberação, ou seja, a fator mais primordial 
em relação a esta área, aos seus dados volumétricos e ao 
coeficiente de absorção de suas paredes. Nós assumimos 
tacitamente que o último é o mesmo para todas as superfícies da 
parede e que não depende do ângulo em que o raio atinge a 
parede.101 
T = 0.163 V4mV – S ln (1 – ) 
O volume V em m³ e a superfície da parede S em m². 

                                            
100 “After the direct sound, arriving at t = 0, the first strong reflections occur at first 
sporadically, later their temporal density increases rapidly, however; at the same time the 
reflections carry less and less energy. As we shall see later in more detail, the role of the first 
isolated reflections with respect to our subjective hearing impression is quite different from 
that of the very numerous weak reflections arriving at later times, which merge into what we 
perceive subjectively as reverberation. Thus we can consider the reverberation of a room not 
only as the common effect of free decaying vibrational modes, as we did in Chapter 3, but 
also as the sum total of all reflections – except the very firsts ones.” 
101 “In the preceding, we have derived by rather simple geometric considerations the most 
important formula of room acoustics which relates the reverberation time, i.e. the most 
characteristic figure with respect to the acoustics of the room, to its geometrical data and to 
the absorption coefficient of its walls. We have assumed tacitly that the latter is the same for 
all wall portions and that it does not depend on the angle at which a wall is struck by the 
sound rays.” 
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Esta fórmula representa a base de todo estudo posterior sobre tempo de 

reverberação. Esta demonstra a importância do volume do espaço e também de se 

considerar o quanto absorve de som cada superfície interna. Porém, desconsidera  

o ângulo de incidência e também o posicionamento de cada material absorvedor  

no recinto, como se não importasse tal localização. No desenrolar de reflexões, 

dependendo também das características da forma do espaço, como por exemplo, a 

presença de uma parede côncava, pode resultar em reflexões em atraso 

perceptíveis à orelha humana: 

Isso acontece, por exemplo, quanto uma reflexão incide com um 
atraso relativamente grande de tempo, este carrega muito mais 
energia do que outros raios e se destaca na reverberação geral. Isto 
pode ocorrer quando os raios sonoros iniciais tenham sido 
submetidos a uma reflexão em uma superfície remota côncava. Tal 
componente proeminente é percebido como um eco distinto e é 
particularmente perturbador se a superfície responsável é 
amplificada por um alto-falante.102 (KUTTRUFF, 2000, p. 101) 

A orelha humana tem a capacidade de perceber as ondas sonoras, através da 

estimulação do tímpano por cada frequência. Algumas distorções na percepção 

humana podem surgir em espaços, por exemplo, inteiros muito reflexivos, que 

possibilitam um número muito grande de reflexões em um curto espaço de tempo, e 

assim, a orelha humana tenta sintetizar o excesso de estímulo, porém pode fazê-lo 

de forma equivocada. Conforme explica Kuttruff (2000, p. 101): 

Outra condição desfavorável é o de muitas reflexões agrupadas em 
um intervalo de tempo estreito. Uma vez que a audição humana tem 
uma resolução limitada de tempo e, por conseguinte, desempenha 
uma espécie de integrações de curta duração, esta falta de 
uniformidade pode ser audível e podem apresentar efeitos 
indesejáveis, que são semelhantes a uma única reflexão de força 
excepcional.103 

A falta de uniformidade é um fator que dificulta a compreensão de estímulos 

sonoros. Porém, o excesso de periodicidade de um sinal também pode ser bastante 

                                            
102 “So it may happen, for instance, that a reflection arriving at a relatively large time delay 
carries far more energy than its contemporaries and stands out of the general reverberation. 
This can occur when the sound rays of which it is made up have undergone a reflection from 
a remote concave portion wall. Such an outstanding component is perceived as a distinct 
echo and is particularly disturbing if the portion of wall which is responsible is irradiated by a 
loudspeaker.” 
103 “Another unfavorable condition is that of many reflections clustered together in a narrow 
time interval. Since our hearing has a limited time resolution and therefore performs some 
sort of short-time integration, this lack of uniformity may be audible and may exhibit 
undesirable effects which are similar to a single reflection of exceptional strength.” 
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incomodativo. Sons muito repetitivos e sem harmonia, mesmo com baixa 

intensidade, perturbam devido à constância, com é o exemplo do som produzido 

pelo funcionamento do relógio. Como complementa Kuttruff (2000, p. 101): 

Particularmente incomodativas são as reflexões que formam uma 
sucessão periódica ou quase periódica. Isso é verdadeiro mesmo se 
este periodicidade está mascarada por um grande número de 
reflexões distribuídas irregularmente ao longo do tempo, uma vez 
que nossa audição é muito sensível às repetições periódicas de 
certos sinais sonoros.104 

Outra comprovação do impacto do espaço arquitetônico no comportamento 

do som é quando é possível escutar os ecos. Isso acontece em locais com 

superfícies paralelas, como por exemplo, duas paredes, ou também entre piso e 

teto. O eco também resulta na clara percepção do som direto e depois de suas 

reflexões sucessivas, que podem apresentar grande intensidade em razão do 

paralelismo de superfícies refletoras. Como descreve Kuttruff (2000, p. 102): 

Por períodos curtos, ou seja, para tempos de repetição de alguns 
milissegundos, esses componentes periódicos são percebidos como 
uma característica da reverberação; em seguida, o decaimento tem 
um tom e timbre característico. Por isso a fala ou música em tal sala 
terá uma mudança de seu espectro. Se os períodos são mais longos, 
se eles chegam a 30, 50 ou até 100 ms, a estrutura temporal regular 
de si torna-se audível. Neste caso, que é frequentemente conhecido 
como “flutter echo”, ocorre se o som é refletido várias vezes entre 
paredes paralelas. Ecos flutuantes podem ser observados 
distintamente em corredores ou outras salas compridas onde as 
paredes finais são rígidas, mas o teto, piso e paredes laterais são 
absorventes. Estes também podem ocorrer nos recintos com formas 
menos extremas, mas neste caso, a sua audibilidade se restringe 
principalmente a determinadas posições de fonte e de observador. 
105 

                                            
104 “Particularly disturbing are the reflections which form a periodic or a nearly periodic 
succession. This is true even if this periodicity is hidden in a great number of reflections 
distributed irregularly over the time axis, since our hearing is very sensitive to periodic 
repetitions of certain sound signals.” 
105 “For short periods, i.e. for repetition times of a few milliseconds, such periodic 
components are perceived as a ‘colouration’ of the reverberation; then the decay has a 
characteristic pitch and timbre. Hence speech or music in such a room will have its spectra 
changed. If the periods are longer, if they amount to 30, 50 or even 100 ms, the regular 
temporal structure itself becomes audible. This case, which is frequently referred to as ´flutter 
echo’, occurs if sound is reflected repeatedly to and fro between parallel walls. Flutter echoes 
can be observed quite distinctly in corridors or others longish rooms where the end walls are 
rigid but the ceiling, floor and sidewalls are absorbent. They can also occur in rooms the 
shapes of which are less extreme, but then their audibility is mostly restricted to particular 
locations of source and observer.” 
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Na reverberação se escuta também as reflexões sucessivas, mas de forma 

menos evidente, e mais como um ruído de fundo por alguns milissegundos. Sempre 

é possível perceber se um dado som está decaindo, perdendo intensidade. Afinal, a 

orelha humana é muito sensível à mesma. O eco normalmente ocorre em locais com 

superfícies paralelas rígidas, mas, também, quando o recinto é mais alongado que o 

convencional, porque assim o som de retorno continua chegando por mais tempo no 

ouvinte. É preciso ainda explicar outra característica que influencia a reflexão, que a 

diretividade da fonte sonora: 

Vamos agora levar em consideração a terceira propriedade que 
caracteriza uma reflexão, ou seja, a direção de onde ela atinge o 
observador. Como antes, não deve-se atribuir a cada reflexão sua 
direção correta, mas deve-se aplicar um método de síntese, que é 
recomendado não só em razão do grande número de reflexões que 
compõem o campo sonoro em um recinto, mas também porque 
normalmente não é possível localizar subjetivamente as direções de 
cada reflexão quando os componentes em atraso alcançam os 
nossos ouvidos.106 (KUTTRUFF, 2000, p. 102) 

Uma fonte pode ser onidirecional, ou seja, produzir sons em todas as 

direções, ou pode ser direcional, mandando o som para um local específico. Os  

alto-falantes da atualidade são muito precisos neste quesito. Nas simulações em 

software que serão feitas posteriormente, simula-se ambas as situações, porque a 

norma de avaliação acústica de salas pede que a verificação seja onidirecional, 

porém a realidade em uma sala de aula é que a voz do professor é lançada para 

frente, direcionada normalmente para o público. Como complementa Kuttruff (2000, 

p. 102): 

No entanto, se os componentes refletidos chegam uniformemente de 
todas as direções, ou se todos estes vêm de uma única direção, tem 
influência considerável sobre as propriedades acústicas de uma sala. 
A distribuição direcional do som também é importante para certas 
técnicas de medição.107 

                                            
106 “We shall now take into consideration the third property which characterizes a reflection, 
namely the direction from which it reaches an observer. As before, we shall not attribute to 
each single reflection its proper direction, but we shall apply a summarizing method, which 
commends itself not only because of a great number of reflections making up the resulting 
sound field in a room but also because we are usually not able to locate subjectively the 
directions from which reflected and hence delayed components reach our ears.” 
107 “Nevertheless, whether the reflected components arrive uniformly from all directions or 
whether they all come from one single direction has considerable bearing on the acoustical 
properties of a room. The directional distribution of sound is also important for certain 
measuring techniques.” 
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A técnica de medição de isolamento de fachadas necessita de fontes sonoras 

direcionais para lançar ruídos exatamente na superfície da divisória externa 

avaliada. As superfícies da sala irão refletir o som de forma diferente conforme a 

direção que esse é produzido. Portanto, o tempo de reverberação também se altera. 

Se em uma sala existe uma parede com material absorvedor, e se o som for 

direcionado para a mesma, em razão também da incidência perpendicular, o tempo 

de reverberação será menor. Sobre o campo sonoro difuso, Kuttruff (2000, p. 103) 

explica: 

Em certo sentido, o campo sonoro difuso é o oposto de uma onda 
plana. Assim como certas propriedades podem ser atribuídas as 
ondas planas, da mesma forma, as relações que descrevem as 
propriedades do som difuso podem ser estabelecidas. [...]. Estes são 
de particular interesse para toda a acústica de salas, uma vez que, 
embora o campo sonoro em uma sala de concertos ou teatro não é 
completamente difuso, sua estrutura direcional se assemelha muito 
mais a de um campo difusa do que de uma onda plana. Ou, dito de 
outra maneira, o campo sonoro em uma sala real, que sempre 
contém algumas irregularidades na forma, se aproxima bastante do 
campo sonoro com a distribuição direcional uniforme em razão da 
sua grande complexidade. Em contraste com isso, uma única onda 
plana quase nunca é encontrada em uma situação real.108 

As ondas planas não acontecem na realidade, mas são abstrações 

necessárias para simplificar a compreensão do processo de reflexões múltiplas. 

Porém, é apenas necessário lembrar um campo sonoro difuso, no qual o som está 

mais igualmente distribuído, também não é muito fácil de se obter, uma vez que a 

irregularidade dos espaços interiores faz com que seja quase impossível de se 

encontrar um ambiente homogêneo. Sobre o campo difuso, Kuttruff (2000, p. 104) 

complementa: 

Não se trata do mesmo caso se as paredes têm um coeficiente de 
absorção diferente de zero. Neste existem direções em que a força 
de incidência das reflexões é particularmente reduzida, uma vez que 
as imagens nestas direções são predominantemente de ordem 

                                            
108 “In a certain sense the diffuse sound field is the counterpart of a plane wave. Just as 
certain properties can be attributed to plane waves, so relationship describing the properties 
of diffuse sound can be established. [...] They are of particular interest to the whole room 
acoustics, since, although the sound field in a concert hall or theatre is not completely 
diffuse, its directional structure resembles much more that of a diffuse field than of a plane 
wave. Or, put in another way, the sound field in an actual room, which always contains some 
irregularities in shape, can be approximated fairly well by a sound field with uniform 
directional distribution on account of its great complexity. In contrast to this, a single plane 
wave is hardly ever encountered in a real situation.” 
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superior. É apenas nas direções dos eixos que as imagem iniciais 
são recebidas, ou seja, componentes que tenham sido submetidos a 
uma única direção de uma parede. O campo sonoro resultante é, 
portanto, de forma alguma difuso.109 

Há uma grande diferença na intensidade da reflexão que esta relacionada 

com a diretividade da fonte. Se um som é lançado diretamente sobre uma superfície 

rígida, a imagem que irá se forma é de ordem superior, tem mais intensidade. Para 

se obter um campo realmente difuso, deve existir simetria no posicionamento do 

material absorvedor do interior de uma sala, para que as reflexões não sejam 

desequilibradas. Como conclui Kuttruff (2000, p. 104): 

Um exemplo um pouco extremo de um recinto com condições não 
difusas é apresentado por uma sala rigorosamente retangular, cujas 
paredes são perfeitamente rígidas com exceção de uma, que 
absorve a energia sonora incidente completamente.110 

Este trecho do capítulo buscou descrever o comportamento do som em um 

recinto fechado, explicando com mais aprofundamento os fenômenos característicos 

desta situação. Todos os parâmetros aqui abordados, como diferença do tempo de 

reverberação, diagrama de reflexões e diretividade da fonte serão aplicados e 

avaliados nas salas de aula de estudo de caso, que serão apresentadas ainda no 

final deste capítulo. 

7.3 CAIXAS PARA ISOLAMENTO SONORO 

Antes de abordar formas de qualificar acusticamente um espaço arquitetônico 

destinado ao aprendizado de crianças, pretende-se demonstrar um recurso projetual 

capaz de conter ruídos de máquinas, chamado “box in a box” ou caixa na caixa, 

como demonstra a imagem abaixo: 

                                            
109 “Matters are not the same if the walls have an absorption coefficient different from zero. In 
this case there are directions from which the strength of arriving reflections is particularly 
reduced, since the mirror sources in these directions are predominantly of higher order. It is 
only in the directions of the axes that the image sources of first order are received, i.e. 
components which have undergone one direction only from a wall. The resulting sound field 
is therefore by no means diffuse.” 
110 “A somewhat extreme example of a room with non-diffuse conditions is presented by a 
strictly rectangular room, whose walls are perfectly rigid except for one which absorbs the 
incident sound energy completely.” 
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Figura 7.5 – Construção “caixa na caixa” 

 
Fonte: Adaptada de Mason UK (2012, online). 

Como demonstrado no Capítulo 4, o ruído mais incomodativo para as 

crianças autistas é o proveniente das máquinas, presente em 37,5% dos relatos 

negativos. As máquinas do cotidiano mais incomodativas são: liquidificador, 

aspirador de pó, motocicleta, caminhão e helicóptero. Com o desenvolvimento 

tecnológico, os meios de transporte vêm se tornando cada vez mais silenciosos, e 

algumas medidas de acústica urbana também podem amenizar os impactos. 

O que mais chama atenção, porém, são as máquinas utilizadas no interior das 

residências, que quase diariamente, criam focos de irritação para as crianças, em 

um local que deveria ser destinado ao lazer e descanso. Por isso, buscaram-se 

algumas soluções simples para o controle de ruído do liquidificador e do aspirador 

de pó. 

A primeira solução encontrada foi a aplicação do recurso projetual “caixa na 

caixa” para enclausurar o liquidificador. Este aparelho costuma ser utilizado no 

espaço da cozinha, que normalmente possui apenas superfícies refletoras, o que 

ainda potencializa os ruídos incomodativos. Para evitar esse efeito, são vendidas 

caixas de acrílico com uma boa vedação para limitar a transmissão de ruídos, como 

mostra a Figura 7.6, a seguir. 
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Figura 7.6 – Caixa para enclausuramento do liquidificador 

 
Fonte: Whisper Blend (2014, online). 

Porém, o acrílico é um material que não oferece um bom desempenho para o 

isolamento sonoro, e também a fina espessura não colabora para a contenção de 

ruídos de média e baixa frequência. Além disso, a parte interna da caixa não tem 

nenhum tratamento com material absorvedor, que certamente ajudaria a atenuar os 

ruídos que ficam aprisionados na mesma. Estas primeiras caixas em acrílico 

demonstradas podem ser adaptadas a qualquer aparelho, porém existem marcas, 

que o equipamento já é integrados com a caixa de contenção sonora, como o 

demonstrado abaixo: 

Figura 7.7 – Aparelho integrado à caixa de contenção sonora 

 
Fonte: Commercial Blender (2016, online). 

Um liquidificador padrão por chegar a 85 decibels, enquanto o enclausurado 

promete um nível de intensidade de 60 a 75 decibels, o que representa uma redução 

de 10 decibels, lembrando que o som possui razão logarítmica, e, portanto, isso 
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representa um ruído 10 vezes menos intenso. Somente com o uso da caixa de 

acrílico esta redução não tão grande, mas neste caso, o jarro do liquidificador é 

totalmente desconectado do restante da caixa, através da atualização de um 

material resiliente, a borracha mostrada abaixo: 

Figura 7.8 – Borracha para interrupção das superfícies rígidas 

 
Fonte: Commercial Blender (2016, online). 

Para o aspirador, no entanto, não existe nenhuma solução pronta que esteja 

sendo comercializada para o fim de conter seus ruídos. Porém, apresentam-se 

soluções “caseiras” encontradas para amenizar o impacto desta fonte sonora, 

também utilizando o recurso da “caixa na caixa”. O complicador, no caso do 

aspirador de pó, é que este precisa ser móvel, e por esta razão a caixa abaixo 

possui rodinhas: 

Figura 7.9 – Caixa para contenção de ruídos do aspirador 

 
Fonte: SHOP VAC... (2014, online). 

É possível notar que todo o interior da caixa é tratado com material 

absorvedor, um tipo de espuma, para conter a reverberação interna, e assim 
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amenizar ainda mais o impacto desta fonte de ruídos. Se parte dos ruídos já 

conseguem “sumir” no interior, uma parte menor vai atravessar a caixa, aumentando 

o desempenho do sistema. 

Outro problema relevante é que o aspirador de pó precisa ventilar, porque 

libera muito calor, mas se for feita apenas uma abertura, todo ruído irá sair. Desta 

forma, a solução é fazer uma “chicana”, ou seja, uma abertura indireta, muitas vezes 

em forma de zig-zag, revestida com material absorvedor, que permite a saída de ar, 

porém absorve o máximo de ruídos na saída. A imagem abaixo demonstra a 

trajetória para saída do ar: 

Figura 7.10 – Chicana para saída de ar 

 
Fonte: SHOP VAC... (2014, online). 

Já a imagem abaixo apresenta a abertura estreita da chicana, e a presença 

do material absorvedor até o limite de saída. A ventilação será mínima, por que as 

massas de ar só fazem curvas acentuadas quando forçadas, porém é suficiente para 

não prejudicar a máquina do interior. 

Figura 7.11 – Abertura estreita para saída de ar 

 
Fonte: SHOP VAC... (2014, online). 
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A mesma espuma pode não ser tão eficiente para as médias e altas 

frequências produzidas pelo aspirador, por isso poderia ser parcialmente retirada, 

sem reduzir o desempenho. Outro complicador característico do aspirador de pó é o 

duto para aspiração que precisa também ter uma saída para poder sugar a poeira 

exterior. Para isso, é feito um pequeno buraco, e vedado com borracha. A imagem 

abaixo demonstra a conexão do tudo em questão: 

Figura 7.12 – Saída para o duto de aspiração 

 
Fonte: SHOP VAC... (2014, online). 

A técnica da “caixa na caixa” não é utilizada apenas para máquinas, mas 

também para solucionar problemas acústicos na arquitetura, como é o caso de uma 

discoteca que gera um grande impacto sonoro na vizinhança, e precisa conter estes 

ruídos. Neste caso, é feito uma nova caixa dentro da estrutura já existente, porém a 

nova é descontada para anterior, através do uso de materiais resilientes. O interior 

costuma ser tratado também com material absorvedor, para conter os ruídos na sua 

fonte. As divisórias externas acabam assim se tornando duplas, por conta das duas 

caixas, o que torna o isolamento sonoro bem eficiente até em baixas frequências. 

Esta talvez seja a solução existente mais agressiva possível para controle de ruído. 

A proposta deste trecho da pesquisa foi demonstrar que é possível controlar 

certos ruídos incomodativos do dia a dia, de forma aparentemente simples, com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida de crianças com hipersensibilidade a ruídos. 

Os softwares de simulação acústica não podem ser utilizados para projetar caixas 

similares a estas, por causa do seu tamanho reduzido acabam apresentando muitas 

distorções modais. Só são elaboradas a partir de cálculos matemáticos e avaliadas 

por medições de modelos reais, porém são factíveis e funcionais. 
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7.4 O AMBIENTE DE APRENDIZADO 

Como já mencionado anteriormente, a qualificação acústica depende da 

forma de utilização do espaço. Como esta pesquisa busca-se descrever as formas 

de beneficiar os espaços das salas de aula, a proposta agora é descrever quais são 

os parâmetros necessários para a qualificação ambiental de espaços de 

aprendizado. Como referência central será utilizado o livro “Acoustical designing in 

architecture”, dos autores Vern Knudsen e Cyril Harris. Sobre o objetivo do espaço 

escolar, Knudsen e Harris (1950, p. 296) defendem: 

A escola foi criada para promover a aprendizagem, que é adquirida 
em grande parte pela fala e audição. Portanto, a acústica é uma das 
propriedades físicas mais importantes que determinam o quão bem o 
prédio da escola pode servir a sua função primária. Assim, a 
exclusão de ruído e a reverberação são indispensáveis na adaptação 
salas de aula para a função de instrução oral.111 

A compreensão com clareza da mensagem oral é fundamental na sala de 

aula, uma vez que o aprendizado acontece pela correta percepção da palavra falada 

pelo professor. Pode-se lembrar dos discursos dos padres em igrejas com elevado 

tempo de reverberação, que são muito difíceis de se entender, e, por isso, não 

prendem facilmente a atenção do público. 

A qualificação acústica em escolas é de extrema importância, e este fator se 

agrava quando existem crianças atípicas como ouvintes, que naturalmente já 

possuem mais dificuldades de concentração, e transtornos sensoriais diversos. 

Knudsen e Harris (1950, p. 296) elencam os pontos que devem ser levados em 

consideração nestes ambientes, relativos à acústica: 

O projeto acústico de edifícios escolares requer a consideração dos 
seguintes fatores: (1) a seleção do terreno; (2) a localização de 
outros edifícios, parques infantis, e vegetação, e a disposição dos 
recintos dentro das edificações; (3) a necessidade de isolamento 
acústico do edifício, e (4) o planejamento acústico de salas de aula, 

                                            
111 “The school was established to promote learning, which is acquired largely by word of 
mouth and by listening. Therefore, acoustics is one of the most important physical properties 
that determine how well the school building can serve its primary function. Thus, the 
exclusion of noise and the reverberation are indispensable in adapting classrooms to the 
function of oral instruction.” 
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laboratórios, escritórios, corredores e todos os outros recintos em 
que é necessário um ambiente tranquilo ou uma boa acústica.112 

Todos estes parâmetros devem ser considerados desde a primeira intenção 

de se construir uma nova escola. A escolha do terreno tem grande influência da 

qualidade ambiental da escola, e na determinação do custo a ser gasto com projetos 

acústicos, porque se o local tiver muita poluição sonora, são necessárias medidas 

muito mais agressivas de controle. 

Sempre é necessário analisar o custo benefício de um terreno. Em locais 

ruidosos estes são mais baratos, porém o gasto com controle de ruídos e muito 

maior. E se forem consideradas fatores da acústica desde o desenvolvimento do 

partido arquitetônico, é possível evitar custos desnecessários apenas propondo uma 

implantação inteligente. Sobre a forma de consideração destes fatores, Knudsen e 

Harris (1950, p. 296) defendem: 

Todos os fatores dos edifícios para elaboração do projeto da planta 
da escola devem considerar as soluções mais viáveis, mas a 
natureza destas considerações indica que uma boa acústica exige 
planejamento deliberado e precoce. Este não pode ser adiado para 
depois das outras características já terem sido determinadas, como 
tem sido feito tantas vezes no passado. Em geral, boa acústica vai 
exigir muito mais do que o tratamento dos tetos de algumas salas e 
corredores com material absorvente.113 

É muito comum que os cuidados relativos a acústica sejam esquecidos no 

momento da elaboração do projeto, e posteriormente, após a obra concluída e a 

constatação dos diversos equívocos, um consultor seja chamado para remediar o 

problema. Porém, soluções posteriores são bem mais custosas e menos eficientes, 

e, por isso, devem ser evitadas. Ainda sobre a escolha do terreno ideal, Knudsen e 

Harris (1950, p. 297) acrescentam: 

                                            
112 “The acoustical design of school buildings requires consideration of the following: (1) the 
selection of the site; (2) the localization on the site of buildings, playgrounds, and planting, 
and the arrangement of rooms within the buildings; (3) the sound insulation requirements of 
the building; and (4) the acoustical planning of classrooms, laboratories, offices, corridors, 
and all other rooms in which a quiet environment or good acoustics is needed.” 
113 “All the buildings requirements for the school plant must share in determining the most 
feasible design, but the nature of the above considerations indicates that good acoustics 
requires deliberate and early planning. It cannot be postponed until after the other features 
have been determined, as has been done so often in the past. In general, good acoustics will 
require much more than the treatment of the ceilings of certain rooms and corridors with 
absorptive material.” 
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Conselhos escolares devem ser encorajados a consultar seus 
arquitetos em relação à seleção de terrenos para escolas; e 
arquitetos devem estar preparados para aconselhar os mesmos 
sobre essas questões. [...]. Muitas escolas existentes são tão 
impactadas pelo ruído do tráfego que a eficiência da sala de aula fica 
muito reduzida. Ruído não é apenas uma distração para o raciocínio 
eficiente, mas também interfere na compreensão auditiva, que a 
audição da palavra falada é dificultada e às vezes impossível.114 

Os arquitetos devem estar capacitados a indicar terrenos que são menos 

impactados pela poluição sonora, ou seja, que estejam distantes das principais 

fontes de ruído da cidade. Os vilões certamente são os grandes eixos de transporte, 

como as grandes avenidas. O uso escolar necessidade de maior silencio no interior, 

por isso este deve estar protegido de grandes vias de circulação, inclusive para 

proteção de outros sentidos, como o excesso de informação visual. 

Normalmente, a escola em si já é uma fonte de ruído que atrapalha os 

vizinhos, por isso não são desejadas nos bairros residenciais, e acabam se 

localizando perto de pontos já ruidosos. Porém, esta lógica está errada e deve ser 

revertida. As escolas devem se localizar em bairros mais tranquilos, e os ruídos 

gerados em seu interior contidos para não impactar o entorno. Sobre isolamento do 

ruído exterior, Knudsen e Harris (1950, p. 297) comentam: 

Se o local é silencioso, nenhuma grande precaução precisa ser 
tomada para o isolamento de ruído exterior. Por outro lado, se o nível 
de ruído é alto, o estudo deve ser feito com a finalidade de verificar o 
isolamento sonoro que será necessário nas edificações para reduzir 
o ruído de fora para os níveis aceitáveis: cerca de 40 dB para salas 
de aula e salas de leitura; cerca de 40 a 45 dB para as bibliotecas; 
etc.115 

Se o ambiente exterior já é ruidoso, o gasto com isolamento sonoro se eleva, 

apenas para barrar a poluição sonora. A escola não precisa de visibilidade como o 

uso comercial, porque esta já configura um polo atrator em si. De qualquer forma, o 

                                            
114 “School boards should be encouraged to consult their architects regarding the selection of 
school sites; and architects should be prepared to advise school boards on such matters. [...] 
Many existing schools are so disturbed bay traffic noise that the classroom efficiency is 
greatly reduced. Noise is not only distracting to effective thinking, but it also interferes with 
audition to the extent that the hearing of speech is made difficult and at times impossible.” 
115 “If the site is a quiet one, no extraordinary precautions need be taken for the insulation of 
outside noise. On the other hand, if the noise level is high, the survey should be made for the 
purpose of ascertaining the noise insulation of constructions that will be required to reduce 
noise from outside to the acceptable levels: about 40 dB for classrooms and lecture rooms; 
about 40 to 45 dB for libraries; etc.” 
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uso escolar precisa de modo geral de um bom isolamento sonoro de suas divisórias, 

porque apresenta fontes importantes no seu interior, como quadra e parque infantil. 

Sobre o impacto do ruído urbano, Knudsen e Harris (1950, p. 297) complementam: 

Por exemplo, se a fonte sonora indica que o ruído predominante no 
local (durante as horas do dia, semana e ano que a escola estará 
funcionando) é de 70 dB, com um desvio padrão de 5 dB, o fator de 
isolamento sonoro necessário deve ser pelo menos 40 dB, com o 
objetivo de reduzir esse ruído para 40 dB, que é o nível aceitável 
para salas de aula. Isto proporciona uma margem de segurança de  
5 dB, que permite um aumento razoável do ruído de tráfego – uma 
provável eventualidade para muitos locais, especialmente nas 
comunidades em crescimento.116 

Antes de se elaborar um projeto, é preciso ter informações sobre os ruídos 

urbanos do local, através da consulta de mapas de ruído (quando disponível) ou por 

meio de medições acústicas em meio exterior. Somente assim é possível saber qual 

é o nível de ruído que irá chegar à nova edificação. 

Os autores, porém, abordam uma questão fundamental – É preciso prever o 

crescimento da cidade, e, por exemplo, o aumento dos fluxos de automóveis, para 

que quando a obra esteja concluída, esta novamente não sofra o impacto da 

poluição sonora. Alguns trechos da cidade crescem mais que outros, mas sempre 

deve-se considerar tais mudanças, e, portanto, deixar uma margem de segurança de 

5 dB no cálculo de isolamento sonoro. Knudsen e Harris (1950, p. 297) comentam 

sobre as formas de facilitar este isolamento: 

Uma parte significativa do fator de isolamento sonoro necessário 
para determinados edifícios podem ser obtido por: (1) ordenamento 
urbano e paisagismo do local, e (2) implantação de edifícios e 
organização dos ambientes dentro do mesmo de modo que as 
necessidades de isolamento sonoro sejam as mínimas possíveis. Os 
dois itens em conjunto podem reduzir o ruído em mais de 10 dB.117 

                                            
116 “For example, if the noise survey indicates that the prevalent noise at the side (during the 
times of the day, week, and year the school will be used) will de 70 dB, with a standard 
deviation of 5 dB, the required noise insulation factor must be not less than 40 dB if it is to 
reduce this noise to 40 dB, the acceptable level in classrooms. This provides a 5 dB margin 
of safety, which allows for a reasonable increase of traffic-noise – a probable eventuality for 
many sites, especially in growing communities.” 
117 “A significant part of the noise-insulation factor required for certain buildings can be 
obtained by: (1) well-planned grading and landscaping of the site, and (2) laying out the 
buildings and arranging the rooms within each building so that noise-insulation requirements 
will be reduced to the minimum. The two items together may reduce noise by more than 10 
dB.” 
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É possível tomar medidas benéficas para acústica sem definir nenhum 

material para revestimento interno, apenas com medidas de ordenamento e 

implantação do projeto arquitetônico. É fundamental fazer uma setorização dos usos 

mais ruidosos e dos que necessitam de silencio, para se possível, durante a 

elaboração do projeto, separar fisicamente tais usos. Knudsen e Harris (1950, p. 

298) descrevem os diferentes ambientes de uma escola: 

O auditório, salas de aula, para leitura, para música, biblioteca e 
outras salas utilizadas para a palavra falada, música ou estudo 
devem ser localizados nas seções mais silenciosas do ambiente, 
distante de ruas barulhentas e parques infantis. Estes recintos não 
devem ter janelas voltadas para ruas, parques infantis, ou outras já 
existentes ou potenciais fontes de ruído; nem devem ser próximas de 
máquinas barulhentas ou marcenarias, estúdios, ginásios, etc.118 

Espaços que necessitam de silencio não devem ter aberturas voltadas para 

fontes externas, como ruas de tráfego, nem para fontes sonoras interiores, como 

quadras e parques infantis. Isso porque o ruído ambiental não pode entrar no 

ambiente, para não mascarar informações da palavra falada. É preciso sempre tratar 

o ruído no local em que este é criado, para evitar que incomode um ambiente 

próximo. Knudsen e Harris (1950, p. 299) comentam sobre os corredores, que são 

os espaços de conexão entre salas: 

Os corredores entre recintos silenciosos e ruidosos devem ser 
tratados com material absorvente para que estes sirvam como 
controle do som. Os ambientes que precisam ser mais silenciosos 
devem ficar o mais longe possível dos mais ruidosos.119 

Uma das estratégias importantes para projetos acústicos é colocar 

revestimentos bem absorvedores ao longo dos corredores, para evitar que o ruído ali 

gerado impacte as salas de aula. Os corredores não são espaços apenas para 

passagem, uma atividade que normalmente gera ruídos de impacto, mas os alunos 

também param para conversar. 

                                            
118 “The auditorium, classrooms, lecture halls, music rooms, library, and other rooms used for 
speech, music, or study should be located on the quieter sections of the site, well removed 
from noisy streets and playgrounds. These rooms should not have windows that open onto 
streets, playgrounds, or others existing or potential sources of noise; nor should they be near 
noisy machine or wood shops, band rooms, gymnasiums, etc.” 
119 “The corridors between the quiet and noisy rooms should be treated with absorptive 
material so that they will serve as sound locks. Rooms that need to be quiet should be as far 
removed as possible from noisy ones.” 
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Muitas vezes se acredita que tratar acusticamente um corredor é um custo 

desnecessário, mas este se configura como um espaço de transição entre usos mais 

sensíveis, e, por isso, é fundamental para evitar que um local impacte outro. É uma 

espécie de “parede dupla” ampliada, que ajuda na obtenção do equilíbrio sonoro. 

Sobre a implantação dos usos mais sensíveis no projeto, Knudsen e Harris (1950, p. 

299) descrevem: 

A implantação no local dos diferentes edifícios e atividades ao ar 
livre, e os ambientes dentro de cada edifício, necessitam de um 
estudo cuidadoso no que diz respeito ao ruído. O melhor arranjo  
dos edifícios e recintos, muitas vezes pode ser estabelecido 
considerando o controle de ruído, bem como fatores de acesso e 
iluminação.120 

Diversos são os fatores a se considerar no momento do planejamento da 

edificação, e o projeto arquitetônico surge como resultado de várias escolhas. Muitas 

vezes não é possível atender perfeitamente todos estes aspectos, mas pelo menos, 

o arquiteto deve ter conhecimento de todos, como por exemplo, a qualidade 

acústica, para poder ponderar, considerando um caso específico, quais são os 

fatores primordiais a serem atendidos.  

A Figura 7.13, a seguir, ilustra a disposição de uma escola que considera o 

parâmetro da acústica proposta por Knudsen e Harris (1950): 

                                            
120 “The location of the different buildings and outdoor activities on the site, and of the rooms 
within each building, deserves careful study with respect to noise. The best arrangement of 
buildings and rooms often can be worked out in the interests of noise control as well as of 
access and lighting.” 
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Figura 7.13 – Proposta de layout para edifício escolar 

 
Fonte: Adaptada de Knudsen e Harris (1950, p. 298). 

O layout acima é indicado para edifícios, parques infantis e paisagismo na 

área de uma instituição escolar que tem o intuito de controlar os ruídos, como 

observam Knudsen e Harris (1950, p. 299): 

O edifício com salas de aula e o auditório são posicionados a pelo 
menos, 50 pés da rua. A disposição dos edifícios e ambientes tem 
como objetivo separar locais que requerem silêncio dos centros de 
atividades barulhentas. Janelas com vidros duplos são indicados 
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para locais em que as exigências de isolamento sonoro são mais 
rigorosas. Pequenos detalhes são considerados, tais como: o 
posicionamento das janelas para obter o trajeto mais longo possível 
para o ruído aéreo entre recintos adjacentes, o escalonamento das 
portas ao longo dos corredores, e plantio de árvores com folhagem 
densa e arbustos.121 

Os edifícios devem apresentar um certo distanciamento das fontes de  

ruído. Os autores citam que é necessário pelo menos 16 metros (50 pés) de 

distanciamento das ruas do entorno. Sempre é ideal que se proteja as aberturas, ou 

seja, vire estas para as laterais menos ruidosas, e nunca diretamente para fontes de 

ruído, para evitar pelo menos o som direto que tem mais intensidade. Knudsen e 

Harris (1950, p. 300) complementam sobre a importância de projetos acústicos em 

escolas: “Quase todos os recintos em um edifício escolar podem se beneficiar de um 

projeto e tratamento acústico adequado, e as melhorias geralmente justificam a 

despesa. [...]. Cada tipo de sala deve ser estudada e planejada separadamente”122. 

Em um primeiro momento, deve-se considerar parâmetros acústicos para o 

desenvolvimento da proposta geral do projeto arquitetônico, como já mencionado, 

mas em um segundo momento o ideal é avaliar a qualidade do som em cada sala 

separadamente, afinal o uso é diferente em cada ambiente. Para isso, em seguida, 

aborda-se as necessidades específicas dos espaços interiores de uma escola. 

7.4.1 Salas de aula 

As salas de aula são os espaços mais importantes de uma escola, porque são 

nestes locais que a maior parte da aprendizagem oral acontece. Por isso, o som 

deve ter uma qualidade suficiente para que todos os alunos escutem as palavras 

dos professores de forma clara. Então, primeiramente, o som precisa chegar até as 

                                            
121 “The classroom building and the auditorium are set back at least 50 feet from the street. 
The arrangement of the buildings and rooms is such as to separate those rooms that require 
quiet from centers of noisy activity. Double-glazed windows are indicated where the sound-
insulation requirements are most stringent. Minor details are considered, such as: the 
arrangement of the window locations to provide the longest possible path for air-borne noise 
between adjacent rooms, the staggering of the doorways along the corridors, and planting of 
dense-foliaged trees and shrubbery.” 
122 “Nearly all rooms in a school building will benefit from appropriate acoustical design and 
treatment, and the resultant improvement usually will justify the expense. [...] Each type of 
room should be studied and planned individually.” 
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últimas carteiras, ou seja, ser espalhado de forma homogênea no ambiente. Sobre 

as dimensões necessárias da mesma, Knudsen e Harris (1950, p. 300) afirmam: 

Não há restrições rígidas sobre a forma e o tamanho das salas de 
aula, embora recintos longos, estreitos e excessivamente grandes 
devem ser evitados. Salas com dimensões de 25 pés de largura por 
30 pés de comprimento por 12 pés de altura são consideradas 
satisfatórias para não mais de 40 alunos. Aproximadamente a 
mesma proporção da largura para comprimento é desejável tanto 
para salas menores quanto maiores.123 

As salas não podem ser muito grandes, devido à dificuldade do som direto 

atingir todos os pontos da mesma, e nem devem ser muito pequenas, porque os 

cantos da sala são pontos problemáticos do ponto de vista das distorções advindas 

das reflexões sonoras, em razão do ângulo de incidência dos raios sonoros, que 

dificultam a clareza da percepção das informações. 

O espaço não deve ter longas superfícies paralelas de material refletor, para 

que não gerar ecos. O autor fala que as dimensões ideais de uma sala para 40 

alunos são 7,6 x 9,2 metros por 3,7 metros de altura. Isso totaliza em uma sala de 

70 m² para 40 alunos, e, portanto, 1,75 m² por pessoa. O pé direito deve ser maior 

que o tradicional justamente para permitir uma difusão sonora eficiente. Sobre os 

níveis de ruído, Knudsen e Harris (1950, p. 300) complementam: 

O nível de ruído máximo aceitável em salas de aula (desocupadas) é 
de cerca de 40 dB para salas comuns em que um ambiente 
silencioso é desejável. O fator de isolamento sonoro entre recintos 
adjacentes não deve ser inferior a 40 dB para salas para palavra 
falada e não inferior a 45 dB para salas de música.124 

Em uma cidade como São Paulo é muito difícil encontrar um ambiente urbano 

que tenha o nível de intensidade sonora abaixo de 50 decibels. A poluição sonora é 

uma característica das cidades contemporâneas. Por isso, o nível de intensidade 

que Knudsen e Harris (1950) defendem ser ideal para uma sala de aula (de 40 

                                            
123 “There are no severe restrictions about the shape and size of classrooms, although long, 
narrow rooms and excessively large rooms should me avoided. Rooms having dimensions of 
25 feet in width by 30 feet in length by 12 feet in height will be found satisfactory for classes 
of not more than about 40 pupils. Approximately the same proportion of width to length is 
desirable for either smaller or larger rooms.” 
124 “The acceptance noise level in school rooms (unoccupied) is about 40 dB for ordinary 
classrooms in which a quiet environment is especially desirable. The noise-insulation factor 
between adjacent rooms should be not less than 40 dB for speech rooms and not less than 
45 dB for music rooms.” 
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decibels) com grande frequência já será mais silenciosa que o espaço exterior, e, 

por isso, que o isolamento sonoro é tão importante. O ruído de fundo é um grande 

vilão para a compreensão da palavra falada. Mas em alguns momentos a acústica 

entra em conflito com a térmica, conforme explicam Knudsen e Harris (1950, p. 301): 

Se o ambiente não possui ventilação artificial, as janelas 
possivelmente vão ficar abertas. Então não há nenhuma vantagem 
em proporcionar um alto grau de isolamento para as paredes uma 
vez que o fator limitante na transmissão sonora, de uma sala para 
outra, será por meio das janelas, e o resultado de T.L. entre quartos 
adjacentes não será mais do que cerca de 25 a 30 dB. Este 
isolamento é inadequado, porque não adianta fornecer as paredes 
um T.L. de mais do que cerca de 35 dB.125 

Uma sala sem ar condicionado precisa ventilar para obter o conforto térmico, 

ou seja, para controle da temperatura interna. Um ambiente só tem ventilação 

natural com eficácia se possibilita a ventilação cruzada, que acontece quando há 

uma abertura para entrada de vento e uma para saída, permitindo assim uma 

corrente de ar. 

Como permitir tantas aberturas em um meio urbano tão caracterizado pela 

poluição sonora? Algumas medidas possíveis: Manter mesmo as janelas fechadas e 

instalar o ar condicionado; ou escolher um terreno em um local onde os níveis de 

intensidade sonora sejam bem baixos, que possibilite manter as janelas abertas; ou 

utilizar “chicanas”, que são dispositivos que permitem a ventilação natural, mas 

absorvem grande parte do ruído que atravessa o mesmo. Knudsen e Harris (1950, p. 

301) defendem que o fator mais importante para a sala de aula é o tempo de 

reverberação: 

O fator mais importante na acústica da sala de aula é o controle da 
reverberação. O tempo ótimo de reverberação em uma pequena sala 
para palavra falada é de 0,75 segundos para as frequências de 512 a 
2048 ciclos, e cerca de 1,0 segundo em 128 ciclos.126 

                                            
125 “If artificial ventilation is not provided for the room, the windows are likely to be open. 
Then there is no advantage in providing a high degree of insulation for the walls since the 
limiting factor in the transmission of sound from room to room will be by way of the windows, 
and the over-all T.L. between adjacent rooms will not be more than about 25 to 30 dB. This is 
inadequate insulation, but nothing would gained by providing walls that furnish a T.L. of more 
than about 35 dB.” 
126 “The most important single factor in the acoustics of the classroom is the control of 
reverberation. The optimum reverberation time in a small recitation room is 0.75 second at 
frequencies of 512 a 2048 cycles, and about 1.0 second at 128 cycles.” 
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O efeito do longo tempo de reverberação é uma espécie de ruído de fundo 

que mascara as informações que chegam pelo som direto. O tempo máximo de 

reverberação ideal para uma sala de aula é de 1 segundo, ou seja, após a 

interrupção da fonte, o som só pode ser escutado por mais 1 segundo. Na verdade, 

é o decaimento de 60 dB após a fonte parar, que praticamente significa o som ficar 

inaudível. 

Abaixo está uma tabela proposta por Knudsen e Harris (1950), que demonstra 

um exemplo de como calcular o tempo de reverberação para uma sala de 8.2 x 3.7 

metros, para as frequências 128, 512 e 2.048 Hertz.  

No item 2, este define a metragem de materiais absorvedores necessários 

para atingir o tempo desejado. É possível perceber que em baixa frequência o tempo 

de reverberação é maior, mesmo para um mesmo ambiente.  

Como demonstram com coeficientes de absorção baixos, os materiais 

internos são todos refletores, o que mostra a necessidade no item 11 de 

complementar as superfícies absorvedoras. Os 32 alunos são os elementos que 

mais absorvem o som nesta sala proposta. 

Tabela 7.1 – Cálculo de tempo de reverberação para uma sala de aula de 294 metros 
cúbicos 

Item  128 ciclos por segundos 512 ciclos por segundos 2048 ciclos por segundos 

1 
Tempo ótimo de reverberação  
em segundos 

1.0 0.75 0.75 

2 
Total de unidades necessárias  
por pé quadrado 

510 680 680 

 
Material absorvedor na  
sala de aula 

Coeficiente 
de absorção 

Absorção por 
pé quadrado 

Coeficiente  
de absorção 

Absorção por 
pé quadrado 

Coeficiente  
de absorção 

Absorção por 
pé quadrado 

3 32 alunos, sentados em mesas 2.6 unidades 
por aluno 

83 4.2 unidades 
por aluno 

134 4.6 unidades 
por aluno 

147 

4 
8 cadeiras desocupadas 0.4 unidades 

por mesa 
3 

0.4 unidades 
por mesa 

3 
0.4 unidades 

por mesa 
3 

5 Mobiliário complementar  10  15  15 
6 Piso 864 pé quadrado (80 m²) 0.05 43 0.05 43 0.05 43 
7 Janela de vidro (13 m²) 0.03 4 0.03 4 0.03 4 
8 Quadro negro (26 m²) 0.03 8 0.03 8 0.03 8 
9 Portas de madeiras (5,57 m²) 0.07 4 0.07 4 0.07 4 

10 Soma da absorção dos itens 3 ao 9 155 211 224 

11 
Absorção adicional necessária,  
item 2 menos o item 10 355 469 456 

Fonte: Adaptada de Knudsen e Harris (1950, p. 302). 

Não basta uma sala estar repleta de alunos, esta precisa de material 

absorvedor no seu interior com o intuito de controlar a reverberação. Como um 

resumo de medidas benéficas para a qualificação acústica de salas de aula, 
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Knudsen e Harris (1950, p. 303) pontuam algumas soluções para o revestimento das 

superfícies internas: 

(1) a adição os materiais absorventes nas paredes laterais e 
posteriores proporciona um meio de eliminar os ecos e (se aplicado 
em painéis, tiras ou módulos) de ajudar a difusão sonora no 
ambiente. (2) Deixa a parede frontal e o teto reflexivo – uma ajuda no 
reforço sonoro para alcançar a parte posterior da sala. (3) Permite a 
escolha de materiais acústicos que têm coeficientes de absorção 
controlados por processos industriais, que podem ser pintadas 
diversas vezes com qualquer tipo de tinta, sem prejudicar a 
capacidade de absorção ou de danificar o material.127 

É necessário quebrar o paralelismo das paredes laterais, e também para 

evitar reflexões múltiplas, aproveitar estas superfícies para colocar materiais 

absorvedores. A parede frontal, ou seja, atrás do professor deve se manter refletora, 

para ajudar a mandar o som para “frente”; assim como o teto, que deve ser refletor 

para colaborar na difusão sonora, para que o som chegue com a mesma intensidade 

em todos os alunos, nas diversas posições da sala. Não adianta utilizar materiais 

absorvedores que não possuem bom desempenho, que o resultado para o controle 

da reverberação não será o mesmo. Knudsen e Harris (1950, p. 303) complementam 

sobre como escolher os materiais para revestimento interno: 

A questão de custo, resistência ao fogo, a aparência, e todos os 
outros aspectos de materiais acústicos, além da absorção, devem 
ser considerados no momento da escolha de materiais mais 
adequados para o tratamento de salas de aula.128 

Não é apenas o coeficiente de absorção que determina a especificação de um 

material para o projeto. No caso, a composição interna deve ser esteticamente 

atraente, coerente com a decoração do espaço. Com o desenvolvimento 

tecnológico, cada vez mais novos materiais acústicos não são mais inflamáveis, 

porém muitas espumas costumam ainda liberar durante a queima uma fumaça 

                                            
127 “(1) It adds the absorptive materials on the side and rear walls and thus provides a means 
of eliminating flutter echoes and (if applied in panels, strips, or patches) of aiding the 
diffusion of sound in the room. (2) It leaves the front wall and the ceiling reflective – an aid in 
the reinforcement of the sound reaching the rear part of the room. (3) It allows the choice of 
acoustical materials that have absorption coefficients determined by factory-controlled 
processes, that can be decorated repeatedly with any kind of paint, and that can be cleaned 
without impairing the absorptivity or otherwise damaging the material.” 
128 “The question of cost, fire resistance, appearance, and all other aspects of acoustical 
materials, besides absorption, must be considered in choosing the most suitable materials 
for the treatment of classrooms.” 
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tóxica muito nociva ao Homem. Sobre os objetivos de qualificação acústica de salas 

de aula, Knudsen e Harris (1950, p. 303) concluem: 

Embora isso permitiria condições de audição toleráveis, é muito 
menos satisfatória que escutar a palavra falada em uma sala com 
cerca de 90 por cento de material acústico. Além disso, a obtenção 
de condições razoavelmente silenciosas, geralmente não acontecem 
em salas reverberantes. [...]. Na verdade, o tratamento acústico da 
sala de aula é justificada ao menos pelos benefícios de redução de 
ruído, como é pela melhoria na articulação da fala.129 

Uma sala de aula toda revestida com materiais absorvedores também é  

muito incomodativa, parece que a voz fica “seca”, e dificulta a compreensão das 

mensagens orais. O correto é calcular a quantidade ideal de material absorvedor, 

com o intuito de controle de ruídos, e também para controle do tempo de 

reverberação interno, visando a inteligibilidade da voz do professor. 

7.4.2 Salas de palestra 

Conforme se aumenta o volume da sala, e o tamanho da plateia, manter a 

qualidade acústica no recinto passa a ser cada vez mais difícil. O objetivo aqui não é 

abordar teatros ou auditórios, nos quais se busca um equilíbrio sonoro voltado para 

a harmonia musical, mas, sim, demonstrar as diferenças que surgem para uma sala 

maior, para um público maior, sempre considerando a palavra falada. Como 

descrevem Knudsen e Harris (1950, p. 304): 

As exigências acústicas para salas de aula tornam-se cada vez mais 
importantes conforme o tamanho desta aumenta. Em pequenas 
salas de aula, uma forma retangular com piso e teto em nível são 
eficientes. Em salas maiores, como nas usadas para palestras, 
fóruns e debates, em que 100 ou mais pessoas devem ficar 
sentadas, todos os fatores possíveis, incluindo a concepção 
adequada de forma, devem ser utilizados para dar ao recinto as 
propriedades ideais para audição do discurso. O volume deve ser 
mantido o menor possível (cerca de 125 pés cúbicos por assento é 
desejável), os ouvintes devem estar sentados perto do palco e do 
palestrante, os assentos devem ser elevados de forma adequada, e 
as paredes e teto devem ser projetados para permitir reflexões 

                                            
129 “Although this would provide tolerable hearing conditions, it is much less satisfactory than 
the speech articulation of about 90 per cent in the acoustically treated room. Furthermore, 
the assumption of reasonably quiet conditions usually is not realized in the reverberant room. 
[...] In fact, the acoustical treatment of classroom is justified at least as much by the benefits 
of noise reduction as it is by the improvement in speech articulation.” 



258 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

benéficas da som. [...]. Em geral, recintos longos e estreitos são 
menos satisfatórios do que os curtos, largos.130 

O grande volume dificulta a chegada do som direto em todos os pontos da 

plateia. Em um grande recinto para palestra, sempre existem pontos que só 

recebem som indireto, mas que mesmo assim é possível ouvir com qualidade. 

Nestes casos, a forma da edificação é fundamental, porque esta pode colaborar 

como reforço para espalhar o som. As formas mais curtas e largas são positivas, 

afinal posicionam os ouvintes em locais mais próximos do palco.  

A visibilidade também pode ficar prejudicada, e, por isso, observam Knudsen 

e Harris (1950, p. 304): “Os bancos são elevados a um ângulo de 20 graus, o que é 

suficiente para dar a todos uma visão desobstruída do topo do palestrante, e, 

geralmente, permite uma qualidade acústica que justifica o custo adicional”131. 

Se o ouvinte consegue visualizar a boca do palestrante, o som também está 

conseguindo chegar até o tal ponto da plateia. Portanto, onde há boa visibilidade 

também se encontra uma qualidade acústica superior. Knudsen e Harris (1950, p. 

304) complementam sobre o uso de placas refletoras de teto, para colaborar com 

mandando os raios sonoros para a parte posterior da sala: “As inclinações das 

várias placas ou seções do teto são projetadas para otimizar a reflexão dos sons de 

interesse”132. 

                                            
130 “The acoustical requirements for classrooms become increasingly important as the size of 
the room increases. In small classrooms, a rectangular shape with level floor and ceiling is 
taken for granted. In larger rooms, such as those used for lectures, forums, and debates, 
where 100 or more persons are to be seated, every possible means, including the proper 
design of shape, should be utilized to give to the room the optimum proprieties for hearing of 
speech. The volume should be kept as small as feasible (about 125 cubic feet per seat is 
desirable), the auditors should be seated near the lecture platform, the seats should be 
elevated appropriately, and the walls and ceiling should me designed to give beneficial 
reflections of sound. [...] In general, long, narrow rooms are less satisfactory than short, wide 
ones.” 
131 “The seats are elevated at an angle of 20 degrees, which is sufficient to give everyone an 
unobstructed view of the top of the lecture, and usually of sufficient value acoustically to 
justify the added cost.” 
132 “The slopes of the various splays or sections of the ceiling are designed to give the 
optimum reflection of useful sound.” 
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Figura 7.14 – Reflexão sonora em salas para palestra 

 
Fonte: Knudsen e Harris (1950, p. 305). 

A Figura 7.4 demonstra em planta a quebra do paralelismo entre as  

paredes, evitando assim o eco, e, além disso, ajudando na difusão sonora.  

O formato do teto também é especialmente desenhado para colaborar na 

distribuição de som no interior. E a parede do fundo deve se revestida de material 

altamente absorvedor, para evitar que as reflexões retornem para o placo, e 

atrapalhem o palestrante. Neste quesito, salas com volumes pequenos ou  

grandes seguem uma lógica similar – superfícies laterais e posterior com materiais 
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absorvedores, e teto e superfície frontal em materiais reflexivos. Como descrevem 

Knudsen e Harris (1950, p. 307): 

Como regra geral, é preferível aplicar o material absorvedor na 
parede posterior, e em painéis, tiras, ou módulos nas paredes 
laterais, em vez de no teto, devido à necessidade de prevenir a 
reflexões em atraso (retorno) vindas da parede posterior e ecoando 
entre as paredes laterais. A parede frontal, as porções da frente das 
paredes laterais, e a maior parte do teto devem ser tratadas com 
materiais altamente refletores, a fim de aumentar a quantidade de 
som beneficamente refletido.133 

As laterais do palco também devem possuir materiais altamente refletores, 

para que juntamente com a parede frontal e placas de teto, configurem uma espécie 

de concha acústica que manda o som para a plateia.  

Agora, de forma oposta, os materiais absorvedores devem ser utilizados nas 

superfícies que podem refletir raios sonoros de volta para o palco. Knudsen e Harris 

(1950, p. 308) concluem: 

A sala de aula, concebida de acordo com o procedimento exposto, 
estará livre de ruído, reverberação excessiva e outros defeitos 
acústicos; a sua forma e tamanho adaptados às suas funções 
primárias. A utilização de superfícies reflexivas na extremidade 
frontal da sala permitirá ao professor ser ouvido bem, mesmo quando 
sua cabeça esteja voltada para longe do público. Um discurso 
padrão sem amplificação deve ser ouvido de forma satisfatória em 
todas as partes da sala, em todas as condições possíveis de 
utilização. Em suma, assim a sala terá uma boa acústica.134 

O professor precisa ser escutado mesmo quando está com a cabeça  

voltada para a lousa. Sua voz deve refletir no quadro e chegar até os alunos. A sala 

de aula terá uma boa qualidade acústica quando isolar os ruídos exteriores,  

                                            
133 “As a general rule, it is preferable to apply the absorptive materials on the rear wall, and in 
panels, strips, or patches on the side walls, rather than on the ceiling, giving consideration to 
the need for preventing long delayed reflections from the rear wall and flutter echoes 
between the side walls. The front wall, the front portions of the splayed sidewalls, and most 
of the ceiling should be finished with highly reflective materials in order to increase the 
amount of beneficially reflected sound.” 
134 “A lecture room, designed in accordance with the foregoing procedure, will be free from 
noise, excessive reverberation, and other acoustical defects; its shape and size have been 
adapted to its primary functions. The action of the splayed reflective surfaces at the front end 
of the room will enable the lecturer to be heard well, even when his head is turned away from 
the audience. Unamplified speech of the average speaker will be heard satisfactorily in all 
parts of the room under all possible conditions of use. In short, the room will have good 
acoustics.” 
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baixar os níveis sonoros no interior, controlar a reverberação e as distorções do 

som, como os ecos. 

7.4.3 Salas de música 

Apresentam-se nesta pesquisa também as particularidades acústicas de  

uma sala de música. A fonte sonora pode ser tanto um professor tocando um 

instrumento, quando os altos falantes de um rádio. Neste caso, como observa 

Knudsen e Harris (1950, p. 309), “Difusão é mais desejável do que em recintos para 

palavra falada; para isso é necessário apresentar superfícies difusoras ou outras 

irregularidades no contorno das paredes e teto”135. 

O objetivo principal nestas salas é espalhar o som pelo ambiente de forma 

homogênea, para que a percepção do estímulo musical seja de qualidade superior. 

A utilização de materiais absorvedores no interior é optativa, e depende do tipo de 

música que se pretende tocar. Como acrescentam Knudsen e Harris (1950, p. 309): 

“Os tempos ótimos de reverberação para salas de música dependem do tipo de 

música a ser executada. Normalmente não é muito fácil fornecer meios para ajustar 

as características de reverberação de salas de música”136. 

Em espaços para música o objetivo não é controlar ruídos nem a 

reverberação, mas, sim, encontrar um equilíbrio entre as frequências do som para 

que este seja escutado de forma mais harmoniosa. A utilização de pisos e painéis de 

madeira em tais espaços é vantajosa, uma vez que certas madeiras tem a 

capacidade não muito comum de absorver baixas frequências. Como colocam 

Knudsen e Harris (1950, p. 310): 

A distribuição do material absorvedor numa sala requer um cuidado 
considerável. As paredes e o teto perto do palco devem ser 
acabamento com materiais rígidos, reflexivos, enquanto que as 
paredes laterais e posteriores do salão devem ser bastante 
absorventes. Grandes áreas com painéis e piso de madeira são 
benéficas em salas de música. Por conseguinte, é desejável utilizar 
pisos de madeira e de lambri madeira, especialmente próximos  

                                            
135 “Diffusion is somewhat more desirable than it is speech rooms; therefore it may be 
necessary to provide splayed walls or other irregularities in the wall and ceiling contour.” 
136 “The optimum times of reverberation for music rooms depend on the kind of music to be 
performed. It usually is not practical to provide means for adjusting the reverberation 
characteristics of music rooms.” 



262 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

ao palco. Estes materiais fornecem absorção relativamente elevada 
para as componentes de baixa frequência da música.137 

O isolamento sonoro é fundamental em espaços para música, afinal o ruído 

de fundo pode estragar a percepção da mesma. Porém, além disso, a sala de 

música em si é uma poderosa fonte de ruídos. As divisórias precisam ter um ótimo 

isolamento para que os ruídos desta não impactem os ambientes vizinhos. Como 

observam Knudsen e Harris (1950, p. 310): 

O isolamento sonoro merece atenção especial no projeto de salas de 
música. Não é apenas necessário excluir ruídos exteriores, mas 
também é igualmente necessário limitar a música dentro do recinto, 
para que outros ambientes próximos não sejam perturbados.138 

O corredor, como já mencionado, pode ajudar no controle sonoro se tratado 

com materiais absorvedores, porque justamente este representa um espaço 

intermediário entre salas de usos mais sensíveis a ruídos. Knudsen e Harris (1950) 

comentam que além de tratar o teto do corredor, também é viável instalar materiais 

absorvedores na parte superior das paredes laterais. 

A parte inferior, que pode ter contato humano, é melhor permanecer com 

material rígido, para não afetar a durabilidade. Knudsen e Harris (1950, p. 311) 

dizem para tratar uma faixa de pelo menos 1.2 metros: 

Todo o teto do corredor e 4 pés da parte superior das paredes 
devem ser tratados com um material altamente absorvedor. Assim, o 
corredor servirá como uma barreira de som entre as salas adjacentes 
e também entre estes recintos e outras partes do edifício.139 

A Figura 7.15, a seguir, demonstra uma planta com diversas salas de música, 

em uma disposição benéfica do ponto de vista da acústica arquitetônica: 

                                            
137 “The distribution of the absorptive material in a room requires considerable care. The 
walls and ceiling near the platform should be finish with hard, reflective materials, whereas 
the side and rear walls of the seated area should be fairly absorptive. Large areas of wood 
paneling and flooring are beneficial in music rooms. It is therefore desirable to use wood 
floors and wood wainscot, especially in the vicinity of the platform. These materials provide 
relatively high absorption for the low-frequency components of music.” 
138 “The insulation of sound deserves special attention in the design of music rooms. It is not 
only necessary to exclude extraneous noise, but also it is equally necessary to confine the 
music within the room so that other near-by rooms will not be disturbed.” 
139 “The entire corridor ceiling and upper 4 feet of its walls should be treated with a highly 
absorptive tile. Thus, the corridor will serve as a ‘sound lock’ between adjacent rooms and 
also between these rooms and other parts of the building.” 
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Figura 7.15 – Soluções projetuais para salas de música 

 
Fonte: Knudsen e Harris (1950, p. 311). 

Além de quebrar o paralelismo entre as paredes laterais, os autores propõem 

também uma diferença da inclinação entre piso e teto. O forro precisa ser de 

material refletor, para a difusão sonora, como explicam Knudsen e Harris (1950, p. 

311): 

A inclinação do teto cerca de 1 pé em 20 pés é para evitar o 
paralelismo com o chão. As paredes laterais são mantidas de forma 
semelhante não paralelas por meio da utilização de divisórias, como 
mostrado na figura. Ecos entre as paredes posteriores são 
eliminados por meio de estantes e portas. Os pisos são de madeira; 
o teto é de placas de fibra com acabamento em gesso; as paredes 
são alternadas com colunas e gesso comum.140 

Para o equilíbrio sonoro, é benéfico possuir pisos ou painéis de madeira, que 

são positivos para controle das baixas frequências. As portas não devem estar 

alinhadas para não permitir a transmissão de som direto. O corredor, como já 

mencionado, funciona como um sound lock, ou local intermediário para o controle de 

ruídos. 

                                            
140 “The ceiling slope about 1 foot in 20 feet to avoid parallelism with the floor. The sidewalls 
similarly are kept non-parallel by partitions as shown in the figure. Flutter echoes between 
the end walls are eliminated by means of bookshelves and doors. The floors are of wood; the 
ceiling is of fiberboard furred down from plaster; the walls are staggered studs and ordinary 
plaster.” 
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7.4.4 Quadra esportiva 

Para finalizar exemplos de recintos de uso específico existentes em uma 

escola, é importante falar sobre a fonte sonora interna mais intensa, que é a quadra 

esportiva. Sempre é preciso controlar os ruídos no local onde são gerados. Como 

descrevem Knudsen e Harris (1950, p. 312), é preciso também evitar o paralelismo 

entre paredes opostas: 

É desejável, no entanto, evitar projetos em que paredes opostas 
paralelas lisas e reflexivas, porque dão origem a vibrações e  
ecos. Irregularidades no teto, como vigas, treliças, terças, o 
posicionamento adequado de portas e janelas nas paredes laterais, e 
a distribuição de material absorvedor em tiras, painéis ou módulos 
podem ser trabalhados para eliminar a vibração do recinto.141 

Toda a estrutura aparente colabora para a difusão sonora, ou seja, para 

espalhar o som no espaço. Os elementos internos da cobertura podem ser tratados 

com materiais absorvedores, como por exemplo, espumas projetadas, com o intuito 

de controlar os ruídos. A posição das aberturas deve ser cuidadosamente pensada 

para não impactar os recintos vizinhos. Sobre o isolamento sonoro neste local, 

Knudsen e Harris (1950, p. 312) explicam: 

O problema do isolamento sonoro é fundamental, sobretudo, na 
medida em que o ruído gerado no ginásio pode constituir uma 
perturbação para os ambientes próximos. É aconselhável posicionar 
o ginásio a uma distância considerável das salas de aula, salas de 
palestra e outras que requerem um ambiente silencioso.142 

Se a abertura da quadra, como uma janela, é voltada para a sala de aula, 

pode inviabilizar o uso da última. Em um espaço para prática esportiva é comum 

identificar ruídos aéreos muito intensos, como gritos de torcida. Além disso, a 

atividade esportiva na quadra produz muitos ruídos de impacto, como o bater da 

bola, e se a mesma se encontra dentro de uma edificação, faz a estrutura inteira 

                                            
141 “It is desirable, however, to avoid designs in which opposite pairs of smooth, reflective 
parallel walls will give rise to flutter echoes. Irregularities in the ceiling, such as beans, 
trusses, purlins, the proper placement of windows and doors on the side walls, and the 
distribution of absorptive material in strips, panels, or patches can be worked out to eliminate 
room flutter.” 
142 “The problem of noise insulation is important primarily in so far as the noise generated in 
the gymnasium may constitute a disturbance to neary-by rooms. It is advisable to locate de 
gymnasium a considerable distance from classrooms, lecture halls, and other rooms that 
require a quiet environment.” 
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vibrar. Visando o controle de ruídos, o piso deste recinto deve estar desconectado 

do restante da construção, através do uso de materiais resilientes para separação. 

Para finalizar, os autores ainda comentam sobre algumas particularidades do 

ambiente escolar. Normalmente, é difícil saber qual é a eficiência para absorção de 

uma superfície como uma estante de livros, muito comum nas bibliotecas e também 

nas salas de aula. Sobre esta questão, Knudsen e Harris (1950, p. 314) comentam: 

As paredes, muitas vezes são revestidas com prateleiras de livros, 
que quando cheias, irão proporcionar uma superfície absorvedora 
(coeficiente de cerca de 0,25 a 512 ciclos). O piso deve ser coberto 
por cortiça, carpete ou material similar que irá minimizar o ruído de 
impacto produzido por passos.143 

Os ruídos de impacto produzidos pelo andar podem ser muito incomodativos 

e impactam diretamente a concentração dos alunos. Ao ouvir passos, todos viram 

para ver quem está passado, de tão característico que é tal ruído. Em outras áreas 

da escola, como na administração, sempre é fundamental considerar a necessidade 

de controle de ruídos para obtenção de qualidade acústica, como explicam Knudsen 

e Harris (1950, p. 314): 

O teto de tais recintos e áreas como lojas, salas de estudo, 
escritórios, corredores, escadas, entradas, vestíbulos, e espaços 
similares, onde o ruído deve ser suprimido ou impedido de ser 
transmitido de uma parte de um edifício para outra, devem ser 
tratados com material absorvedor com coeficientes de absorção 
sonora de pelo menos 0,15 em 128 ciclos e não inferior a 0,5 em 512 
a 2048 ciclos. Se os escritórios têm pé direito relativamente alto e 
paredes altamente reflexivas, é desejável para adicionar algum 
material absorvedor nas paredes superiores.144 

Sempre é favorável utilizar materiais absorvedores, como revestimento de 

forro ou piso, para tornar os recintos mais silenciosos. Já a reverberação é um fator 

de extrema importância em todos os locais onde seja necessária a compreensão da 

                                            
143 “The walls often are lined with book shelves, which, when filled with books, will provide an 
absorptive surface (coefficient of about 0.25 at 512 cycles). The floor should be covered with 
cork tile or carpet or similar material that will minimize the noise of footfalls.” 
144 “The ceiling of such rooms and areas as shops, study rooms, offices, corridors, stairways, 
lobbies, vestibules, and similar spaces where noise should be suppressed or prevented from 
being transmitted from one part of a building to another should be treated with absorptive 
material having sound absorption coefficients of not less than 0.15 at 128 cycles and not less 
than 0.5 at 512 to 2048 cycles. If the offices have relatively high ceiling and highly reflective 
walls, it is desirable to add some absorptive material to the upper walls.” 
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palavra falada. É um parâmetro menos estudado no Brasil, porém fundamental para 

garantir a inteligibilidade da fala. 

7.5 ESTUDOS DE CASO: COLÉGIO PAULICÉIA E TEA MACKENZIE 

A proposta final deste capítulo é apresentar os dois estudos de caso que 

serão utilizados para a investigação sobre as formas de qualificação do ambiente 

acústico de salas de aula, considerando sua utilização por crianças com 

hipersensibilidade a ruídos. Os dois espaços escolhidos são utilizados 

frequentemente por crianças autistas. Primeiro o Colégio Paulicéia, que é uma 

escola regular, porém com um módulo especializado em auxiliar o aprendizado de 

crianças atípicas. Escolheu-se também o próprio laboratório de TEA da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, que recebe crianças para a realização de diagnósticos e 

também para o desenvolvimento de terapias. 

Como o objetivo é qualificar os sons dos locais de aprendizado, que exigem 

uma maior concentração por parte das crianças e também uma maior inteligibilidade 

da fala, foram escolhidas para este estudo quatro salas de aula: três no Colégio 

Paulicéia – uma regular, uma de música, e uma minissala, para terapia individuais; e 

uma no laboratório TEA Mackenzie, utilizada para diagnóstico e terapias. 

A proposta ainda neste capítulo é apresentar as características das salas 

escolhidas para que no próximo capítulo sejam feitas as simulações virtuais do 

comportamento do som e medições in loco de tempo de reverberação e níveis de 

intensidade considerando o espectro de frequências. Pretende-se, aqui, mostrar as 

dimensões e características dos revestimentos internos, o formato, as aberturas 

existentes, assim como o mobiliário necessário. Para isso, foi feito um levantamento 

in loco das características arquitetônicas, através de ensaio fotográfico, medições 

das dimensões, e por fim, elaboração de modelo em três dimensões base. 

7.5.1 Colégio Paulicéia 

O Colégio Paulicéia foi fundado em 1960, pela professora Juracy da Silva 

Trunci, que como educadora conduziu a direção até 2001. A partir de 2002, a 
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direção do colégio foi assumida pela pedagoga e psicóloga Carmen Lydia da Silva 

Trunci de Marco, que já exercia a direção educacional do estabelecimento desde 

1980. “Educação de qualidade para todos” é o lema da escola, onde num ambiente 

inclusivo promove o desenvolvimento das diferentes potencialidades dos alunos. 

A escola pesquisada trabalha com uma metodologia própria, desenvolvida 

para promover o atendimento de crianças e jovens que apresentam dificuldades  

de desenvolvimento e aprendizagem por causas diversas. Essa metodologia  

denomina-se “Inclusão monitorada”, que oportuniza ao aluno a possibilidade de 

participar de programas adequados às suas necessidades, respeitando seu ritmo e 

buscando a superação gradual das dificuldades. 

A estrutura escolar é organizada com pelo menos duas classes de cada ano, 

uma delas com menor número de alunos, onde professores mediadores experientes, 

treinados em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), desenvolvem currículos 

adaptados que aproximam os objetivos do ano escolar às reais possibilidades do 

educando. 

Figura 7.16 – Fachada Colégio Paulicéia 

 
Fonte: Colégio Paulicéia (2016, online). 

Ao chegar a essa escola, o educando passa por uma avaliação que visa 

compreender como esse aluno aprende. É muito importante identificar os aspectos 

preservados que serão “molas propulsoras” para o seu desenvolvimento. A equipe 

de especialistas composta de psicólogos, fonoaudiólogos escolares e terapeutas 
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ocupacionais buscam sempre novas alternativas para promover o desenvolvimento 

das habilidades escolares. 

Esta escola é um exemplo de ensino que promove a inclusão, porém seu 

espaço físico é um pouco restrito, e os espaços físicos foram mais adaptados do que 

projetados para sua função atual. Por isso, é um espaço que precisa ser beneficiado 

por melhorias do ponto de vista da qualidade acústica para bem estar dos alunos 

com transtornos sensoriais diversos. 

7.5.1.1 Sala de aula regular 

A sala de aula regular possui todas as internas refletoras. Os únicos materiais 

internos que podem ter uma pequena função como absorvedores é a cortina branca 

e o piso vinílico, mas ambos são praticamente ineficientes. Por isso, o tempo de 

reverberação interno deve ser bem grande, e não adequado ao uso do espaço. As 

paredes são ainda compostas de uma tinta similar ao epóxi que as torna muito lisas. 

É possível reparar que estas refletem muito facilmente a luz, produzindo, portanto, o 

mesmo efeito com o som, como demonstra a Figura 7.17, a seguir. 

Figura 7.17 – Parte posterior da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

As paredes laterais desta sala além de muito refletoras, são paralelas, o que 

facilita o aparecimento de ecos, inclusive por que seu formato é inadequado, muito 

longo e comprido, o que colabora para a ocorrência deste fenômeno. 
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Figura 7.18 – Parte frontal da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

A janela que está posicionada ao lado do professor deve se manter fechada, 

uma vez que seu posicionamento não é ideal, já que parte do som produzido pela 

fala do professor poderá sair por esta abertura, dificultando a difusão sonora. Se 

fechada não é tão negativa com tanto que a estanqueidade da mesma seja 

satisfatória. 

Figura 7.19 – Janela ao lado do professor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Na imagem acima é possível notar que a janela próxima ao professor é 

voltada diretamente para a rua que possui um fluxo viário movimentado, inclusive 

com rota de ônibus. Esta janela, e toda a fachada voltada para a via, deveriam ter 
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um alto índice de isolamento sonoro. Se a janela fica aberta, a poluição sonora que 

entra pela mesma acaba atrapalhando a concentração do próprio professor. Já a 

imagem abaixo demonstra a janela localizada na parte posterior da sala: 

Figura 7.20 – Janela na parte posterior da sala 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

A parede dos fundos deve ser composta de material absorvedor, para evitar 

as reflexões indesejadas que atrapalham a compreensão das informações que vem 

da frente. Se as janelas existentes estão fechadas, então vão gerar um retorno 

indesejado do som às orelhas do professor. Se a janela aberta, esta recebe o ruído 

exterior, uma vez que é voltada para a quadra de esportes. 

A melhor situação seria com as janelas fechadas e com a cortina abaixada, 

para absorver uma pequena parte dos sons. O ideal é que as carteiras dos alunos 

não fiquem tão próximas às paredes, para que a estimulação entre as duas  

orelhas seja mais homogênea. Nas figuras 7.21 e 7.22, a seguir, apresentam-se os 

desenhos arquitetônicos e o modelo em três dimensões da sala regular: 
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Figura 7.21 – Planta baixa da sala de aula regular 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Figura 7.22 – Visualizações em três dimensões da sala de aula regular 

7.22.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

7.22.b) Vista frontal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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As imagens em três dimensões da sala de aula regular, no Colégio Paulicéia, 

servem de exemplo para as descrições feitas ao longo do texto. Além disso, a 

proposta era criar um modelo tridimensional para servir como base para avaliação 

do comportamento do som no software apresentada no Capítulo 8. 

7.5.1.2 Sala de música 

Nesta sala os alunos treinam as peças de teatro e as coreografias para as 

músicas. Existem duas caixas de alto-falantes nos cantos opostos da sala e duas ao 

lado da televisão. A imagem abaixo demonstra o seu posicionamento: 

Figura 7.23 – Dois lados da sala de música 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Tem janelas altas em duas paredes da sala, e a porta na terceira. A parede 

restante possui um grande espelho para a reflexão dos alunos. Todas as superfícies 

são bastante refletoras, porém isso não é um problema para a sala de música que 

precisa de difusão sonora. Mas mesmo assim, é necessário adicionar materiais 

absorvedores com o intuito de equalizar o ambiente, oferecendo uma qualidade 

superior e mais harmônica para a reprodução de música. 
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Figura 7.24 – Planta baixa da sala de música 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Figura 7.25 – Visualizações em três dimensões da sala de música 

7.25.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

7.25.b) Vista frontal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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As imagens em três dimensões da sala de música, no Colégio Paulicéia, 

exemplificam as descrições feitas ao longo do texto. Além disso, a proposta era criar 

um modelo tridimensional para servir como base para avaliação do comportamento 

do som no software apresentada no Capítulo 8. 

7.5.1.3 Minissala 

A minissala é utilizada para terapias individualizadas, nas quais o aluno fica 

sozinho com a professora. O espaço é bem pequeno e fechado, afinal possui 

apenas uma pequena janela, como demonstra a imagem abaixo: 

Figura 7.26 – Dois lados da minissala 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

O intuito de a sala ser pequena e sem muitas aberturas é facilitar a 

concentração da criança, e os materiais de revestimento interno são todos bem 

refletores, porque o piso cerâmico além de rígido é liso. Pretende-se nesta tese 

provar que espaços como este não são benéficos para a concentração, mas, sim, 

atrapalham esta, porque o tempo de reverberação interna é muito alto e assim 

prejudica a inteligibilidade da palavra falada. 

O tempo de reverberação alto em salas de aula é negativo para todos os 

indivíduos, porém para crianças com hipersensibilidade aos ruídos pode ser ainda 
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mais agressivo. Ao entrar nestas, as crianças tendem a vocalizar, ou dar pequenos 

gritos sem função, e estas crianças parecem estar testando o comportamento do 

som no espaço. Busca-se demonstrar que o tratamento interno com materiais 

absorvedores pode melhor a concentração das crianças, em segundos, devido à 

melhora da compreensão das palavras faladas, além da percepção da mensagem 

sonora de forma mais “limpa”, sem ruídos de fundo advindos das múltiplas reflexões. 

Figura 7.27 – Planta baixa da minissala 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Figura 7.28 – Visualizações em três dimensões da minissala 

7.28.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

7.28.b) Vista frontal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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As imagens em três dimensões da minissala, no Colégio Paulicéia, 

exemplificam as descrições feitas ao longo do texto. Além disso, a proposta era criar 

um modelo tridimensional para servir como base para avaliação do comportamento 

do som no software apresentada no Capítulo 8. 

7.5.2 Laboratório Mack-TEA 

O laboratório de Transtornos do espectro do Autismo (Mack-TEA) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie faz parte do Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde diretamente vinculada ao Programa de Pós-graduação em distúrbios do 

desenvolvimento. Este se localiza em um edifício na rua Piauí, fora do perímetro do 

campus do Mackenzie, para facilitar o acesso dos visitantes. 

Os professores doutores responsáveis são: Dr. José Salomão Schwartzman, 

médico neurologista; Dr. Décio Brunoni, médico geneticista; e Dra. Maria Eloisa 

D’Antino, pedagoga. Tem como objetivo atender a população promovendo um 

diagnóstico diferencial nos TEA, através de uma equipe multidisciplinar composta 

por: neurologista, geneticista, psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos, com a ativa 

participação de alunos de graduação, mestrado e doutorado. 

São desenvolvidas pesquisas na área de TEA, Síndrome de Rett, diferenças 

de gêneros, dentre outras, algumas conduzidas com o uso do Eye Gaze, 

equipamento que rastreia o olhar. Quinzenalmente são realizados fóruns de 

discussão científicas abertos ao público em geral. 

Esta tese está sendo realizada na Arquitetura e Urbanismo, porém em 

colaboração com a Pós-graduação em Distúrbios de Desenvolvimento. O laboratório 

Mack-TEA, além de reunir excelentes profissionais, ainda conta com a oportunidade 

de se selecionar a amostragem, afinal o diagnóstico neste realizados é muito 

confiável. 

O espaço do laboratório Mack-TEA não é grande, encontra-se no 6o andar de 

um edifício, e possui apenas uma sala para diagnóstico e terapias que foi escolhida 

como estudo de caso, devido a sua frequente utilização por crianças autistas. 
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Normalmente as crianças entram nesta sala e são acompanhadas por diferenças 

pessoas, da equipe para diagnóstico até os parentes. 

7.5.2.1 Sala de diagnóstico 

A sala de diagnóstico possui um formato por benéfico para o comportamento 

do som, uma vez que é mais estreita e comprida. As paredes paralelas nas laterais 

não são adequadas à utilização, porque podem possibilitar o aparecimento de ecos 

ou distorções sonoras. A sala ainda possui uma quina com ângulo agudo que causa 

uma focalização do som, canto que deve ser evitado. A parede de espelho 

possibilita que os alunos acompanhem os diagnósticos, porém pode ser intimidadora 

para as crianças. 

Figura 7.29 – Dois lados da sala de diagnóstico 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Entre todas as salas aqui já apresentadas, esta é a mais bem preparada, 

afinal possui um forro que permite alguma absorção sonora, assim como as cortinas 

nas amplas janelas. Porém, algumas medidas podem ser aplicadas para inclusive 

facilitar o diagnóstico. 
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Figura 7.30 – Planta baixa da sala de diagnóstico 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Figura 7.31 – Visualizações em três dimensões da sala de diagnóstico 

7.31.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

7.31.b) Vista frontal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Neste capítulo, apresenta-se como o som se comporta no espaço interior da 

edificação, usando como referência as quatro salas escolhidas como estudo de 

caso, sendo três no Colégio Paulicéia, e uma no Laboratório TEA da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, ambos localizados na cidade de São Paulo. Estas quatro 

salas recebem frequentemente crianças com TEA, e, por isso, devem possuir  

uma qualidade acústica superior, em razão das hipersensibilidades sensoriais 

relacionados ao som que essas crianças apresentam, conforme mencionando nos 

capítulos anteriores. 

A proposta desta etapa é avaliar estas quatro salas, utilizando o software 

AudioBorn, especializado de acústica arquitetônica, para perceber como ocorre a 

distribuição dos raios sonoros no espaço, compreendendo também em quais locais 

há certa focalização sonora. Em seguida, apresenta-se uma análise técnica sobre a 

qualidade sonora destes espaços. A volumetria da sala, inclusive seu formato, 

modifica a difusão do som, podendo criar pontos desfavoráveis para a permanência 

de crianças com transtornos sensoriais. Os cantos, sejam estes de ângulos retos ou 

não, sempre são pontos de precaução em relação à intensificação da reverberação, 

principalmente em médias e altas frequências. 

Os revestimentos utilizados nas salas podem ser absorvedores ou refletores 

do som. No caso dos refletores, estes devem ser utilizados com cuidado, 

principalmente no caso de usuários com transtornos sensoriais, para evitar a 

exposição demasiada a certos estímulos sonoros. É sempre favorável conter o 



286 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

tempo de reverberação, adotando materiais que absorvem o som, mas, infelizmente, 

não é o mais usual. 

Os materiais rígidos são os mais encontrados, porque se priorizam os 

parâmetros que visam a durabilidade da divisória. Porém, estes argumentos devem 

ser revistos com a intenção de qualificar os espaços interiores do ponto de vista da 

acústica, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos usuários sensíveis e a 

potencialização do aprendizado, uma vez que os espaços escolhidos são 

educacionais (escolas e terapias). 

8.1 SIMULANDO O SOM NO SOFTWARE AUDIOBORN 

O primeiro passo para realizar a avaliação acústica das salas em questão é 

fazer o levantamento in loco do “as build”, ou seja, de como estas estão exatamente 

construídas, considerando suas dimensões e materiais de revestimento. Em 

seguida, foi projetado o modelo em três dimensões no programa SketchUp, com a 

preocupação de não deixar os componentes em blocos, mas, sim, cada superfície 

interna separada, para que esta seja descrita quanto às características do material. 

O software utilizado para avaliação acústica, o AudioBorn, foi inicialmente 

desenvolvido na Universidade de Aachen RWTH, na Alemanha, no Institut fur 

Technische Akustik (Instituto Técnico de Acústica), mais conhecido por “ITA”. Este é 

talvez o melhor centro de pesquisa da área no mundo, e foi o local de trabalho de 

grandes pesquisadores da área, como por exemplo, Heinrich Kuttruff, citado 

anteriormente. O conhecimento das ferramentas do software utilizado se deu através 

de uma bolsa de intercambio do DAAD (German Academic Exchange Service), 

tendo a autora desta tese passado neste instituto um período de dois meses no ano 

de 2016. 

Atualmente, o software AudioBorn é comercializado por dois antigos 

estudantes do ITA, chamados Dirk Schroder e Sonke Pelzer. O Schroder é doutor 

em engenharia acústica e possui mais de 80 (oitenta) artigos na área de simulações 

em computador de acústica de salas. Já Pelzer possui também doutorado na área e 

tem grande conhecimento em acústica de salas e em ciência da computação. Este 

programa é muito preciso, considerando o comportamento do som, e também é 
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muito simples de utilizar, uma vez que tem como base o programa de modelagem 

em três dimensões chamado SketchUp. 

A metodologia de análise foi posicionar uma fonte sonora no local onde o 

professor normalmente se posiciona, sendo que esta mesma reproduz a voz de uma 

pessoa falando, a um nível de intensidade de 60 dB. Este número é um valor de 

referência estabelecido pelo software para caracterizar a palavra falada. A fonte 

sonora também está voltada para a plateia ou plano de receptores, representada por 

um retângulo verde, que estabelece o local onde se encontram os ouvintes, que no 

caso são os alunos especiais. 

A proposta foi realizar uma avaliação da qualidade acústica, antes e depois 

do tratamento destas salas com materiais altamente absorvedores, como espumas 

do tipo Sonex, visando diminuir o tempo de reverberação e evitar focalizações 

sonoras que podem ser muito perturbadoras para crianças com transtornos 

sensoriais. 

Em todas as salas verificou-se o comportamento dos raios sonoros, em busca 

de alguma possível deformação do som que pudesse ser incomodativa à orelha 

humana. Em seguida, sempre se avaliou o T20 e o T30, que representam o tempo 

em segundos para o som, após desligada a fonte, decair 20 ou 30 dB, 

respectivamente. A avaliação acústica foi realizada em 10 diferentes frequências de 

31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz e 16 kHz . Para 

a leitura dos resultados, por vezes, utilizou-se o “grid” de leitura pequeno de 15 x 15 

cm, e por vezes um maior de 1 x 1 m. A avaliação do tempo de reverberação é 

importante para verificar se neste ambiente é possível ter inteligibilidade da palavra 

falada, o que é fundamental para a eficiência das aulas. 

Em todos os casos se avaliou também o nível sonoro resultante, também na 

forma de um “grid” para a plateia. O objetivo é verificar se alguns pontos da sala não 

estão recebendo sons suficientes gerados pela voz do professor, o que causa uma 

dificuldade de aprendizado por parte dos alunos, uma vez que estes não escutam 

com clareza. Após a avaliação acústica das salas no estado em que estavam no 

momento da pesquisa, todas as simulações foram refeitas considerando a colocação 
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de materiais absorvedores em todas as paredes. A seguir, apresentam-se as 

imagens em questão. 

8.2 A FORMA INADEQUADA DA SALA DE AULA 

A primeira simulação acústica realizada foi a da sala de aula regular, no 

Colégio Paulicéia, em São Paulo. Primeiramente, o modelo em três dimensões  

foi importado para o software AudioBorn, e todos os blocos explodidos, com o intuito 

de possibilitar a correta especificação dos materiais de revestimento interno. Sempre 

a simulação acústica foi realizada primeiro na sala exatamente como esta se 

encontrava no momento da pesquisa, e em seguida, foram aplicados materiais 

absorvedores no interior para verificar as melhorias. 

As primeiras duas imagens, 8.1.a e 8.1.b, demonstram como é feita a 

caracterização dos materiais. É necessário clicar sobre a superfície, que fica 

circulada por amarelo, e uma janela chamada “Materials Editor” abre, na qual é 

possível escolher um material já presente no banco de dados do software, ou  

pode-se caracterizar um novo material, apenas alterando as duas linhas: vermelha, 

para o coeficiente de absorção (Absorption); e azul, para o coeficiente de difusão 

sonora (Scattering). Neste caso, todos os materiais foram descritos para 

funcionarem de forma similar aos da realidade. O piso é um material rígido, similar a 

um piso cerâmico (Basic Tile), com coeficiente de absorção de  = 0,2. Já o vidro 

(Glass) apresenta um coeficiente de absorção de  = 0,05 para frequências de até  

500 Hz, e  = 0,15 para mais altas frequências. Já as paredes laterais são 

revestidas de gesso, material que apresenta baixa difusão sonora, e o coeficiente de 

absorção pode ser de até  = 0,6 em altas frequências. 

Ainda na parte superior da imagem 8.1.a é possível notar a posição da fonte 

sonora, ou seja, a posição do professor, e o retangular verde, que representa a 

plateia de alunos com sensibilidade auditiva. Ao lado está o gráfico de nível de 

intensidade sonora equivalente (G ou Leq em português), que é a média logarítmica 

dos valores obtidos em dB em um certo intervalo de tempo. Verifica-se que o valor é 

mais ou menos constante para todas as frequências, por volta de 18 dB, o que pode 

ser ruim para a sensibilidade sonora, porque a orelha humana escuta melhor as 
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médias e altas frequências, e, por isso, as baixas devem estar sempre em menor 

quantidade no espaço interior. 

A imagem 8.1.c apresenta o comportamento dos raios sonoros no interior da 

sala, a partir da voz do professor. Este evidencia um fenômeno acústico chamado de 

retorno do som, que volta a fonte de origem com grande intensidade, e, por isso, 

pode gerar forte incômodo ao professor. Aos alunos, estes são sensibilizados pelo 

som direto vindo da frente, e o retorno da voz vindo da parte posterior, o que torna a 

compreensão da palavra falada mais confusa. 

As imagens 8.1.d e 8.1.e demonstram os níveis de intensidade no interior da 

sala, para um “grid” pequeno, de 0,2 por 0,2 m. As frequências analisadas são:  

31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz e 16 kHz. Estas 

simulações demonstram a dificuldade de utilizar como sala de aula um espaço 

retangular muito comprido, já que os pontos azuis demonstram locais já onde não se 

escuta com precisão. As frequências mais prejudicadas são 4 e 8 kHz, e também 

250 e 500 Hz, que, portanto, interferem diretamente na voz humana. 

O tempo de reverberação interno é retratado nas imagens 8.1.f e 8.1.g para 

as mesmas frequências citadas acima. Normalmente, as reverberações mais 

intensas ocorrem no fundo da sala, em razão também de seu comprimento, 

demarcado pelos quadrados na cor vinho ou vermelho. Estas reflexões múltiplas 

tendem a aumentar devido à proximidade dos vidros das janelas. Em certas 

frequências também é possível notar o aumento da reverberação na parte frontal 

esquerda da sala, presentes nas frequências de 63 Hz, 500 Hz, 1 kHz e 4 kHz. Isso 

ocorre, possivelmente, devido à presença das aberturas na parte frontal da sala, que 

são a porta de entrada em madeira e uma janela exatamente em frente, em vidro 

altamente refletor, que, de certa forma, “aprisionam” os raios sonoros próximos à 

fonte. 

A imagem 8.1.h apresenta os dois gráficos de tempo de reverberação (T20 e 

T30) para o decaimento de 20 e 30 dB, respectivamente. Verifica-se que o TR está 

em torno de 0,4 segundos, com um decaimento padrão após os 10 kHz. Apenas é 

possível notar uma reverberação atípica em torno de 125 kHz. 



290 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

As duas simulações seguintes, 8.1.i e 8.1.j, também são de tempo de 

reverberação, porém apenas com um “grid” maior, de um 1 m x 1 m. É, porém, mais 

fácil de visualizar os pontos mais problemáticos em relação às reflexões múltiplas no 

interior. A sala inteira ficou dividida em oito quadrados, sendo que a metade da parte 

posterior sempre apresenta valores mais altos, o que demonstra a coloração vinho, 

vermelho ou laranja. A única exceção acontece em 500 Hz, demarcando novamente 

o ponto próximo à porta de entrada. Somente os pontos em azul, escuro ou claro, 

deveriam ser ocupados por alunos. 

Na imagem 8.1.k, apresentam-se, novamente, os gráficos de T20 e T30, que 

permanecem em torno de 0,4 segundos, confirmando os resultados da simulação 

anterior, porém agora surge um pequeno desvio da curva padrão em 500 Hz. Por 

isso, pode-se constatar que os aumentos do TR se dão entre 250 e 500 Hz para 

espaços onde há o predomínio da voz humana, o que coincide com dados da 

revisão bibliográfica. 

As imagens 8.1.l a 8.1.v. são todas simulações geradas após o tratamento 

com material absorvedor interno. Voltando novamente para a janela “Materials 

Editor”, forma-se a especificação dos materiais com bom ou ótimo desempenho 

acústico como absorvedor, considerando a função da superfície em questão, para 

propor soluções factíveis. Nas imagens mencionadas, os materiais absorvedores 

aparecem em preto, porém é apenas para serem visíveis nas simulações, uma vez 

que a cor não iria interferir no comportamento do som. As paredes receberam 

materiais com o coeficiente de absorção de  = 0,8 para o intervalo de frequência de 

100 Hz a 1 kHz. Já os vidros para contenção do som de retorno receberam painéis 

perfurados com coeficiente de absorção de  = 0,85 para as frequências de 60 a 

125 Hz e de 500 a 1 kHz. 

A imagem 8.1.m demonstra o antes e o depois da instalação dos painéis 

perfurados nas janelas. Essa imagem apresenta de forma evidente o som de 

retorno, e após a instalação do material, este claramente controla essa anomalia 

sonora, o que facilitaria muito a compreensão para palavra falada no interior da sala. 

Em seguida, as imagens 8.1.n e 8.1.o demonstram o tempo de reverberação 

após a instalação dos materiais absorvedores. O TR deveria ser bem mais baixo, 
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porém devido a problemas no formato da sala, como paredes paralelas, ele continua 

insatisfatório para a metade posterior da sala de aula. Somente poderia se identificar 

melhorias em frequências muito altas, como é possível perceber na simulação de  

16 kHz. Pode-se notar, ainda, nos gráficos da imagem 8.1.p, que o TR passou para 

0,2 segundos, porém as reflexões múltiplas no fundo da sala ainda incomodam 

crianças com hipersensibilidade ao som. 

As imagens de nível de intensidade sonora equivalente (Leq) aparecem nas 

simulações 8.1.q e 8.1.r e demonstram que o formato da sala não colabora para a 

qualidade acústica da mesma. Agora sem as reflexões secundárias nas paredes 

laterais, o fundo da sala recebe uma quantidade de som em níveis insuficientes para 

a boa compreensão das informações ditas na sala de aula. Além disso, deve-se 

notar que nenhuma das frequências analisadas seria adequada. 

Segundo o gráfico da imagem 8.1.s, o nível equivalente fica em torno de  

15 dB para todas as frequências analisadas. As simulações do comportamento dos 

raios sonoros demonstram como o tratamento com materiais absorvedores ajudou a 

controlar o som de retorno, que é muito negativo, porém ressaltou os problemas 

acústicos que surgem devido à forma imprópria do espaço, retangular mais muito 

comprida. 

As paredes da parte frontal da sala funcionam melhor quando compostas por 

materiais rígidos, que refletem o som para frente, de forma similar a uma concha 

acústica. Além disso, as carteiras dos alunos deveriam ser postas até dois terços da 

sala, deixando um terço do fundo livre, já que ali dificilmente será possível fazer uma 

correção acústica, devido ao problema da forma. Uma ideia factível é a criação de 

uma varanda nesta fachada, que iria aumentar o isolamento desta fachada que dá 

para a rua, e também poderia receber uma cortina, fundamental para o controle de 

som de retorno ao professor. 

A seguir são apresentadas as imagens geradas no software AudioBorn para a 

sala de aula regular. Vão ser apresentadas as caracterizações dos materiais, níveis 

de intensidade sonora para diferentes grids na superfície receptora e os resultados 

dos tempos de reverberação (T20 e T30) para cada caso. Sempre são analisadas as 

salas em sua condição atual, e em seguida, após um tratamento absorvedor interno. 
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Figura 8.1 – Simulação acústica da sala de aula regular 

8.1.a) Sala de aula regular: posicionamento da fonte sonora; gráfico do  
Nível de Intensidade – dBA e especificação dos materiais existentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.b) Sala de aula regular: posicionamento da fonte sonora e  
especificação dos materiais existentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.c) Sala de aula regular: simulação dos raios sonoros – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



295 

Simulação sonora e avaliação técnica espacial resultante 

8.1.d) Sala de aula regular: Nível de Intensidade I – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.e) Sala de aula regular: Nível de Intensidade II – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.f) Sala de aula regular: tempo de reverberação I, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.g) Sala de aula regular: tempo de reverberação II, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.h) Sala de aula regular: gráficos do tempo de reverberação I (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.i) Sala de aula regular: tempo de reverberação I, grid 1 x 1 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.j) Sala de aula regular: tempo de reverberação II, grid 1 x 1 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.k) Sala de aula regular: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.l) Sala de aula regular: especificação dos materiais absorvedores das superfícies 
internas da sala, com os respectivos gráficos de coeficiente de absorção por frequência 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.m) Sala de aula regular: controle do som de retorno a fonte sonora (professor)  
com uso de material absorvedor nas janelas posteriores 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.n) Sala de aula regular: tempo de reverberação I após o tratamento absorvedor,  
grid 1 x 1 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.o) Sala de aula regular: tempo de reverberação II após o tratamento absorvedor,  
grid 1 x 1 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.p) Sala de aula regular: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30)  
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.q) Sala de aula regular: Nível de Intensidade I – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.r) Sala de aula regular: Nível de Intensidade II – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.s) Sala de aula regular: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e  
simulação dos raios sonoros, após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.t) Sala de aula regular: simulação dos raios sonoros após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.u) Sala de aula regular: imagens internas do comportamento do som  
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.1.v) Sala de aula regular: olhando pela janela após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

8.3 BAIXA HOMOGENEIDADE DO SOM DA SALA DE MÚSICA 

A segunda avaliação foi realizada da sala de música, no mesmo Colégio 

Paulicéia, em São Paulo. A imagem 8.2.a demonstra a especificação de materiais  

de revestimento no interior da sala, metodologia idêntica à aplicada na sala de  

aula regular. O revestimento de piso foi caracterizado como cerâmica padrão  

(Basic Tile), com coeficientes de absorção  = 0,05, e baixa difusão sonora, que 

corresponde a linha azul do gráfico. Já os vidros foram especificados como tal 

(Glass), com coeficientes de absorção  = 0,15 para baixas frequências (até 100 

Hz), e  = 0,05 para as demais. 

A imagem 8.2.b apresenta, na parte superior, a especificação de um material 

especial da sala de música, o grande espelho, que apresenta coeficiente  

de absorção  = 0,2 para frequências de até 200 Hz, e  = 0,05 para as demais.  

O espelho é um material refletor por natureza, o que inclusive faz com excelência 

com a luz. A presença deste material aumenta o número de reflexões sonoras no 
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interior deste espaço, mas não se pode apenas retirá-lo, uma vez que é parte 

fundamental para o funcionamento do espaço. 

Outra característica diferente do espaço é que este apresenta alto-falantes 

em três de seus cantos, como mostra a imagem 8.2.c. Pode-se verificar a posição 

destas três fontes sonoras nesta imagem, sendo que duas delas produzem 

diretamente o som em direção ao espelho. Para fins acadêmicos, as avaliações 

posteriores foram feitas com apenas uma das fontes ligadas, para seguir o mesmo 

padrão das demais salas. Foi escolhida a fonte no canto oposto a porta de entrada, 

por ser a mais distante deste ponto de chagada no espaço. 

Em seguida, as imagens 8.2.d e 8.2.e apresentam os níveis de intensidade 

sonora que se mantêm similares para todas as frequências. É possível notar, no 

entanto, que a lateral que chega ao espelho consegue manter níveis de intensidade 

mais elevados, devido ao maior número de reflexões ocasionadas por esta 

superfície. Na imagem 8.2.f está o gráfico resultante dos níveis de intensidade (Leq). 

O nível médio equivalente mantém seus 21 dB, em até 5 kHz, e depois decai 

rapidamente até 18 dB, em 16 kHz. A fonte sonora até que é uma música suave, de 

intensidade 80 dB, porém apresenta menor intensidade nas frequências mais altas. 

Ainda na imagem 8.2.f, é possível verificar como o som se potencializa em razão da 

posição do alto-falante no canto, aumentando o número de reflexões e, por 

consequência, resultando também em uma maior intensidade sonora. 

A imagem 8.2.g apresenta uma anomalia acústica que ocorre devido ao 

paralelismo entre as paredes, que resulta em reflexões múltiplas representadas 

pelos raios vermelho-claro. Para impedir esse fenômeno é necessário apresentar 

materiais absorvedores nas paredes laterais à fonte sonora. Já as imagens 8.2.h e 

8.2.i demonstram os tempos de reverberação com grid de 0,2 x 0,2 m. Pode-se notar 

também que sempre a lateral próxima ao espelho apresenta TR mais alto que  

o restante do ambiente. As frequências com maior TR são as 4 kHz e 8 kHz.  

Os gráficos da imagem 8.2.j apresentam o T20 e T30 do espaço, que ficam entorno 

de 1 segundo, o que é um tempo longo considerando seu volume. Isso se deve ao 

fato também da fonte eletrônica ser mais intensa. 
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Para o tratamento acústico com material absorvedor, foi especificado um 

material com coeficiente de absorção  = 0,8 para o intervalo de frequências  

de 125 Hz a 2 kHz; e, para o recobrimento do espelho, uma cortina móvel com 

coeficiente de absorção de até  = 0,75, com desempenho melhor para altas 

frequências, conforme mostra a imagem 8.2.k. 

Após o tratamento, os níveis de intensidade sonora (8.2.l e 8.2.m) não 

apresentaram muita alteração, porém o Leq ficou em torno de 17 dB, sendo que  

no cenário anterior era 21 dB. Porém, certamente o melhor ganho foi amenizar  

a reverberação no canto, mas que continuou intensa, comprovando que este não  

é a melhor localização para posicionar o alto-falante. Nas imagens 8.2.o e 8.2.p, 

pode-se notar que o TR resultante ficou bem baixo e como os gráficos da imagem 

8.2.q, o T20 e T30 caíram para 0,4 segundos, evitando, assim, uma exposição muito 

agressiva aos sons refletidos. 

A seguir são apresentadas as imagens geradas no software AudioBorn para a 

sala de música. Vão ser apresentadas as caracterizações dos materiais, níveis de 

intensidade sonora para diferentes grids na superfície receptora e os resultados dos 

tempos de reverberação (T20 e T30) para cada caso. Sempre são analisadas as 

salas em sua condição atual, e em seguida, após um tratamento absorvedor interno. 
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Figura 8.2 – Simulação acústica da sala de música 

8.2.a) Sala de música: especificação dos materiais existentes (piso e janela) – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.b) Sala de música: especificação dos materiais existentes (divisória) e  
simulação dos raios sonoros – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.c) Sala de música: posição e impacto dos alto-falantes (três pontos) nos cantos da sala, 
Nível de Intensidade I – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 1kHz – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.d) Sala de música: Nível de Intensidade I – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.e) Sala de música: Nível de Intensidade II – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



321 

Simulação sonora e avaliação técnica espacial resultante 

8.2.f) Sala de música: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e  
simulação dos raios sonoros – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



322 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

8.2.g) Sala de música: simulação dos raios sonoros e impacto do paralelismo  
entre as paredes rígidas – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



323 

Simulação sonora e avaliação técnica espacial resultante 

8.2.h) Sala de música: tempo de reverberação I, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.i) Sala de música: tempo de reverberação II, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.j) Sala de música: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.k) Sala de música: especificação dos materiais existentes  
(parede e cortina para o espelho) após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.l) Sala de música: Nível de Intensidade I – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.m) Sala de música: Nível de Intensidade II – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



329 

Simulação sonora e avaliação técnica espacial resultante 

8.2.n) Sala de música: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e simulação dos raios sonoros, 
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.o) Sala de música: tempo de reverberação I após o tratamento absorvedor, grid 1 x 1 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.p) Sala de música: tempo de reverberação II após o tratamento absorvedor, grid 1 x 1 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.q) Sala de música: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30)  
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.2.r) Sala de música: simulação dos raios sonoros e imagem interna do comportamento do 
som após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4 ALTA REVERBERAÇÃO INTERNA NA MINISSALA 

A terceira avaliação foi realizada da minissala, ainda no Colégio Paulicéia, em 

São Paulo. Este ambiente, como já comentado anteriormente, é destinado à prática 

de terapia individualizada, e o espaço pequeno e quase sem aberturas é para ajudar 

na concentração das crianças com TEA. Porém, esta avaliação vem demonstrar que 

esta sala em vez de ajudar na concentração, acaba dificultando, porque os sons em 

um espaço com volume muito pequeno acabam ficando distorcidos. 

A imagem 8.3.a apresenta o posicionamento comum da fonte sonora, ou seja, 

o local onde normalmente o professor fica sentado, e o aluno fica exatamente em 

frente. As simulações do comportamento dos raios sonoros demonstram o resultado 

do aprisionamento dos mesmos em um local não pequeno, e que causa um  

excesso de estimulação que pode ser quase insuportável para crianças com 

hipersensibilidade ao som. 

As imagens 8.3.b e 8.3.c demonstram as simulações do tempo de 

reverberação para um grid 0,2 x 0,2 m, nas mesmas frequências analisadas 

anteriormente. É possível notar que os cantos da sala sofrem mais com o aumento 

da reverberação, o que é esperado, mas a parede dos fundos apresenta uma 

distorção maior nas frequências muito baixas e nas muito altas, como se pode notar, 

principalmente, nas frequências de 31,5 Hz, 4 kHz e 16 kHz, exatamente as que 

geram mais incômodo às crianças especial, como descrito nos capítulos anteriores. 

Os gráficos do tempo de reverberação, T20 e T30, presentes na imagem 

8.3.d, mostram que o TR da sala fica em torno de 0,4 segundos em baixas 

frequências, e vai decaindo progressivamente até 0,2 segundos, em 18 kHz. Este 

tempo seria normalmente baixo para uma sala de aula tradicional, mas com esse 

volume reduzido, o tempo deveria ser ainda menor, ou seja, o ideal seria que só 

houvesse o som direto. 

Outras simulações de tempo de reverberação resultaram nas imagens 8.3.e  

e 8.3.f, porém, agora, apresentando um grid de 1 x 1 m. A sala ficou dividida em 

quadro partes, sendo que em 60% das frequências, o maior TR ficou no canto 

posterior esquerdo; e em 80% das frequências, o maior TR ficou na lateral esquerda 
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da sala. Portanto, o lado esquerdo é o mais desqualificado do ponto da percepção 

acústica. 

As imagens 8.3.g e 8.3.h apresentam os níveis de intensidade equivalentes 

para a sala como esta se encontra in loco. Unindo as avaliações anteriores, pode-se 

observar que o fundo da sala e a lateral esquerda são mais reverberantes. Portanto, 

o melhor local para o posicionamento do aluno seria no canto direito da frente, 

próximo à pequena janela. 

O gráfico do nível de intensidade mostrado na imagem 8.3.i demonstra uma 

grande intensidade no interior, uma vez que a fonte emite 60 dB e o Leq está em 

torno de 29 dB. Isso é possível porque as muitas reflexões podem aumentar a 

intensidade. Ainda nesta imagem, pode-se notar as configurações de visualização 

(Visualization Settings) e os parâmetros ambientais (Environmental Parameters) que 

devem ser configurados antes do processamento das simulações. 

O próximo passo foi novamente aplicar o material absorvedor no interior, 

como mostra a imagem 8.3.j. O piso continuou com um material rígido, com 

coeficientes de absorção  = 0,05, assim como as demais salas devido à 

durabilidade do material. Porém, as paredes foram revestidas por material com 

coeficientes de absorção  = 0,8 para as frequências de 250 Hz a 2 kHz; e a porta 

de madeira com coeficientes de absorção  = 0,1. Portanto, apenas as paredes aqui 

poderiam facilitar a obtenção de qualidade acústica nesta sala. 

As imagens 8.3.k e 8.3.l demonstram que o TR diminui bastante, apenas o 

canto esquerdo do fundo ainda apresenta pequenas distorções. Os gráficos do 

tempo de reverberação, T20 e T30, da imagem 8.3.m, mostra que o TR caiu para 

0,05 segundos, o que permite, praticamente, somente a percepção do som direto, 

sendo ideal para a função. Os níveis de intensidade sonora, presentes nas imagens 

8.3.n e 8.3.o, não tiveram grande alteração, apenas a redução do Leq total para  

23 dB, o que é muito benéfico para os usuários com transtornos sensoriais. 

A seguir são apresentadas as imagens geradas no software AudioBorn para a 

minissala. Vão ser apresentadas as caracterizações dos materiais, níveis de 

intensidade sonora para diferentes grids na superfície receptora e os resultados dos 
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tempos de reverberação (T20 e T30) para cada caso. Sempre são analisadas as 

salas em sua condição atual, e em seguida, após um tratamento absorvedor interno. 

Figura 8.3 – Simulação acústica da minissala 

8.3.a) Minissala: posicionamento da fonte sonora e plateia e simulação dos raios sonoros 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.b) Minissala: tempo de reverberação I, grid 0.2 x 0.2 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.c) Minissala: tempo de reverberação II, grid 0.2 x 0.2 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.d) Minissala: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



340 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

8.3.e) Minissala: tempo de reverberação I, grid 1 x 1 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.f) Minissala: tempo de reverberação II, grid 1 x 1 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.g) Minissala: Nível de Intensidade I – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.h) Minissala: Nível de Intensidade II – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.i) Minissala: Gráfico do Nível de Intensidade – dBA e  
parâmetros de entrada no software – visualização e ambientais 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.j) Minissala: especificação dos materiais absorvedores das superfícies internas da sala, 
com os respectivos gráficos de coeficiente de absorção por frequência 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.k) Minissala: tempo de reverberação I após o tratamento absorvedor, grid 0.2 x 0.2 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.l) Minissala: tempo de reverberação II após o tratamento absorvedor, grid 0.2 x 0.2 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.m) Minissala: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.n) Minissala: Nível de Intensidade I – dBA após o tratamento absorvedor,  
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.o) Minissala: Nível de Intensidade II – dBA após o tratamento absorvedor,  
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.3.p) Minissala: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e simulação do comportamento  
dos raios sonoros, após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



352 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

8.3.q) Minissala: simulação do comportamento dos raios sonoros, após o tratamento 
absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.5 AS DISTORÇÕES PELO ÂNGULO AGUDO DA SALA DE DIAGNÓSTICO 

A última avaliação foi feita em um local diferente, que é a sala de diagnóstico 

do laboratório TEA-Mack, vinculado ao curso de Pós-graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como já mencionado, 

esta sala é utilizada com frequência para a realização de diagnósticos e terapias 

com crianças com TEA, que apresentam transtornos sensoriais, principalmente 

relacionados ao som. 

O primeiro passo foi caracterizar os materiais internos da sala, como mostra a 

imagem 8.4.a. Os revestimentos desta são um pouco diferentes do padrão até 

agora, uma vez que não se trata do mesmo local como antes. Neste caso, o piso é 

vinílico (Linoleum), mas de baixo coeficiente de absorção  = 0.01; as paredes são 

de Drywall (Plaster Mortar White) de coeficiente igualmente baixo; e os vidros da 

janela com coeficiente de absorção  = 0.2 para todas as frequências. 

Um diferencial desta sala em relação às demais é que a fonte sonora se 

localiza no meio do espaço, próxima à lateral esquerda, que é a posição padrão dos 

médicos ou terapeutas. Isso porque de um lado da sala estão as janelas para a rua, 

e no outro, uma parede-espelho para que os alunos assistam os diagnósticos da 

recinto vizinho. Como demonstram as simulações de nível de intensidade nas 

imagens 8.4.b e 8.4.c, o comportamento do som é padrão na sala e similar para 

todas as frequências. A imagem 8.4.d mostra que o nível de intensidade fica em 

torno 24 dB, demonstrando um caimento que poderia ser melhor com uso de 

revestimentos absorvedores. Há um excesso de reflexões múltiplas no recinto, como 

mostra a simulação abaixo do comportamento dos raios sonoros. 

A imagem 8.4.e demonstra, também, a ocorrência do fenômeno acústico  

de potencialização sonora devido ao paralelismo entre as paredes, nos raios 

vermelho-claros, o que desqualifica o espaço acusticamente, e pode ser facilmente 

resolvido com o uso de materiais absorvedores internos. 

A avaliação do tempo de reverberação interno aparece nas imagens 8.4.f e 

8.4.f, nas quais é possível notar que este formato de sala está reverberando mais 

para sons de altas frequências, como 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz e 16 kHz. Os 
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gráficos do tempo de reverberação, T20 e T30, da imagem 8.4.h, demonstram que o 

tempo está entorno de 0,5 a 0,6 segundos, em até 250 Hz, e em frequências mais 

altas o decaimento é progressivo, chegando até 0,2 segundos, em 16 kHz. 

A imagem 8.4.i demonstra a especificação dos novos materiais absorvedores 

internos. As paredes recebem um material absorvedor de coeficiente de absorção  

 = 0,8 para o intervalo de frequências de 250 Hz a 2 kHz; e as janelas um painel 

perfurado de coeficiente de absorção  = 0,8 para as frequências de 60 a 125 Hz e 

500 a 1 kHz. 

As imagens 8.4.j e 8.4.k mostram que o comportamento do som permanece 

similar, porém menos intenso, como evidencia o gráfico da imagem 8.4.l, no qual o 

nível sonoro equivalente (Leq) caiu de 24 para 20 dB, o que é muito benéfico para 

este espaço que exige concentração. A grande problemática desta sala é o canto de 

ângulo agudo, que aumenta a reverberação, e gera distorções sonoras, como é 

possível visualizar na imagem 8.4.m. Este é um local que deve sempre ser evitado 

pelas crianças especiais. 

As imagens 8.4.n e 8.4.o demonstram que, após o tratamento acústico, o 

tempo de reverberação fica mais similar para todas as frequências, e apenas o  

canto de ângulo agudo continua apresentando distorções acústicas significativas, 

demonstrado pelos pontos vermelhos e laranjas na região. Os gráficos de T20 e T30 

mostram que o TR diminui para 0,12 segundos, com um pequeno pico em torno de 

10 kHz, pouco representativo. Para finalizar, as imagens 8.4.q e 8.4.r apresentam o 

comportamento dos raios sonoros no canto agudo da sala e mostram como o 

formato impróprio pode desqualificar a acústica da mesma. Neste ponto, a 

intensidade sonora aumenta somente em razão de sua geometria, e nem os 

materiais absorvedores conseguem evitar essa distorção. 

A seguir são apresentadas as imagens geradas no software AudioBorn  

para a sala de diagnóstico, do laboratório TEA-Mack. Vão ser apresentadas as 

caracterizações dos materiais, níveis de intensidade sonora para diferentes grids na 

superfície receptora e os resultados dos tempos de reverberação (T20 e T30) para 

cada caso. Sempre são analisadas as salas em sua condição atual, e em seguida, 

após um tratamento absorvedor interno. 
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Figura 8.4 – Simulação acústica da sala de diagnóstico 

8.4.a) Sala de diagnóstico: especificação dos materiais das superfícies internas da sala, com 
os respectivos gráficos de coeficiente de absorção por frequência – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.b) Sala de diagnóstico: Nível de Intensidade I – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.c) Sala de diagnóstico: Nível de Intensidade II – dBA, grid 0.2 x 0.2 m, 
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.d) Sala de diagnóstico: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e  
simulação dos raios sonoros – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.e) Sala de diagnóstico: simulação dos raios sonoros e impacto do paralelismo  
entre as paredes rígidas – sala atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.f) Sala de diagnóstico: tempo de reverberação I, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.g) Sala de diagnóstico: tempo de reverberação II, grid 0.5 x 0.5 m,  
frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.h) Sala de diagnóstico: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.i) Sala de diagnóstico: especificação dos materiais existentes  
(parede e cortina para a janela) após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.j) Sala de diagnóstico: Nível de Intensidade I – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.k) Sala de diagnóstico: Nível de Intensidade II – dBA após o tratamento absorvedor, 
grid 0.2 x 0.2 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



366 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

8.4.l) Sala de diagnóstico: gráfico do Nível de Intensidade – dBA e simulação dos raios 
sonoros, após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.m) Sala de diagnóstico: simulação dos raios sonoros e controle da focalização no canto 
de ângulo agudo, após tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.n) Sala de diagnóstico: tempo de reverberação I após o tratamento absorvedor,  
grid 0.5 x 0.5 m, frequências (31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.o) Sala de diagnóstico: tempo de reverberação II após o tratamento absorvedor,  
grid 0.5 x 0.5 m, frequências (1 KHz; 2 KHz; 4 KHz; 8 KHz; 16 KHz) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.p) Sala de diagnóstico: gráficos do tempo de reverberação II (T20 e T30)  
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.q) Sala de diagnóstico: simulação do comportamento dos raios sonoros,  
após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.4.r) Sala de diagnóstico: simulação do comportamento dos raios sonoros e destaque para 
a reverberação do canto com ângulo agudo, após o tratamento absorvedor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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8.6 MELHORIAS ESPACIAIS PARA GANHOS DE QUALIDADE DE VIDA 

Apresentam-se, agora, alguns dos resultados gerais obtidos na avaliação 

acústica realizada com o software AudioBorn. Diversas distorções sonoras foram 

verificadas, que certamente comprometem o bem estar e aprendizados das crianças 

com hipersensibilidade ao som. Todos os resultados abaixo apresentados contêm 

duas imagens, sendo a primeira, a situação atual da sala, e a segunda, a proposta 

de tratamento acústico com materiais absorvedores. 

Figura 8.5 – Som de retorno, antes e depois, sala de aula regular, Colégio Paulicéia 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

A simulação com os raios sonoros deixa evidente que o som retorna com 

grande intensidade ao professor na sala de aula regular. A parede dos fundos deve 

ser composta de material absorvedor, a fim de evitar as reflexões indesejadas que 

atrapalham a compreensão das informações que vêm da frente. Se as janelas 

existentes estão fechadas, elas acabam gerando um retorno indesejado do som às 

orelhas do professor. Se as janelas estiverem abertas, estas recebem o ruído 

exterior, uma vez que são voltadas para a quadra de esportes. A melhor situação 

seria com as janelas fechadas e com a cortina abaixada, para absorver uma 

pequena parte dos sons. 
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Figura 8.6 – TR a 2.000 Hz, antes e depois, sala de aula regular, Colégio Paulicéia 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

A imagem acima demonstra o tempo de reverberação para a frequência de 

2.000 Hz, antes e depois do tratamento com materiais absorvedores, com um “grid” 

de 2 x 1,5 m. É possível perceber que, mesmo após o tratamento, os quatro 

quadrados do fundo da sala sempre sofrem com um TR inadequado para 

inteligibilidade da palavra falada. Neste caso, o formato da sala deveria ser alterado, 

possivelmente com a criação de uma varanda. O ideal também seria que as 

carteiras dos alunos não ficassem tão próximas das paredes para que a estimulação 

entre as duas orelhas seja mais homogênea. Além disso, as carteiras deveriam ter 

uma ocupação de apenas 23 frontais da sala. 

Figura 8.7 – Efeito do alto-falante no canto da sala de música, Colégio Paulicéia 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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As simulações da Figura 8.7 são da sala de música, no Colégio Paulicéia.  

No piso, é possível notar os níveis de intensidade sonora (Leq) que apresenta  

cada ponto da plateia. Já os raios sonoros demonstram o impacto dos alto-falantes 

no canto da sala. Nesta simulação, apenas a fonte sonora de um canto está 

representada, mas na realidade três cantos possuem alto-falantes. Pela própria 

característica das crianças especiais, estas tendem a buscar proteção nos cantos, 

mas podem ficar muito irritadas e até agressivas neste momento, já que as reflexões 

múltiplas podem ser muito incomodativas neste ponto, como demonstrado pelas 

imagens. 

Figura 8.8 – T20 na minissala, antes (0,3 s) e depois (0,05 s), Colégio Paulicéia 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

A minissala aparece na simulação apresentada na Figura 8.8, com os raios 

sonoros demonstrando a poluição sonora gerada pelas múltiplas reflexões em  

um recinto tão pequeno e totalmente revestidos por materiais refletores. Os gráficos 

ao lado da simulação mostram o TR para o decaimento de 20 dB, o T20, antes do 

tratamento com materiais absorvedores (0,3 s) e depois (0,05 s). O tempo de 

reverberação inicial já não parece tão alto, porém já é inadequado considerando o 

volume mínimo do espaço e a hipersensibilidade dos usuários. 
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Figura 8.9 – Sala de diagnóstico após o tratamento acústico, TEA-Mack 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

A sala de diagnósticos do TEA-Mack, mesmo após o tratamento acústico com 

materiais absorvedores, apresenta distorções sonoras relacionadas ao seu formato 

com um canto com ângulo agudo. Normalmente, as crianças avaliadas são 

colocadas exatamente neste ponto, que é mais distante da janela espelho e próxima 

das janelas com luz natural. Porém, certamente a criança com transtornos sensoriais 

ao som sentirá incômodo neste ponto, que sofre muitas reflexões múltiplas que 

chega a até a amplificar o nível de intensidade sonora, como demonstra os 

quadrados vermelhos do piso. 

Este estudo foi fundamental para perceber como pequenas adequações 

espaciais poderiam beneficiar a qualidade de vida destas crianças especiais. Porém, 

também evidencia o fato que quando o problema está na geometria do espaço, não 

basta um tratamento acústico com materiais absorvedores, uma vez que formas 

inadequadas têm muita influência do comportamento diferenciado do som. Por isso, 

sempre é fundamental determinar o posicionamento exato das fontes sonoras, com 

o professor ou o alto-falante, e também das crianças, que sempre devem evitar os 

cantos. 

O tempo de reverberação alto em salas de aula é negativo para todos os 

indivíduos, porém para crianças com hipersensibilidade aos ruídos pode ser ainda 
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mais agressivo. Ao entrarem nestas salas, as crianças tendem a vocalizar, ou dar 

pequenos gritos sem função, parecendo estarem testando o comportamento do som 

no espaço. O tratamento interno com materiais absorvedores pode desenvolver a 

concentração das crianças, em segundos, devido à melhora da compreensão das 

palavras faladas, além da percepção da mensagem sonora de forma mais “limpa”, 

sem ruídos de fundo advindos das múltiplas reflexões. 
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A proposta deste capítulo final é propor soluções gerais para qualificar 

espaços considerando os usuários com transtornos sensoriais ao som, e, também, 

apresentar propostas pontuais para cada estudo de caso avaliado: três salas com 

diferentes formas de utilização no Colégio Paulicéia e a sala de diagnóstico no 

Laboratório TEA-Mack, ambos localizados na cidade de São Paulo. 

Como demonstrado nos capítulos anteriores de diagnóstico, todas as quatro 

salas apresentam problemas acústicos em razão do formato da sala, do paralelismo 

entre as paredes, dos materiais de revestimento interno e da posição incorreta de 

suas aberturas. A proposta final é demonstrar que através do projeto arquitetônico 

correto é possível melhorar a qualidade de vida do usuário, fazendo-o se sentir 

muito mais acolhido no novo espaço. 

Todas as soluções propostas visam também potencializar o aprendizado das 

crianças nestes espaços, uma vez que esse é o objetivo central de um espaço 

escolar. E no caso do ambiente terapêutico, a proposta é que o indivíduo se sinta o 

mais confortável possível naquele ambiente, para que a criança haja com bastante 

naturalidade e, assim, seja mais fácil identificar padrões de comportamento atípicos. 

Alem disso, as propostas deste estudo propoem, inicialmente, acabar com 

distorções sonoras causados pelo formato da sala e pelo layout, que, obviamente, 

seriam benéficas em diversas situações, porém algumas medidas são 

especificamente voltadas para os usuários com hipersensibilidades sonoras, tais 

como a busca pelo controle de frequências muito altas, conter vibrações e outras 

soluções detalhadas a seguir. 
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Vale lembrar que os questionários alimentaram também as decisões 

projetuais. Os questionários forma realizados com cinqüenta responsáveis por 

crianças com TEA, afim de descobrir quais os sons do cotidiano que mais irritavam 

as crianças e que mais agradavam. Através da avaliação dos dados, e utilizando a 

classificação proposta por Schafer (1977), os ruídos com características similares 

foram agrupados, com objetivo de extrair um padrão dos sons mais atrativos e mais 

agradáveis.  

Entre os sons que mais irritam, foram destacados: primeiro os sons abruptos, 

como fogos de artifício, explosão de bexiga e buzina; segundo os sons de máquinas 

e tecnologia, como liquidificador, aspirador de pó, motocicleta, caminhão e 

helicóptero, todos sons constantes, muito intensos, e com componentes de baixa 

freqüência; seguido de sons de sofrimento alheio, como gritos e choro de bebê, 

muito intensos e agudos; e por fim sons de contato social, como conversas de 

pessoas e cantar 'parabéns', que acontecem principalmente como ruído de fundo.  

Estes questionários demonstraram que a irritabilidade acontece mais nas 

freqüências mais extremas, com sons bem agudos ou nos bem graves, que muitas 

vezes não são nem mais percebidos pelos ouvidos, e sim, por vibrações no corpo 

todo. Por isso, nos projetos propostos foi necessário controlar freqüências pouco 

comuns no cotidiano, mais por sua causarem incomodo foram controladas. Para as 

freqüências muito altas um material absorvedor com coeficiente de absorção =0.92 

para 4.000 Hz, no caso o feltro duro de 12 mm, foi especificado para revestir os 

tetos.   

Já para conter as vibrações das máquinas e trânsito, uma manta resiliente 

entre piso e estrutura, fazendo uma curva contínua no rodapé, para evitar também 

as vibrações das paredes laterais. Normalmente esse tratamento contra ruído de 

impacto para no rodapé, porém no caso da necessidade específica das crianças 

com TEA, é preferível que esta chegue até a altura dos ombros, uma vez que as 

mesmas tendem a se encontrar nas divisórias, e assim ficam incomodadas com as 

vibrações.  

De forma geral, o uso de materiais absorvedores internos propõe controlar 

ruídos em todas as freqüências, quanto de modo a evitar intensidades sonoras muito 
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elevadas, que apareceram como muito incomodativas, quanto para controlar o ruído 

de fundo do contato social, como da conversa entre pessoas. Já para barrar os 

ruídos de fundo gerados em ambiente exterior, como os advindos do trânsito, é 

necessário um bom isolamento das divisórias externas ou fachadas e também uma 

boa vedação das aberturas, como proposto no projeto.  

Além disso, buscou-se também outras formas de controlar os ruídos citados através 

de ações pontuais, por exemplo no caso do liquidificador e do aspirador de pó, que 

poderiam ser enclausurados em caixas, como já apresentado nesta tese.  Já os 

sons positivos, também levantados nos questionários, definiram as decisões de 

projeto relacionados a criação de um jardim central com a fonte de água corrente, e 

a correta disposição dos alto-falantes para uma distribuição mais homogênea dos 

sons harmônicos musicais, propondo também o uso de materiais absorvedores 

internos, como o painel de madeira perfurado, para equilíbrio sonoro. 

 

9.1 SOLUÇÕES GERAIS: ALTAS FREQUÊNCIAS E VIBRAÇÕES 

Ao longo do desenvolvimento desta tese, chegou-se à conclusão que os 

transtornos sensoriais acontecem, principalmente, quando há presença de ondas 

sonoras nos extremos do espectro audível: frequências muito altas, bem agudas ou 

bem baixas, que já são dificilmente escutadas pelas orelhas humanas, mas apenas 

sentidas através de vibrações no corpo. Estas frequências sonoras mais extremas 

são raramente levadas em consideração em um projeto acústico padrão, porém, 

neste caso, as mesmas ganham destaque devido às necessidades específicas do 

usuário com sensibilidade sonora. 

Buscou-se especificar nesta proposta materiais de fácil acesso no mercado 

brasileiro e que também não iriam encarecer muito a implantação do projeto.  

Em outras palavras, que fosse algo factível e pouco dispendioso. Em todos os 

casos, um revestimento de forro acústico foi aplicado na laje, muito vezes também 

atrás de forros suspensos, mas com a intenção específica de conter as mais altas 

frequências. 
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Portanto, foi utilizado o feltro duro, em mantas de 12 mm, que apresenta um 

desempenho superior para altas frequências, tanto que o coeficiente de absorção 

deste material para 4.000 Hz é de 0.92 (CARVALHO, 2006), como demonstrado na 

Tabela 9.1. 

Tabela 9.1 – Coeficiente de absorção – feltro de 12mm 

Descrição do material 
Espessura 

(5 mm) 
αwNRC 

Frequências (Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 

Feltro 12 mm   0,02 0,04 0,10 0,21 0,57 0,92 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) com dados de Carvalho (2006). 

O feltro é um material de custo moderado e é utilizado com frequência pelo 

setor automotivo brasileiro. A Figura 9.1, a seguir, demonstra o feltro utilizado na 

tonalidade clara: 

Figura 9.1 – Feltro branco duro 12 mm 

 
Fonte: Borrachas (2013, online). 

Outro fator constante de irritação são as vibrações que são sentidas através 

do corpo, em pontos em que se estabelece contato com o ambiente: os pés no chão, 

as mãos e ombros nas paredes, até uma altura aproximada de 1,5 m do piso. Por 

essa razão, a segunda proposta geral é utilizar um material resiliente, uma manta 

asfáltica estruturada em não tecido de fibra de vidro de 5 mm, da marca Viapol ou 

similar (Figura 9.2). 
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Figura 9.2 – Manta Viapol antirruído 

 
Fonte: VIAPOL (2013, p. 1). 

Esta manta é frequentemente utilizada no mercado para conter ruídos de 

impacto na laje, ou seja, para que certas batidas na laje não transmitam vibrações 

pela estrutura, buscando atender o que foi estabelecido pela ABNT NBR 

15575:2013, que trata dos desempenhos em edificações habitacionais e está em 

vigor desde julho de 2013. 

Porém, a proposta aqui é diferente. Trata-se de evitar que qualquer vibração 

que já chegue pela estrutura, advinda, por exemplo, do ruído urbano, atinja e irrite as 

crianças dentro das salas de aula, e que é uma ocorrência bem comum. Fato esse 

que foi observado com clareza nas salas mais próximas a rua, como a sala de aula 

regular, no Colégio Paulicéia, e a sala de diagnóstico, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O que esta manta acústica faz é “descontinuar” a estrutura, ou seja, criar 

uma separação entre os apoios estruturais rígidos e as demais superfícies de 

acabamento. 

Sobre a manta acústica, propõe-se a aplicação de um piso vinílico com alto 

coeficiente de absorção, para o controle padrão de ruídos no interior das salas. Uma 

opção é o piso vinílico acústico Taralay UNI ACE, que apresenta uma excelente 

durabilidade, considerando o tráfego intenso de escolas, e uma amortização de até 

17 dB dos sons ambientes. Esse piso tem proteção contra fungos e bactérias, 

dispensa o uso de produtos para polimento e possui uma garantia de 10 anos. Este 

produto é vendido em mantas e possui diversas opções de cores lisas, como 

demonstra a Figura 9.3: 
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Figura 9.3 – Piso vinílico acústico Taralay UNI ACE 

 
Fonte: ACE Pisos e Revestimentos (2012, online). 

O sucesso desta solução projetual de colocar a manta acústica e depois o 

piso vinílico no piso e na parede, até uma altura de 1,5 m, depende também da 

forma que estes forem instalados. É necessário que em nenhum momento o piso 

toque a superfície rígida da estrutura da edificação, e para isso a manta deve fazer a 

“curva” do rodapé de forma contínua, ou seja, sem interrupção do material. A Figura 

9.4, a seguir, exemplifica a posição desta “curva” necessária para o correto 

desempenho da proposta: 

Figura 9.4 – Isolamento acústico vibracional: posição do material resiliente 

 
Fonte: Teoria Acústica (2015, online). 

Estas duas soluções estarão presentes em todos os casos. Afinal, ambas 

visam aumentar o conforto acústico dos usuários com hipersensibilidades sonoras. 

Em seguida, foi discutido um projeto para cada estudo de caso, após uma minuciosa 
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análise e avaliação de todas as características arquitetônicas destas salas, e as 

distorções acústicas que foram evidenciadas pelas simulações em softwares. 

Porém, lembrando que o objetivo não é apenas dar soluções para estes locais, mas 

provar que é possível qualificar a acústica de salas em geral considerando usuários 

especiais. 

9.2 SOLUÇÕES ESPECÍFICAS 

A seguir, apresentam-se as soluções específicas para qualificar a acústica 

dos ambientes estudados nesta tese, considerando as especificidades dos usuários, 

que neste caso são as crianças no momento de aprendizagem:  

9.2.1 Soluções específicas para a sala de aula regular 

A sala de aula regular, do Colégio Paulicéia, no bairro do Campo Belo, em 

São Paulo, possui dois grandes defeitos que causam grande irritação as crianças:  

o formato da sala inadequado e o baixo isolamento das duas fachadas que  

são voltadas para o exterior. 

 A forma da sala é muito longa e estreita, de 2,82 m por 8,80 m, o que dificulta 

a difusão sonora, a ponto de que os alunos sentados nas cadeiras mais ao fundo 

escutam com maior dificuldade, devido à perda da inteligibilidade e também da baixa 

dos níveis de pressão sonora, como demonstrados nas simulações computacionais 

do Capítulo 8. 

As dimensões ideais para o comportamento adequado do som no interior de 

uma sala de aula seguem as proporções de uma “caixa de sapato”, que possui  

33,5 x 18,5 m, ou formas proporcionais, quando não se trata de volumes muito 

reduzidos ou muito grandes (CARVALHO, 2006).  

Um dos pontos favoráveis da sala atual é que as paredes internas já não são 

paralelas, o que iria agravar o cenário do comportamento do som no interior. 
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O projeto proposto por esta tese busca solucionar estes dois defeitos 

encontrados de uma só vez. Prepõe-se criar uma nova parede para diminuir o 

comprimento da sala de 8,80 m para 6,40 m.  

Esta nova parede teria um isolamento elevado para divisória externa para 

barrar os ruídos vindos da rua. A porta também teria que ter um desempenho 

acústico elevado, considerando a estanqueidade das esquadrias. Seria em Drywall, 

seguindo o sistema “massa-mola-massa”, com uma espessura de 32 cm, para isolar 

inclusive baixas frequências, que possuem longos comprimentos de onda, e, por 

isso, só podem ser isoladas por superfícies espessas. A Figura 9.5, a seguir, explica 

esse sistema: 

Figura 9.5 – Sistema de paredes: sistema-mola-massa 

 
Fonte: ISOVER (2015, online). 

Com o recuo da parede foi possível criar uma varanda de descanso voltada 

para a rua com 2,2 m. Esta solução é fundamental porque estabelece uma área para 

“desestressar”, importante quando se trabalha com crianças e jovens autistas, que 

muitas vezes têm algum desequilíbrio emocional e, por isso, precisam ficar um 

pouco sozinhas para se acalmar, sem desestabilizar os demais alunos. 

Ainda com o intuito de conter os ruídos advindos da rua e também do lado 

direito externo da sala, onde se localiza uma quadra poliesportiva, a proposta é 

utilizar cobogós acústicos, que permitem a passagem de ventilação natural, mas 

absorvem parte dos ruídos nesta travessia, como demonstra a Figura 9.6, a seguir: 
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Figura 9.6 – Ventilação natural no cobogó acústico 

 
Fonte: Teixeira (2016, online). 

Outro problema grave da sala é que exatamente na posição onde fica o 

professor é a principal fonte sonora do espaço, tendo duas aberturas, uma de cada 

lado do ambiente. De um lado fica a porta, que muitas vezes permanece aberta, e 

do outro lado uma janela de vidro simples voltada para a quadra de esportes. Desta 

forma, parte da pressão sonora é perdida por esses “escapes” nas laterais, sendo 

que considerando os usuários autistas, era necessário ainda potencializar essa fonte 

sonora. 

Por estas razões, a proposta é deslocar a porta em 1 m para esquerda e criar 

uma espécie de “concha acústica” para o professor, buscando potencializar a sua 

voz. Estas conchas ajudam a refletir e jogar o som para a plateia, sendo uma ótima 

solução considerando que estes alunos precisam muitas vezes de um reforço para 

se sensibilizar pelo estímulo sonoro. 

A Figura 9.7, a seguir, demonstra a diferença entre um auditório com e sem a 

concha acústica. Esta solução é inédita para salas de aula, porém seria perfeita 

considerando as características do usuário em questão, a fim de potencializar o 

estímulo. A esquadria da janela para a quadra também teria que ser trocada, para 

melhorar sua estanqueidade, colocando um vidro laminado duplo, para assim 

aumentar o isolamento e conter os ruídos da quadra. 
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Figura 9.7 – Amplificação sonora pela presença da concha acústica 

 
Fonte: Guzman (2008, online). 

A última solução para qualificar a sala de aula regular seria colocar duas 

placas refletoras no teto, com uma inclinação de 30%, para ajudar ainda mais a 

potencializar a fonte sonora que é a voz do professor, ajudando a difundir o som por 

toda a sala de aula, e aumentando, assim, a inteligibilidade da palavra falada. Além 

disso, o grande objetivo destas propostas é causar uma estimulação mais 

homogênea dos estímulos sonoros de qualidade e barrar os ruídos de baixa 

informação que só trazem irritação. 
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Figura 9.8 – Diagnóstico da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.9 – Proposta da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.10 – Planta baixa da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.11 – Corte da sala de aula regular 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.12 – Simulação 3D da sala de aula regular após aplicação do projeto 

9.12.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.12.b) Vista lateral 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.12.c) Vista interna do professor 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.12.d) Varanda de descanso 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.2.2 Soluções específicas para a sala de música 

A sala de música do Colégio Paulicéia, em São Paulo, possui um uso 

totalmente diferente, uma vez que o espaço necessita de qualidade musical.  

Neste caso, a preocupação não é apenas controlar ruídos, mas, sim, buscar uma 

estimulação sonora mais homogênea para as crianças. Atualmente, as caixas  

de som estão mal localizadas, porque se encontram nos cantos, locais que 

naturalmente já geram muitas distorções do som. No canto, o som fica “aprisionado” 

e sofre reflexões múltiplas até se atenuar, e deixando de chegar a outras partes da 

sala. Este fato gera um desequilíbrio da percepção daquele som, que é um grande 

incômodo para os indivíduos com hipersensibilidade. 

O projeto pretende criar quatro placas de forro de gesso, nas quais as oito 

caixas de som seriam embutidas e estariam distribuídas por todo o espaço, 

buscando uma difusão sonora homogênea. Porém, as caixas de som fazem o forro 

vibrar, e, por isso, é necessário que este esteja fixado por tirantes não rígidos, ou 

seja, que possuam alguma espécie de mola para impedir a passagem de vibrações 

para a estrutura da sala, como demonstra a Figura 9.13. Na parte superior do forro 

ainda terá material absorvedor para controle do tempo de reverberação interno. 

Figura 9.13 – Tirantes não rígidos para forros 

 
Fonte: Gesso Forro (2011, online). 

Além disso, a proposta é ter um sistema de som com controle de frequências, 

como o apresentado na Figura 9.14, a seguir. Trata-se de um kit com caixas de som 

para embutir no forro de ampla faixa de frequência (de 50 Hz a 18 kHz), com 

potência de 68 Watts, mais um amplificador setorizado. Neste último pode ser 
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conectado qualquer computador, celular, MP3 ou DVD player. O importante é que 

exista o “controle de tonalidade”, ou seja, é possível controlar a emissão de tonais 

muito agudos ou graves, evitando, assim, incômodos desnecessários. Além disso, é 

possível controlar cada setor de forma independente. 

Figura 9.14 – Caixas de som para embutir e amplificador setorizado 

 
Fonte: StarMax Eletrônicos (2014, online). 
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Outro complicador é o grande espelho, que funciona como uma grande 

superfície refletora que aumenta demais o tempo de reverberação considerando que 

os usuários apresentam transtornos sensoriais. Por isso, foi indicado o uso de uma 

cortina móvel em toda a extensão do mesmo, e, caso o uso do espelho não seja 

necessário à atividade pedagógica proposta, este poderia ser fechado. Mas, de 

qualquer forma, a parede oposta ao espelho também deve receber um painel de 

madeira perfurado, com preenchimento de lã mineral, altamente absorvedor, ainda 

com uma inclinação de 7%, para evitar o paralelismo entre as paredes internas.  

A Figura 9.15 demonstra este tipo de acabamento: 

Figura 9.15 – Painel de madeira perfurado com preenchimento de lã mineral 

 
Fonte: Downey (2016, online). 

As propostas para esta sala ficaram centradas em garantir uma distribuição 

mais homogênea do som no ambiente, e também no controle das reflexões múltiplas 

que a ampla superfície do espelho gera. Este longo tempo de reverberação é 

irritante para usuários sensíveis, mas a quebra do paralelismo também vai evitar 

distorções sonoras. Agora, como se trata de um espaço para música dentro da 

escola, uma porta acústica também é necessária, mas agora não deve deixar que os 

sons desta impactem o restante do ambiente escolar. 
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Figura 9.16 – Diagnóstico da sala de música 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.17 – Proposta da sala de música 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.18 – Planta baixa da sala de música 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.19 – Corte da sala de música 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.20 – Simulação 3D da sala de música após aplicação do projeto 

9.20.a) Vista superior com mobiliário 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.20.b) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.20.c) Vista lateral 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.20.d) Jardim interno 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.2.3 Soluções específicas para a minissala 

A minissala atual tem um volume bem restrito, com 1,5 m x 2 m, e todo o seu 

revestimento interno é rígido, ou seja, reflete o som. Espaços com volumes muito 

reduzidos são péssimos do ponto de vista da acústica, porque as ondas ficam 

“aprisionadas” e sofrem diversas distorções que, mesmo com o uso de novos 

revestimentos, seria difícil amenizar a problemática, devido também à proximidade 

dos cantos da sala. 

Outro agravante é a janela mínima que não permite a ventilação natural e, por 

isso, faz-se necessário o uso de um ventilador que gera muito ruído no interior da 

sala, que reverbera e assim compete com a própria fala do professor. O uso de 

materiais absorvedores internos poderia diminuir o tempo de reverberação, porém 

não conseguiria neste caso tornar o ambiente adequado. 

Estas salas possuem um volume reduzido com a finalidade específica de 

aumentar a concentração do aluno, que não ficaria disperso com as muitas 

informações do ambiente. Mas, da forma que está estabelecido, também está 

gerando muito incômodo, seja pelo ruído do ventilador, seja pelas distorções 

sonoras nos cantos e o elevado tempo de reverberação em razão dos materiais dos 

revestimentos internos, o que certamente piora a concentração das crianças. 

Por estas razões, neste caso, o projeto foi diferente, porque propôs grandes 

modificações, buscando desenvolver um espaço ideal para a terapia individualizada. 

Na nova proposta, a sala continuaria com o volume reduzido, porém sustentada por 

outras soluções projetuais com os arredondamentos de todos os cantos internos, 

para evitar distorções sonoras.  

As paredes não chegariam até a laje, para permitir a ventilação natural, e 

beneficiar o conforto térmico, mas também para ajudar da dissipação do som que 

ficava “aprisionado” (Figura 9.21). Assim, apesar de um volume reduzido, grande 

parte do som refletido consegue se dispersar, e com isso qualifica a acústica interna, 

que deve se basear na ênfase do som direto, que é produzido pela professora e 

chega diretamente no aluno. 
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Figura 9.21 – Paredes não chegam até a laje na sala de aula 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Outra proposta também, visando potencializar o aprendizado das crianças, 

seria introduzir sons de qualidade, como a água corrente de uma fonte, ou o vento 

nas folhas da vegetação, através do posicionamento de um pátio interno, para o qual 

todas as pequenas salas teriam abertura. Não seria algo chamativo para não 

dispensar, porém sons naturais poderiam tranquilizar as crianças, que estariam mais 

dispostas a completar suas atividades. 
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Figura 9.22 – Diagnóstico da minissala 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.23 – Proposta da minissala 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.24 – Planta baixa da minissala 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.25 – Corte da minissala 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.26 – Simulação 3D da minissala após aplicação do projeto 

9.26.a) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.26.b) Vista frontal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.26.c) Vista interna da entrada 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.26.d) Vista interna 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.2.4 Soluções específicas para a sala de diagnóstico 

A sala de diagnóstico do Laboratório TEA da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo, recebe crianças para passarem por avaliações clínicas, 

e, por isso, necessita que as mesmas estejam bem à vontade, para que seja mais 

fácil verificar comportamentos atípicos. Porém, como se trata de um espaço novo, 

normalmente as crianças já ficam um pouco assustadas de início e depois vão se 

tranquilizando. 

No entanto, durante as observações sobre as formas de utilização do espaço, 

foi possível notar que as crianças parecem não encontrar um local “seguro”, onde  

se sintam mais protegidas. Ficam incomodadas por mais tempo, e cogitou-se que 

seria uma característica própria do autismo. Mas, ao longo dos diagnósticos,  

muitas crianças não eram diagnosticadas com a doença e apresentavam o mesmo 

comportamento no espaço. Por esta razão, buscou-se identificar quais as 

características do ambiente estavam incomodando as crianças. 

As crianças, em geral, mas principalmente as autistas, costumam não gostar 

de ser o centro das atenções, ficar no meio da sala, com todos olhando a sua volta. 

Sempre se procura um canto protegido. Como é o caso do elevador, em que todos 

preferem ocupar os cantos, e há uma certa estranheza em ficar parado no meio. 

Atualmente, esta sala possui, em suas duas extremidades, dois pontos bem 

hostis em relação às distorções sonoras, com demonstraram as simulações 

computacionais do Capítulo 8. De um lado, o canto com ângulo agudo, que causa 

reflexões múltiplas e ainda é impactado pela poluição sonora, uma vez que se trata 

de uma fachada de vidro voltada para a rua. Do outro lado está a janela espelho, 

que dá visibilidade para que os alunos da sala contígua possam acompanhar o 

andamento dos diagnósticos. Porém, a superfície do espelho é altamente refletora, o 

que pode causar muito incômodo para um usuário com hipersensibilidade ao som. 

Ou seja, as opções para a criança é ficar perto destes cantos mais agressivos, ou 

ficar no meio, e, por isso, estas ficam deslocadas. 

Propõe-se, no projeto, aumentar a sala deslocando a parede 1,4 m para a 

direita e tirando, desta, a janela de espelho, criando neste novo espaço um canto 
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para as crianças. A janela espelho iria para a parede lateral direita e ganharia uma 

certa inclinação, a fim de evitar as distorções sonoras por paralelismo e melhorar a 

visualização da sala. O local que abriga os alunos em observação iria mudar para a 

sala ao lado na nova janela espelho. 

A porta de entrada na sala agora seria de correr para não obstruir a entrada 

no ambiente e também não roubar espaço no novo ambiente para as crianças. 

Também para evitar a utilização do espaço do canto agudo, este ganharia um 

armário fixo baixo, que poderia ser usado como aparador. As janelas que estão 

voltadas para a rua ganhariam uma cortina que não tem a função de aumentar o 

isolamento da fachada, mas, sim, de conter o tempo de reverberação interno. 

A preocupação central nesta sala não foi potencializar a voz do professor, ou 

difundir o som de forma homogênea, mas, sim, garantir que as crianças encontrem 

um local confortável para agir com naturalidade, que estejam livres dos fatores de 

maior incômodo relacionados aos sons: controle dos ruídos, tempo de reverberação, 

distanciamento da fachada, absorção de ruídos de altas frequências, contenção das 

vibrações estruturais. 
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Figura 9.27 – Diagnóstico das salas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.28 – Proposta das salas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.29 – Planta baixa das salas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.30 – Corte das salas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Figura 9.31 – Simulação 3D da sala de diagnóstico após aplicação do projeto 

9.31.a) Vista superior com mobiliário 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.31.b) Vista superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.31.c) Posição da janela espelho 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

9.31.d) Canto das crianças 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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9.3 CONCLUSÕES FINAIS 

A realização desta pesquisa foi uma longa jornada, uma vez que este trabalho 

buscou ser multidisciplinar envolvendo três áreas principais de conhecimento: 

psicologia ambiental e comportamental, arquitetura e engenharia acústica.  

O questionamento inicial desta tese era se o som impacta a percepção do espaço, 

tendo sido comprovada de inúmeras maneiras descritas ao longo do segundo e 

terceiro capítulos, principalmente através de revisão bibliográfica de autores 

psicólogos e arquitetos. 

Como diz a célebre frase de Arthur Schopenhauer, “Arquitetura é música 

congelada”. Esta tese provou que é possível ouvir a arquitetura, uma vez que o 

fenômeno físico que acontece com a luz é similar ao que acontece com o som. Uma 

vez gerado em uma fonte sonora, distribui-se pelo espaço e reage de forma 

diferente ao colidir com os diversos limites do espaço e seus determinados materiais 

de construção e revestimento. A arquitetura é feita para seu usuário, para que este 

consiga realizar a tarefa que planeja para o local. 

Este trabalho, porém, tinha a intenção de trabalhar com um grupo ainda mais 

especial de usuários do espaço, aqueles que não podem compreender seus sons de 

forma adequada, que são os indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro do 

autismo). Esta ocorrência de sensibilidade sonora foi apresentada no Capítulo 4, 

onde se constatou a falta de dados primários de como os transtornos relacionados 

ao som se manifestam. Ou seja, ainda não se sabia ao certo quais sons são 

incomodativos e quais podem ser mais atrativos. 

Esta primeira dificuldade levou ao desenvolvimento do Capítulo 5, no qual 

foram buscados dados primários para explicar como as hipersensibilidades ao som 

se manifestam, principalmente em relação aos parâmetros objetivos do som: 

pressão sonora (intensidade), frequência (altura) e composição (timbre). 

No Capítulo 6, constatou-se que o maior incômodo surge justamente dos 

extremos do espectro de frequências sonoras, relacionado à altura do som: as muito 

altas geram irritação, assim como as baixas e atreladas à vibração. Sempre o 

incômodo surge em níveis de intensidade sonora elevados, em volumes muito altos, 
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ou seja, sons moderados pouca irritação. As constâncias dos sons das máquinas 

também incomodam, mas principalmente quando muito intensas. Os ruídos 

previsíveis também são menos hostis, e, por isso, devem ser suavizados ao 

máximo. 

A proposta foi também verificar os sons que agradam. A música com sua 

melodia variada é a primeira colocada com 54,7% das citações. Pode ser esta 

agitada, calma, ou o “Parabéns”, contanto que não esteja vinculada a nenhum 

evento social. Os ruídos das máquinas vêm em segundo lugar, com 19,85%, uma 

vez que a tecnologia é sempre um fator de atração. Além disso, alguns dos 

elementos citados se relacionam com a obtenção de conforto térmico, como o 

ventilador e o ar condicionado, e, por isso, parecem mais atrativos também.  

Pode-se, também, citar os sons ambientais, que foram citados por 16,85% das 

crianças, que contém variações com a música, além de agradarem pela beleza 

visual. 

Todas as investigações qualitativas buscam apresentar um grupo de controle, 

que iria gerar uma diferenciação entre os resultados obtidos em crianças típicas e  

as crianças autistas. Porém, este foi um dilema fundamental, já que esta diferença  

é muito difícil de ser determinada, já que a própria doença é determinada como  

um “espectro”, ou seja, se manifesta em diversas intensidades. Portanto, mais 

importante que diferenciar a hipersensibilidade do grupo típico do atípico, foi verificar 

como este transtorno sensorial ao som se manifesta, para planejar espaços mais 

adequados a todos os usuários hipersensíveis, sendo estes autistas ou não. 

Quando se busca qualificar o espaço para o usuário, conclui-se que é 

necessário projetar considerando duas frentes: locais onde é necessário controlar 

ruídos, porque apresentam ruídos muito intensos, ou muito agudos, ou muito graves, 

que, às vezes, não são nem escutados, mas, sim, sentidos no corpo; e por outro 

lado espaços onde se utiliza os sons de qualidades, como músicas ou sons em 

melodias suaves e previsíveis para melhorar a concentração, e beneficiar assim a 

atividade que ocorre no espaço. 

Com as diretrizes para projetos delineadas, foi necessário apresentar os 

fundamentos das acústicas de salas, e quais materiais poderiam ser utilizados para 
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qualificar os diferentes espaços. Para isso, todos os fenômenos da acústica 

arquitetônica foram descritos, como a absorção dos materiais porosos ou fibrosos, o 

tempo de reverberação interna e o isolamento sonoro. 

Todas as estratégias para qualificar os espaços, considerando os usuários 

com transtornos sensoriais, foram apresentadas no Capítulo 6, porém sentiu-se a 

necessidade de aplicar os conceitos teóricos em estudos de caso reais, espaços que 

realmente existem e são frequentemente usados por autistas, porém que não  

são adequados acusticamente em relação à forma de utilização. A proposta foi focar 

em ambientes de ensino e terapia, quando as crianças precisam estar mais 

concentradas nas atividades propostas, para potencializar o aprendizado. Portanto, 

os estudos de caso escolhidos foram o Colégio Paulicéia, escola referência no 

ensino para crianças autistas, e o Laboratório TEA da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Ambos os locais forneceram total abertura para o levantamento de 

dados sobre os espaços, ensaios fotográficos, medições acústicas, questionários 

com os responsáveis pelas crianças. 

Todos estes dados levantados no Capítulo 7, no item 7.5, foram levados para 

análise em um dos melhores institutos de pesquisa em acústica do mundo, em 

Aachen na Alemanha, porque a autora ganhou uma bolsa de estudos do DAAD,  

o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Neste período foram realizadas  

as avaliações acústicas através de simulações em software das quatro salas 

analisadas, no programa AudioBorn, que foi desenvolvido no próprio instituto, e 

agora está sendo comercializado como uma das mais fiéis ferramentas para análise 

da acústica de salas em modelagens em três dimensões. Esta etapa do trabalho 

resultou no Capítulo 8, que trata da simulação sonora e avaliação técnica espacial 

resultante. 

Por fim, soluções foram propostas para estas quatro salas, comprovando que 

é possível beneficiar espaços para que estes sejam menos hostis do ponto de vista 

dos sons, considerando os usuários com transtornos sensoriais. Diversas soluções 

projetuais foram propostas como exemplo para intervenções em outros locais, e 

assim como objetivo geral melhorar a qualidade de vida e facilitar a adaptabilidade 

do Homem aos ambientes de forma geral. 
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É possível afirmar que esta tese cumpriu o seu propósito, uma vez que 

demonstrou que o som é um componente importante na percepção espacial;  

que o som é um fator principal dentro dos transtornos sensoriais (em pessoas com 

autismo e em pessoas típicas); e que é possível qualificar os ambientes para melhor 

o desempenho sonoro de locais, tanto controlando ruídos quanto qualificando 

através de sons de qualidade. Este trabalho foi essencial para demonstrar a 

necessidade de projetar também considerando as necessidades de grupos e 

minorias específicas, que precisam de exigências específicas para ampliar a 

percepção e adaptação ao ambiente. 

A proposta desta tese foi propor melhorias projetuais factíveis para locais já 

existentes, afim de demonstrar que é possível qualificar acusticamente os espaços 

considerando as necessidades específicas de indivíduos com TEA.  Porém, no 

projeto da minissala, como era muito difícil melhorar o espaço existente, propôs-se 

uma situação ideal, porém similar a real, no que diz respeito a características 

espaciais como dimensões e volume.  

No entanto, é fundamental salientar que esta tese não pretende discutir qual é 

a forma ideal de uma sala de aula, qual a pedagogia mais eficiente e se a inclusão 

de deficientes no ensino regular é algo benéfico. Como este trabalho foi defendido 

na área de arquitetura e urbanismo, o objetivo foi demonstrar que certas melhorias 

espaciais poderiam beneficiar as crianças espaciais, e por isso espaços 

freqüentemente utilizados por crianças com TEA foram escolhidos como estudo de 

caso.  

Porém, deve-se acrescentar que o espaço escolar e terapêutico deve ser 

utilizado com o fim exclusivo de aprendizagem, e se a criança não está ganhando 

conhecimento no local, não tem razão para freqüentá-lo. Uma pessoa com 

necessidades especiais em um grupo de crianças típicas pode inclusive atrapalhar o 

andamento do grupo, e não ser positivo para nenhuma das partes. Para conviver 

com pessoas diferentes temos outros locais mais adequados, como espaços 

públicos. 

Em relação a sala de aula ideal, a forma retangular não é negativa se 

apresentar certas características, como: seu volume deve ser proporcional a uma 
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caixa de sapato, com 33,5 x 18,5 metros, para evitar formas quadradas ou muito 

compridas; os cantos, devido a distorções sonoras pela proximidade das paredes, 

devem preferivelmente arredondados, e nenhuma fonte sonora ou ouvinte deve ficar 

posicionado ali; também deve ter materiais absorvedores para conter sons de 

retorno da voz do professor, e revestimentos refletores ou difusores para espalhar e 

por conseqüência homogeneizar o som no ambiente. 

As salas de aula circulares não são boas do ponto de vista da acústica, uma 

vez que todo o som gerado reflete nas paredes e tende a focalizar no centro da sala, 

estabelecendo uma grande sensibilização dos alunos neste local, que pode ser 

muito irritante, e causar desconcentração. Já as salas de aula sem paredes, 

defendidas por alguns métodos pedagógicos, levam ao aluno a uma hiper 

estimulação visual e sonora, que também afeta a concentração. Enfim, é necessário 

sempre pensar em formas do arranjo espacial para potencializar a proposta do 

método pedagógico, e buscar formas criativas e práticas para as salas de aula, 

porém sem esquecer sempre de atender as exigências do conforto ambiental, tanto 

considerando a acústica, térmica, iluminação e ergonomia.  

Como produto final desta tese segue abaixo um quadro de como projetar 

salas de aula e aprendizado para pessoas com TEA, indicando vinte e quatro 

parâmetros a serem levados em consideração para potencializar a concentração das 

crianças especiais. 
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Quadro 9.1: Como projetar para pessoas com TEA 

No Parâmetro Indicação Explicação 

1 Formato da sala Retangular, com cantos 

arredondados.   

Evitar salas em círculos e 

salas sem paredes, para 

evitar a desconcentração. 

Devido a proximidade 

das paredes laterais 

ocorrem distorções nos 

cantos. As formas 

circularem focalizam o 

som para o centro da 

sala, estabelecendo 

baixa homogeneidade 

sonora. 

2 Ângulos dos 

cantos 

Os cantos devem ter 

ângulos no mínimo reto, de 

900 ou obtuso. Nunca 

apresentar um ângulo de 

canto agudo. 

Quanto mais próximas as 

paredes laterais dos 

cantos, maior a 

reverberação no ponto e 

as distorções sonoras. 

3 Volume da sala Deve ser proporcional a 

uma caixa de sapato, com 

33,5 x 18,5 x 2,5 metros, ou 

proporcional. 

Salas muito compridas 

dificultam a difusão 

sonora no fundo e salas 

quadradas nas laterais. 

4 Posição dos alto-

falantes 

O alto falante não deve 

estar posicionado nos 

cantos da sala, e também 

deve estar desconectado 

da estrutura. 

Aumenta a reverberação 

e as distorções sonoras 

no canto. Este 

equipamento vibra, mas 

o restante da sala não 

deve sentir. 

5 Posição do 

professor 

O professor, que é a fonte 

sonora principal, não deve 

estar próximo de aberturas.  

A abertura tanto pode 

permitir a entrada de 

ruídos externos como 

'perder' parte da voz, 

dificultando a 

compreensão dos alunos. 

6 Parede atrás do 

professor 

A parede atrás do professor 

deve ser de material rígido 

e refletor. 

O objetivo é enviar o som 

para a platéia, ou seja, 

para frente. Não é 

adequado o uso de 
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materiais absorvedores. 

7 Parede em frente 

ao professor 

Deve ser composta de 

material absorvedor. 

Para evitar o som de 

retorno que atrapalha 

tanto o professor, quanto 

os alunos na linha central 

da sala. 

8 Posição dos 

ouvintes (alunos) 

Os ouvintes nunca devem 

se posicionar nos cantos. 

Para evitar a 

reverberação e 

distorções dos cantos, 

evitando assim a hiper 

estimulação sonora. 

9 Disposição das 

cadeiras 

Devem estabelecer um 

distancia de 0,5 metro das 

paredes laterais. 

Para evitar a 

reverberação na 

superfície das paredes 

laterais, evitando assim a 

estimulação desigual 

entre as orelhas. 

10 Posição das 

aberturas 

As aberturas não devem 

ser próximas das fontes de 

ruídos internas e nem 

externas. 

As fontes internas podem 

'perder' intensidade, 

então das externas pode 

permitir a entrada de 

poluição sonora. 

11 Características das 

aberturas 

As aberturas devem possuir 

uma boa vedação sonora, 

com vidro duplo ou 

laminado e borracha nas 

frestas. 

O objetivo é isolar os 

ruídos exteriores, 

evitando sua entrada no 

ambiente. 

12 Presença de sons 

de qualidade 

Sons musicais e da 

natureza (pássaros, 

vegetação, água corrente) 

são sempre positivos. 

Os sons de qualidade 

acalmam os alunos, 

podem aumentar a 

concentração e 

potencializar o 

aprendizado. 

13 Abertura de visuais 

para o ambiente 

externo 

As visuais de paisagens 

naturais, com a presença 

de vegetação e água 

Quando as aberturas não 

são tão grandes que 

causam distração, podem 
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corrente, podem tranqüilizar 

os alunos. 

ser benéficas porque 

acalmam. 

14 Ausência de 

paredes paralelas 

Evitar paredes paralelas. 

Basta uma pequena 

inclinação de 7% em uma 

lateral. 

As paredes paralelas 

aumentam a 

reverberação interna e a 

diferença entre a 

percepção do som direto 

e refletido. 

15 Revestimento anti-

vibração em piso e 

meia parede 

O piso e meia parede 

sempre deve ser 

desconectado da estrutura 

rígida, para evitar vibrações 

incômodas. 

Para desconectar é 

necessário o uso de uma 

manta resiliente com uma 

curva contínua no 

rodapé. Deve subir até 

meia altura para evitar as 

vibrações nos ombros ao 

encostar. 

16 Revestimento para 

controle de altas 

frequências  

É necessário uso de 

materiais para controle de 

ruídos em altas 

frequências, acima de 

4.000 Hz 

Os extremos agudos são 

muito irritantes e devem 

ter seu nível de 

intensidade sonora 

controlado. 

17 Elementos para 

potencializar a voz 

do professor 

Uso de 'concha acústica' ou 

estrutura auxiliar para 

potencializar a voz do 

professor. 

Esta concha deve ser 

composta de material 

rígido e refletor afim de 

conduzir os sons para 

frente. 

18 Elementos para 

tornar os sons 

homogêneos 

Uso de placa refletoras e 

difusores sonoros. 

As placas normalmente 

no teto mandam o som 

para o fundo da sala, já 

os difusores espalham o 

som. Devem ser feitos de 

material rígido. 

19 Revestimentos 

para controle de 

ruído de fundo 

Material absorvedores na 

parte superior das paredes 

laterais e de fundo podem 

controlar o ruído de fundo 

O ruído de fundo não 

costuma ser muito 

intenso, porém é 

constante e causa 
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padrão. grande irritação. 

20 Divisórias para 

isolamento de 

ruídos externos 

As divisórias e fachadas 

externas devem barrar os 

ruídos exteriores. Para isso 

é preciso materiais rígidos. 

O primeiro passo para 

um projeto acústico é 

isolar a poluição sonora 

da cidade. Os blocos 

vazados devem ser 

preenchidos de graute ou 

areia. 

21 Materiais para 

controle do Tempo 

de Reverberação 

(TR) 

O tempo de reverberação 

deve ser controlado para 

facilitar a compreensão da 

fala. 

Para controle do TR 

deve-se utilizar materiais 

absorvedores na parte 

superior das paredes 

laterais e de fundo. 

22 Soluções para o 

conforto térmico 

Sempre é desejável permitir 

formas passivas de perder 

calor, como a ventilação 

natural. 

Porém não voltar as 

aberturas para fontes de 

ruídas externas, e caso o 

local ser muito ruidoso, 

utilizar chicana (ver 

dispositivos especiais) 

23 Soluções para 

conforto lumínico 

A iluminação deve ser 

adequada a forma de 

utilização do espaço de 

aprendizagem. 

Uma iluminação 

adequada possibilita o 

mínimo esforço 

fisiológico, permitindo 

maior concentração. 

24 Soluções para a 

ergonomia 

A ergonomia do mobiliário 

deve ser adequada ao uso 

do espaço de 

aprendizagem. 

Uma mobiliário 

confortável possibilita um 

tempo maior de 

concentração nas 

atividades de aula. 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
 

Este quadro busca realizar uma síntese das propostas projetuais anteriores, 

que foram aplicadas aos quatro estudos de caso. Este material pode servir como 

base para consulta para planejamento de escolas especiais. 
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9.4 TRABALHOS FUTUROS 

Principalmente, após o período na Alemanha, quando a autora teve contato 

com diversos outros pesquisadores da área de acústica, observou-se pontos que 

poderiam ser desenvolvidos em outros trabalhos acadêmicos, e que são, até então, 

inéditos. 

O primeiro tema que deveria ser aprofundado em uma próxima pesquisa 

acadêmica seria a utilização do teste BERA, que é o “exame do potencial evocado 

auditivo do tronco encefálico”, que não depende da resposta do paciente, já que este 

é feito com este dormindo. Assim seria possível avaliar a estimulação cerebral a 

diferentes tipos de sons, com frequências puras isoladas, como em ruídos tonais, 

para compreender se a resposta do cérebro é sempre a mesma, ou se há variações 

desta percepção em indivíduos com TEA. O teste pode ser realizado até em bebê, 

como demonstrado na Figura 9.32, a seguir: 

Figura 9.32 – Exame BERA em bebês 

 
Fonte: Otorrinos Curitiba (2015, online). 

Outra proposta seria a de utilizar o equipamento de “Eye-Tracking”, que 

rastreia o foco do olhar, e atrelar estas avaliações com estímulos sonoros, para 



432 

Projeto acústico para transtornos sensoriais 

verificar se dependendo do som o foco de sua atenção pode variar. Os padrões para 

rastrear o olhar já foram pesquisados e publicados por Schwartzman et al. (2015). 

Outro ponto de aprofundamento seria a realização de uma comparação entre os 

estímulos visuais e sonoro, buscando interdependência entre os mesmos. 

Figura 9.33 – Rastreamento visual com Eye-Tracking 

 
Fonte: Schwartzman et al. (2015, p. 405). 

Um tópico fundamental é a verificação da ocorrência do efeito Lombard em 

pessoas quando estas estão em uma sala muito reverberante. Este fenômeno é a 

tendência involuntária do corpo em aumentar o tom de voz quando o ruído de fundo 

é muito intenso. No caso de salas em que as superfícies internas geram grande 

reverberação sonora, além de ser uma situação muito incomodativa, parecem 

causar o aumento das focalizações em crianças com TEA, portanto estas “gritam” 

mais, o que as tornam cada vez mais nervosas. Seria importante fazer essa 

verificação acadêmica para comprovar este fenômeno. 
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Outra proposta é investigar se as crianças realmente estão ficando mais 

concentradas nas minissalas, ou seria melhor projetar espaços com outras formas 

de barreiras físicas, porém com mais qualidade ambiental, como ventilação, 

iluminação, e a paisagem. Normalmente, são utilizadas estas pequenas salas 

fechadas e sem janelas, que são muito hostis às crianças. Esta tese já comprova a 

necessidade de muito material absorvedor no interior da sala, o que seria 

fundamental para potencializar a compreensão do som direto, mas quais poderiam 

ser outras formas, com base da psicologia comportamental de planejar um local para 

terapia individualizada. 

Um estudo de grande importância seria ter a possibilidade avaliar espaços 

antes e depois do tratamento acústico aplicado à sala de aula para usuários com 

hipersensibilidade ao som. Mas, para isso, é preciso verba e também autorização de 

alguma escola. Avaliações tanto quantitativas, como qualitativas buscariam verificar 

as possíveis melhorias para o aprendizado das crianças. Na avaliação qualitativa, 

seriam realizadas medições com análise espectral das frequências do som interno, 

uma vez que as crianças tendem a vocalizar muito, além dos níveis de intensidade 

sonora e tempo de reverberação. 

Para verificar a melhoria do tratamento para as crianças seria aplicado o 

questionário “Escala para crianças de manifestação de ansiedade” (Children’s 

Manifest Anxiety Scale – RCMAS) para analisar se o comportamento destas mudou 

após a melhoria do espaço, através das demonstrações de ansiedade, uma vez que 

é difícil aplicar questionários com crianças, e também aproximadamente 30% das 

crianças com TEA são não-verbais. Outra proposta é medir em segundos o tempo 

para realizar uma tarefa simples, como a montagem de um quebra cabeça, antes do 

tratamento acústico e depois, e comparar os resultados obtidos. 

É fundamental a busca por soluções espaciais para controlar a focalização 

estereotipada, e também compreender mais sobre as propriedades sonoras destes 

sons. Por observação, ao entrar em espaços de volume reduzido a crianças geram 

mais som. Este fato pode estar relacionado que a necessidade de maior estimulação 

considerando momentos de hipossensilidade, mas que podem estressar tanto a 

própria pessoa quanto os colegas de sala. Alguns softwares de fonoaudiologia 
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fazem a verificação das frequências e padrões da fala, e estas focalizações 

poderiam também ser analisadas. 

Esta tese mostrou que o tempo de reverberação mais baixo é benéfico para a 

inteligibilidade da palavra falada, e é fundamental para usuários pouco tolerantes 

aos ruídos. Porém, se fosse possível aplicar os revestimentos absorvedores in loco, 

e verificar o antes e depois através de medições, também seria fundamental a 

medição do tempo de concentração das crianças, também ao desenvolver alguma 

atividade, como responder as perguntas ao longo de um vídeo como o da “Dora 

Aventureira” ou similar. 

Por fim, esta tese abriu “portas” para diversas outras pesquisas, tanto com  

o objetivo de compreender melhor a focalização em crianças com TEA, como  

para verificar diretamente correlações entre melhorias especiais e desenvolvimento 

do aprendizado. Porém, pesquisas envolvendo crianças são difíceis, ainda mais 

quando estas necessitam de cuidados especiais. Porém, é necessário cada vez 

mais buscar alternativas para conseguir a abertura para a coleta desde dados, que 

só irão beneficiar a vida dos seus usuários. 
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INTEGRA DE ENTREVISTA 

 

Dr. José Salomão Schwartzman 

Data: 10.11.2016 

 

1. Segundo uma estatística americana, uma em cada 20 pessoas tem algum 

tipo de problema de processamento sensorial (Fonte: SPD Foundation). O 

que são as deficiências sensoriais? 

Você tem deficiência sensorial ligada ao tato, deficiência sensorial ligada à 

propriocepção, que é a noção de equilíbrio e etc., e a sensorial ligada à visão  

e à audição. Então, praticamente todos os órgãos de sentido podem ser 

disfuncionais. Mas não necessariamente os órgãos, mas o processamento do 

resultado da atuação dos mesmos. 

2. Como esse distúrbio interfere na obtenção de informação pelo cérebro? Há 

onde está o problema? 

Nestes indivíduos, habitualmente, o estímulo captado na periferia chega, 

normalmente, às estruturas cerebrais que devem processá-lo, o que está 

disfuncional é exatamente o processamento das informações. Na verdade, você 

não tem habitualmente lesões que justificam isso; você tem disfunções. Com 

relação ao equilíbrio, por exemplo, não é um defeito do cerebelo, é um defeito de 

como você processa as informações do cerebelo que estão adequadas. Então, na 
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verdade, hoje está sendo descrito, inclusive, distúrbios do processamento 

auditivo, distúrbios do processamento visual, que eu considero um pouco 

estranho, não entendo direito o que é isso. E hoje inclusive há um protocolo para 

você conseguir identificar estes distúrbios. E o que está por baixo de tudo é a 

explicação inicial. Qualquer que seja o órgão de sentido que você tem, você pode 

ter um erro no processamento, não na informação. Isso é nível em geral cortical, 

ou subcortical. 

3. Como interfere na percepção do ambiente? E na adaptação do indivíduo ao 

mesmo? 

Eu acho que o grande problema da distorção sensorial é que você tem 

informações inadequadas a respeito do meio em que você está, e da forma como 

você se relaciona com ele. Então, uma criança que tem uma dificuldade sensorial 

que o leva a ter uma preocupação exagerada com altura, não consegue explorar 

o ambiente como deveria, por que a percepção que ele tem da altura é 

inadequada, ele tem medo, ele não se arrisca, ele é muito pouco ousado. Se você 

tiver um distúrbio do processamento auditivo, determinados ambientes podem ser 

extremamente agressivos. Uma criança de 3, 4 anos pode ser incapaz de ficar em 

uma festa de aniversário, que por outro lado ela gostaria, porque ela não 

consegue lidar com aquele tipo de estímulo. Crianças que são extremamente 

sensíveis a luz, podem achar extremamente desconfortável o ambiente em que 

todo mundo lida de forma perfeitamente normal. Então, isso acaba se traduzindo 

em grandes problemas adaptativos. E daí a importância de estudar esta área. 

Seja num sujeito com desenvolvimento típico, ou atípico, a presença dessas 

alterações, faz que você tenha uma falta de adaptação maior ainda do seria de se 

pensar apenas no problema em si. Mas é da típica pessoa com TEA, que já tem 

as dificuldades inerentes ao quadro, se ele tiver dificuldade do processamento 

sensorial, quanto ao equilíbrio e altura, quanto ao processamento auditivo, quanto 

ao processamento visual, ele se torna muito menos adaptável do que se ele não 

tivesse. Então é fundamental que você comece a identificar atualmente estes 

transtornos. 
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4. Entre as crianças com distúrbios de desenvolvimento, com é o caso de 

indivíduo com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), é comum relatos 

de deficiências sensoriais, nos casos que o senhor atende no consultório? 

É muito comum. É tão comum que agora no último critério de diagnóstico, que é o 

chamado DSM-V, alterações sensoriais entram como um dos aspectos sempre 

presentes, ou quase sempre. A gente não tem estatística adequada, mas eu te 

diria, que se você perguntar de forma adequada, a grande maioria deles tem 

deficiências sensoriais. Isso pode se traduzir de uma forma sutil que você não 

perceba que é uma coisa perceptual. Por exemplo, indivíduos com o TEA 

costumam ter muitos transtornos alimentares, um dos transtornos causados, por 

que eles lidam muito mal com texturas alimentares diferentes. Ontem eu atendi 

um menino que só aceita comida crocante. E eu tenho outro moleque de 7 anos 

que só aceita alimento pastoso. Qualquer que seja um pouquinho maior e que ele 

sinta, causa náusea, vomito, e, às vezes, é muito interessante, porque a simples 

visão daquilo provoca vomito. Que dizer, aquilo sucinta uma aversão tamanha 

que não precisa nem botar na boca. Então eu acho que é um aspecto super 

importante para você poder explorar. 

5. Existe a hipo e hipersensibilidade, ou seja, os “sensory seekers” (crianças 

que buscam sensações) e sensory avoiders (crianças que evitam 

sensações) (Fonte: The Thinking Person’s Guide to Autism). É mais 

frequente encontrar que tipo de relato? 

Eu vou discordar um pouquinho deste livro. Quer dizer, eu acredito muito mais 

numa coisa que em 1900 e pouquinho, de um autor chamado Orbitz. Ele é um 

sujeito que estudou o autismo, principalmente com base no que ele observou do 

sentido vestibular, de equilíbrio, de ficar dando voltas em volta de si mesmo. Ele 

descreveu o autismo como sendo um quadro caracterizado pela inconsistência 

sensorial. Então o que ele diz que eu considero muito válido. Não é que eles 

sejam hipo ou hiper, mas hipo e hiper, às vezes em segundos. Um exemplo 

clássico é quando você chama o cara 500 vezes pelo nome ele não te atende, no 

momento seguinte você sussurra alguma coisa para ele e ele imediatamente te 

ouve. Ele cai de uma altura de 2 m, se machuca seriamente e não chora, alguns 

minutos depois você rela a mão nele e ele chora desesperadamente. Então eu 
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acho que eles são predominantemente hiper ou hipo, mas o que caracteriza o 

comportamento sensorial deles é essa instabilidade. Uma coisa curiosa, que tem 

tudo a ver com o que você está estudando hoje, é quando você faz o BERA, uma 

avaliação auditiva, teoricamente objetiva, em indivíduos com TEA, é muito comum 

você ter alterações hoje, e não ter alterações amanhã. E se você não sabe isso, 

você acaba aparelhando esses indivíduos desnecessariamente. Eles ficam mais 

loucos, desesperados, porque imagina você ouvindo bem, e tendo que usar um 

amplificador. Então, é curioso isso porque o BERA, é um teste objetivo, não 

depende da colaboração nem da vontade do sujeito. E mesmo assim é instável. 

Acho isso muito curioso. 

6. Quais são os sentidos mais afetados pelos transtornos sensoriais nos TEA? 

Sem dúvida nenhuma auditiva, proprioceptivo, e tátil. O tátil para mim engloba a 

coisa da boca, a coisa da textura. 

7. Em relação à audição, são frequentes os incômodos pelos ruídos? Como se 

manifestam? 

Normalmente os pais te contam isso espontaneamente. Frente a determinados 

sons, é clássico falar no liquidificador, no secador de cabelo, no aspirador de pó, 

no ruído de uma moto, que eles fiquem tão incomodados que eles tapam os 

ouvidos, ou gritam, ou saem do ambiente, alguns devem tem uma verdadeira 

crise catastrófica. São incapazes de continuar ouvindo aquilo. O que eu vejo 

muito no consultório é que o som abrupto e inesperado provoca a mesma reação 

em alguns deles. Às vezes é uma coisa tão sutil quanto você falar com a voz um 

pouquinho mais elevada, ou o latido de um cachorro, ou um helicóptero que está 

passando perto de você. Eu sempre pergunto para os pais, eu acho que isso é 

uma coisa que vale a pena perguntar, como eles se comportam em uma festa 

infantil. Então, independe do resto que eles vão me informar, se ele sociabiliza ou 

não, a hora do “Parabéns” é quase diagnóstica. Porque grande parte deles não 

tolera o “Parabéns”, se escondem embaixo da mesa, saem correndo, e alguns, é 

interessante que eles, se antecipam ao estímulo. Então, eu tenho um monte de 

crianças que tem o pavor de ver a bexiga, porque eles antecipam o som que ela 

faria se estourasse. E isso deve causar um enorme desconforto. Por outro lado, 
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você tem crianças que procuram o estímulo auditivo, como uma coisa  

auto-estimulante. Um que eu vi no consultório, há pouco tempo, ele fica batendo 

em todos os objetos do consultório, e se divertindo do jeito dele com o som que 

ele consegue determinar. Outros criam sistemas de auto-alimentação. Eu tenho a 

foto de um menino, que fica soprando em um tubo, e a outra ponta do tubo ele 

põe no ouvido, e ele fica vocalizando, então esse é o “seeker”. Esse procura o 

estímulo, frente aos outros, que acho que são a maioria, que evitam. 

8. Muitos indivíduos com TEA têm habilidades para a música. É útil utilizar a 

música para estimulação sensorial em crianças com distúrbios de 

desenvolvimento? 

Depende da resposta que você tem. Como todos os indivíduos com TEA têm 

particularidades, e cada um é diferente dos demais, o que a gente sabe é que 

boa parte deles gostam de música. Se ele gosta de música, e se tranquiliza com 

a música, acho que esse já é um efeito terapêutico. Eu não acredito muito no 

efeito terapêutico da música por si. O efeito Mozart, e coisas deste tipo. Mas eu 

tenho uma menina no consultório que eu só consigo examinar se eu tocar 

músicas New Age. É assim, ela está extremamente agitada, você liga um disco 

da Enya, ela fica absolutamente dócil. Acho que isso não é do TEA. Acho que 

isso é de todos nós. Agora, quando eu digo da coisa pessoal, eu digo, para mim, 

a música sertaneja me deixa esquizofrênico, para outra pessoa aquilo é 

extremamente animador. Para você, a música clássica pode ter um efeito 

tranquilizador, eventualmente o Jazz para mim. Se você conseguir encontrar a 

música que faz bem ao teu paciente, eu acho que é um procedimento 

terapêutico bastante interessante. 

9. As crianças TEA apresentam queixas sobre vibrações? 

Há pouco tempo, eu atendi um menino que eu perguntei se algum som 

incomodava e ele disse “só aqueles que a caixa vibra muito”. Então são sons 

com tons muito graves, que para esse menino são muito mais as vibrações perto 

dele do que propriamente o som. 
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10. Parece que os extremos do limiar de audibilidade que são mais 

incomodativos, ou seja, sons de muito altas ou muito baixas frequências. 

Qual a sua opinião? 

Tem um som que me esqueci de mencionar que é o choro de bebe. A boa parte 

deles não tolera choro de bebe. Tenta por a mão na boca do bebe, fazer ele 

parar. Então é isso mesmo, eu tenho a impressão, que tem muito haver com 

isso. Seu trabalho é super importante, tem que ficar muito bom, viu? 


