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RESUMO 

Esta monografia consiste em apresentar um modelo didático de uma câmara 

anecóica para que os alunos possam aprimorar e desenvolver os conceitos de 

acústica automobilística, apresentados durante as aulas. O foco principal é idealizar 

uma câmara anecóica de tamanho reduzido para que sejam feitos os testes 

acústicos e assim, obter-se um aprendizado prático dos assuntos tratados em sala. 

Com uma metodologia de pesquisa de campo, analisamos uma câmara anecóica 

real, aplicada ao desenvolvimento de componentes na indústria automotiva, e os 

principais materiais absorventes aplicados na câmara. A câmara anecóica é usada 

na indústria para desenvolvimento de novos produtos, e com ela pode-se avaliar o 

nível de ruído emitido pelos componentes e relacionar com os efeitos que eles 

podem causar no ocupante do veículo. A câmara poderá auxiliar no entendimento 

das matérias e desenvolvimento prático dos alunos da FATEC Santo André, pois 

reflete o que a indústria automotiva faz atualmente no projeto de novos produtos.  

 

Palavras-chaves: Câmara anecóica, acústica. 
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ABSTRACT 

This monograph consists of presenting a didactic model of an anechoic chamber so 

that the students can both improve and develop the acoustics concepts presented 

during the classes. The main objective is to design an anechoic chamber of reduced 

size so that the acoustic tests can be done and having a practical explanation of the 

subjects which are taught during in the classroom. With a field research 

methodology, we analyzed a real anechoic chamber, applied to the development of 

components in the automotive industry, and the main absorbent materials applied in 

the industry. The anechoic chamber is used in the automotive industry to develop 

new products, so that it is possible to assess the noise level emitted by the 

components and relate to the effects they can cause on the occupant of the vehicle. 

The Chamber will be able to create additional knowledge of the physical and practical 

acoustics development for students of FATEC Santo André, as it will reproduce what 

the automotive industry is currently doing to design new products. 

 

Keywords: anechoic chamber, acoustics. 
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1. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver os conhecimentos teóricos, aprendidos 

nas aulas de acústica, através da criação de um projeto de uma câmara anecóica 

em tamanho reduzido, para a realização de testes acústicos em pequenos 

componentes aplicados na mecânica automobilística. Além disso, pretende-se fazer 

análises de grandezas acústicas, como nível de pressão sonora e frequência, e 

relacionar as medições com os possíveis efeitos nos ocupantes do veículo. Com 

isso, proporcionar aos alunos maior conhecimento dos conceitos, uma vez que, a 

indústria automobilística desenvolve seus produtos se valendo de testes em 

câmaras anecóicas. Finalmente pretende-se gerar um equipamento que auxilie na 

didática da matéria de acústica automobilística, na Faculdade de Tecnologia (Fatec) 

Santo André. 
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2. MOTIVAÇÃO 

Nas aulas de acústica percebemos a necessidade de uma explicação prática dos 

assuntos tratados em sala de aula, pois os conceitos da matéria são extensos e 

complexos, além disso, somente com a teoria, o entendimento da disciplina poderia 

ficar prejudicado. Com a câmara proposta neste trabalho, a realização de pequenos 

testes acústicos e análises das medições serão uma forma prática e técnica de se 

aprender, entender e buscar soluções para os sons emitidos por fontes sonoras que 

existem em um veículo, como elas podem interferir na acústica dentro do habitáculo 

de um automóvel, e os possíveis efeitos que causariam nos ocupantes do veículo.  

  



18 
 

3. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi primeiramente realizada uma pesquisa 

bibliográfica. Em seguida, foram realizadas pesquisas de campo para se entender 

melhor o funcionamento de uma câmara anecóica, suas dimensões e os materiais 

usualmente utilizados em sua construção. Para determinação dos materiais, foram 

comparados os materiais de um catálogo e os principais materiais absorventes que 

são aplicados à indústria automotiva. (Os relatórios da visita técnica e sobre os 

matérias absorventes encontram-se em anexo)  
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4. INTRODUÇÃO 

A acústica na área automotiva é aplicada para determinar desde o nível de ruído 

emitido dos componentes separadamente, o nível de pressão sonora de um veículo 

totalmente montado e também para saber se esses níveis emitidos geram uma 

sensação de conforto aos ocupantes. Hoje em dia, os clientes estão mais exigentes 

em relação ao ruído dos veículos. Eles procuram um veículo que seja menos 

ruidoso, mais confortável, e isso faz a acústica ganhar cada dia mais destaque no 

desenvolvimento de um veículo.  

Para saber o nível de ruído emitido por determinado componente ou equipamento 

devemos fazer a análise das medições acústicas, mas essas medições não podem 

ser feitas em qualquer lugar, devido aos ruídos dos ambientes. Por isso, precisamos 

de um ambiente controlado, padronizado e com o mínimo de ruído externo possível 

para que não haja interferência adicional nas medições posteriores. 

As câmaras anecóicas foram criadas para suprir essa necessidade, uma sala criada 

para simular um ambiente em campo livre, onde não há reflexão de ondas sonoras. 

Suas paredes, piso e teto são revestidos com material absorvente, que devido as 

suas propriedades são capazes de refletir e absorver as ondas sonoras.  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Som 

O som é um fenômeno físico que atravessa o espaço em forma de onda. Para que 

haja um som, é necessária a ocorrência de uma oscilação no meio, uma vibração. 

Essa vibração transporta energia mecânica, através das partículas do meio, que se 

colidem por compressão e rarefação transportando a energia adiante. Essa onda 

mecânica se propaga tridimensionalmente, sendo necessário um meio material para 

sua propagação, os meios podem ser gasosos, líquidos ou sólidos. Para a melhor 

compreensão de como o som se propaga em diversos materiais, é necessário 

primeiramente entender como as ondas mecânicas são captadas, processadas e 

interpretadas pelo cérebro. 

5.1.1 Audição 

A audição é a tradução das ondas sonoras mecânicas que chegam ao aparelho 

auditivo em um fenômeno que chamamos de som. O sistema auditivo é composto 

por três partes principais: Ouvido externo; Ouvido médio; Ouvido interno. Eles são 

responsáveis por conduzir as ondas sonoras e transformá-las em pulsos 

eletromagnéticos para a interpretação do cérebro. 

5.2 Sistema Auditivo 

A figura 1 detalha o sistema auditivo e seus componentes. O sistema auditivo 

humano é composto por três partes, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno.  

 

Figura 1 Sistema Auditivo  

Fonte (http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido4.php) 
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No ouvido externo, fica localizada a orelha, que possui formato único para captação 

das diferentes frequências emitidas por uma fonte sonora. As cartilagens presentes 

na orelha captam e direcionam as ondas sonoras para o canal auditivo até 

chegarem ao tímpano, que separa o ouvido externo do médio.  O tímpano oscila 

com as ondas sonoras e transfere essa vibração para o ouvido médio, que contém 

os três ossículos: Martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos transferem a 

vibração para a cóclea que está localizada no ouvido interno. A cóclea tem formato 

de um caracol e possui células ciliadas que captam os sons através do líquido 

presente dentro dela e transforma os sons em impulsos elétricos para serem 

futuramente interpretados pelo cérebro. 

 

5.3 Propagações do som 

As vibrações são geradas pelas fontes e transportam a energia pelo meio, através 

de compressões e rarefações deste meio. As compressões e rarefações causam 

variações de pressão no meio, fazendo com que existam parâmetros como a 

amplitude, o deslocamento e a velocidade das partículas. A propagação ainda se 

caracteriza pela frequência, velocidade de transporte de energia e o período. Como 

a propagação depende do meio em que está sendo transportada, a tabela 1 mostra 

a velocidade de propagação das ondas sonoras em alguns materiais. 

 

5.4 Velocidade do som 

A densidade do meio, temperatura, rigidez e elasticidade são fatores que influenciam 

diretamente na velocidade do som. A velocidade do som é dada pela resistência do 

meio à compressão, dificultando a transmissão de energia, e mede o espaço 

percorrido por um determinado tempo. O som se propaga em diversos meios, e a 

velocidade em cada meio varia de acordo com o tipo de material, sua estrutura, 

pressão, temperatura, umidade. Alguns meios e suas respectivas velocidades serão 

apresentados na tabela 1. 
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Material (Meio) 

 
Velocidade de propagação do som [m/s] 

 

Borracha 150 

Dióxido de Carbono 250 

Oxigênio 317 

Ar (20°C) 343 

Água 1480 

Latão 3500 

Alumínio 4877 

Aço 6100 
Tabela 1 Velocidade de propagação 

Fonte (Adaptado: http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_08.html) 

 

5.5 Nível de Pressão Sonora 

O Nível de pressão sonora (NPS) é a variação da pressão em torno da pressão 

atmosférica. O NPS é uma grandeza física e nos seres humanos ela é identificada 

como a percepção de audição. O nosso sistema auditivo é capaz de identificar 

pressões em uma faixa que varia de 20x10-6Pa, que corresponde ao limiar da 

audição, e representa o valor de 0dB, até 20Pa, que corresponde ao limiar da dor, e 

representa em torno de 130dB. A pressão acústica é medida em Bel (B), mas 

geralmente utiliza-se seu submúltiplo decibel (dB). O nível de pressão sonora pode 

ser representado pela equação abaixo: 

𝑁𝑃𝑆 = 20 log (
𝑃𝑅𝑀𝑆

2

𝑃𝑅𝑒𝑓
2 ) 1 

Tabela 2 Fórmula Nível de pressão sonora 

Onde: 

𝑃𝑅𝑀𝑆 = Pressão sonora em um dado nível [N/m
2] 

𝑃𝑟𝑒𝑓 = Pressão sonora de referência [N/m
2] 

𝑁𝑃𝑆 = Nível de Pressão Sonora [dB]  
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20 𝑃𝑎 

20×10−6 𝑃𝑎 

A figura 2 mostra os níveis de pressão e sua representação na escala em decibéis. 

 

   

Figura 2 Níveis de Pressão Sonora 

Fonte (Adaptado de http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_07.html) 

  

5.5.1 Curvas de igual sonoridade 

Apesar do fato de que o ouvido identifica uma grande faixa de pressões sonoras, 

existe uma relação entre o nível de pressão sonora de um som e a sua frequência, 

que é apresentado pela figura 3, o que pode tornar um determinado som audível ao 

ser humano ou não. 
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Como mostra a figura 3, o nível de sonoridade é representado pela pressão sonora à 

uma frequência de 1000Hz, que nos dá a unidade em phons. 

 

Figura 3 Curvas de Igual Sonoridade 

Fonte (http://conservatorio0.tripod.com/carac_ouvido_.html) 

 

5.5.2 Curvas de ponderação 

Para uma curva de igual sonoridade de 80phons, o ouvido não irá identificar o 

mesmo nível de pressão sonora em duas frequências diferentes. A 1KHz irá 

identificar 80dB, mas para uma frequência de 50Hz, é necessário um nível de 

pressão sonora de aproximadamente 90dB. O nível de energia para que se tenha a 

mesma sonoridade varia com a frequência. As curvas de ponderação foram criadas 

para que os microfones conseguissem aproximar a percepção do áudio ao o que 

seria ouvido pelo ouvido humano. Essas curvas são nomeadas de A à D, como 

mostra a figura 4, sendo que a curva A é mais comumente aplicada nas medições 

feitas para que os microfones possam interpretar os sons como se fossem um 

ouvido humano.  
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Figura 4 Curvas de ponderação 

Fonte (Adaptado de http://conservatorio0.tripod.com/carac_ouvido_.html) 

 

5.6 Frequência 

A frequência é definida pela quantidade de oscilações completas por unidade de 

tempo. Sua unidade é o Hertz (Hz) que significa ciclos por segundo. Na natureza a 

faixa de frequência existente varia entre 1Hz e 100.000Hz, mas o ouvido humano é 

capaz de identificar frequências entre as faixas de 20Hz a 20.000Hz. Abaixo de 

20Hz, são os chamados infrassons, e acima de 20.000Hz são chamados de 

ultrassom. Apesar de não serem audíveis ao ser humano, as faixas de infrassom e 

ultrassom podem influenciar diretamente o comportamento do ser humano. Sons 

graves têm frequências baixas, e sons agudos tem frequências altas. A figura 5 

ilustra as ondas sonoras de dois sons com frequências diferentes. E a figura 6 faz a 

sobreposição entre os dois sons e demonstra como um ser humano identifica essa 

diferença de frequência. 
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Figura 5 Exemplo de alta e baixa frequência 

Fonte (https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-
amplitude-e-timbre/) 

 

Figura 6 Som grave e agudo 

Fonte (https://www.algosobre.com.br/fisica/acustica.html) 

 

5.7 Comprimento de onda 

O comprimento de onda é a distância entre dois pontos correspondentes no gráfico, 

e existe uma relação entre comprimento de onda (λ), período (T) e frequência (f). O 

comprimento de onda é a divisão entre a velocidade do som sobre a frequência. O 

período (T) que inverso à frequência. Quanto menor a frequência maior o 

comprimento de onda, e quanto maior a frequência menor o comprimento de onda. 

A figura 7 mostra um exemplo de comprimento de onda. 

ʎ = c / f 2 

Tabela 3 Fórmula comprimento de onda 
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Figura 7 Comprimento de onda 

Fonte (https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-
amplitude-e-timbre/) 

 

 

Na figura 8, podemos observar a relação entre frequência e período. A frequência é 

o número de ciclos completos em 1 segundo, no caso, três ciclos = 3Hz. E o período 

é um único ciclo completo, no caso 1/3 de segundo.   

 

Figura 8 Frequência e Período 

Fonte (http://www.cefetsp.br/edu/apuzzo/osc/osc_2.htm) 

 

O comprimento de onda depende das propriedades construtivas de cada material, a 

tabela a seguir mostra a relação entre o meio, velocidade do som e o comprimento 

de onda à 1000Hz. 
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Meio Velocidade do som [m/s] 
Comprimento de onda (λ) 

à 1000Hz 

Aço 6100 6,1 

Alumínio 4877 4,877 

Ar (20°C) 343 0,343 

Borracha 150 0,150 

Concreto 3231 3,231 

Tijolo 4176 4,176 

Vidro 3962 3,962 

Tabela 4 Meios, suas velocidades de propagação e comprimento de onda. 

Fonte (Adaptado http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_08.html) 

 

5.8 Intensidade sonora e amplitude 

A intensidade sonora é a quantidade de energia está sendo transmitida por uma 

onda em determinada quantidade de tempo, o período (T). A intensidade é a nossa 

percepção sobre um som, o que nos dá à sensação de volume do som. Sons fortes 

têm grandes amplitudes e muita energia sendo transportada, e sons fracos têm 

pouca energia e uma amplitude pequena.  A intensidade é medida em [W/m²], sendo 

necessária uma energia mínima de 10−12 𝑊 𝑚²⁄  para excitar o nosso ouvido e 

conseguirmos identificar o som. Para nos trazer uma sensação de dor, a energia é 

aproximadamente 10 𝑊 𝑚²⁄ . A intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. 

A figura 9 apresenta uma escala de intensidade sonora, relacionando com algumas 

atividades cotidianas. 

 

 

Figura 9 Exemplos de Intensidade sonora 

Fonte (http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/image10/10_T01_07.gif) 
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A amplitude é o valor máximo de uma onda no eixo vertical, em relação ao valor 

médio, durante um determinado tempo. Quando a amplitude viaja pelo seu ponto 

máximo, passando pelo ponto médio, indo até o mínimo e voltando ao máximo, 

dizemos que a onda efetuou um ciclo completo, que é conhecido como comprimento 

da onda. Quanto maior a amplitude maior a intensidade do som. A figura 10 

apresenta duas ondas sonoras com duas amplitudes diferentes, o que caracteriza 

para os seres humanos o volume de um som. 

 

 

Figura 10 Som forte e som fraco 

Fonte http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/10_T01.asp 

 

 

5.9 Diretividade do som 

O conceito de diretividade do som está relacionado com o modo com que as ondas 

se “espalham” pelo ambiente após serem emitidas pela fonte, ou seja, o 

direcionamento e a forma que esta onda se dissipa, influi diretamente em outros 

fatores como nível do som percebido e preenchimento do som no ambiente. A figura 

11 demonstra como as ondas se comportam assim que são emitidas por uma fonte. 
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Figura 11 Exemplo de emissão de ondas sonoras a partir de uma fonte. 

Fonte (Adaptado de: ftp://ftp.mecanica.ufu.br/LIVRE/Duarte/Acústica/Fontes_sonoras.ppt) 

 

A diretividade do som em ondas que são de pequeno porte em relação à sua fonte 

tende a ter direção definida, mas quando as ondas não apresentam direção definida 

e evoluem proporcionalmente no seu tamanho e frequência, recebem o nome de 

omnidirecionais. Quando as superfícies das ondas não são uniformes, a fonte perde 

esta característica, e isto influi diretamente na pressão sonora, que terá valores 

diferentes variando as direções. A figura 12 apresenta como as ondas se espalham 

em diversos ambientes. 

 

Figura 12 Exemplos de diretividade do som em diferentes ambientes 

Fonte (ftp://ftp.mecanica.ufu.br/LIVRE/Duarte/Acústica/Fontes_sonoras.ppt) 
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O fator de diretividade do som é muito utilizado nos desenvolvimentos de palcos 

para shows, por exemplo, pois a direcionalidade do som interfere nas reflexões do 

fundo do palco para a plateia, ou seja, a quantidade de som que for emitida para o 

fundo, modificara o nível e a quantidade e a qualidade do que retorna para o ouvinte. 

 

5.10 Equipamentos de medição de pressão sonora e suas 

características 

Para medição da pressão sonora, o aparelho padrão que deve ser utilizado recebe o 

nome de decibelímetro. Este equipamento é utilizado para medir as variações da 

pressão atmosférica causadas pela emissão do som, e ele faz isto através de um 

microfone, que tem a função de transformar um sinal mecânico, que é a vibração 

sonora, em um sinal elétrico, exibindo um valor na unidade padrão decibel (dB), que 

é a unidade padrão para pressão sonora. A figura 13 mostra um decibelímetro. 

 

Figura 13 Exemplo de decibelímetro 

Fonte (http://www.vectus.com.br/decibelimetro.html) 

 

Estes equipamentos são padronizados e regulamentados por dois institutos 

principais: o IEC (International Electrotechnical Commission) e o ANSI (Americam 

Standards Institute).  As principais normas para regulamentar estes aparelhos são:  
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- IEC 651 (1979) - Sound Level Meters  

- IEC 804 (1985) - Integrating-Averaging Sound Level Meters  

- ANSI S1.4 (1983) - Specification for Sound Level Meters  

- ANSI S1.25 (1991) - Specification for Personal Noise Dosimeters  

- ANSI S1.11 (1986) - Specification for Octave Filters.  

 

Estes institutos possuem tabelas para regulamentar a utilização dos instrumentos 

conforme precisão e ambiente: 

 

PADRÃO 
ANSI S1.4 

PADRÃO 
IEC 651 

APLICAÇÃO 

0 0 Referência padrão de Laboratório 

1 1 
Uso em laboratório ou campo em condições 

controladas 

2 2 Uso geral em campo 

Não existe 3 
Inspeções rotineiras, tipo “varredura”, para 

constatar se os níveis de ruído estão 
substancialmente acima dos limites de tolerância 

Tabela 5 Regulamentação de decibelímetros quanto à precisão 

 

Normalmente, os decibelímetros são compostos por microfone, atenuador, circuitos 

de equalização, circuitos integradores, mostrador em dB, e normalmente são 

calibrados entre 30 e 140dB. 

 

5.11 Conceitos de reflexão do som 

O fenômeno de reflexão do som acontece quando a onda sonora emitida encontra 

um obstáculo durante sua propagação, após isso, a onda inverte sua direção, mas 

mantem a mesma velocidade de propagação, frequência e comprimento de onda. A 

figura 14 evidencia um exemplo de reflexão de uma onda sonora.  
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Figura 14 Reflexão do som 

Fonte (http://www.yduka.com/sumarios-e-licoes-8/item/reflex-som) 

 

A reflexão do som é a responsável pelo surgimento de dois fenômenos detectados 

pelo ser humano: o Eco e a Reverberação. Os dois fenômenos estão ligados ao 

retorno da onda sonora após ser refletida pelo obstáculo, mas o que os difere são a 

velocidade e a distância.  

Quando o retorno acontece enquanto o som ainda está sendo emitido pela fonte, 

chamamos de reverberação, e isto produz um reforço no som emitido. Quando a 

onda retorna e a fonte já terminou de emitir o som, chamamos de eco, e sentimos 

um efeito de duplicidade, como se o som tivesse sido repetido. Este tempo que 

recebemos a reflexão do som é chamado de persistência acústica, e para os seres 

humanos é de aproximadamente 0,1s. 

 

5.12 Conceito de absorção e refração do som em vários 

materiais 

Estes conceitos estão relacionados ao modo com que as ondas sonoras se 

comportam quando passam por diferentes materiais, que pode ter sua velocidade de 

propagação e comprimento alterados, no fenômeno de refração, e pode ter sua 
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energia dissipada, no fenômeno de absorção. A figura 15 demonstra como acontece 

os fenômenos de refração, absorção e reflexão em um ambiente comum. 

 

Figura 15 Ambiente com presença de diferentes tipos de som 

Fonte (http://www.yduka.com/sumarios-e-licoes-8/item/reflex-som) 

 

Diferentes materiais possuem diferentes características nas interferências sobre as 

ondas sonoras, e isto irá definir se são bons ou ruins isoladores acústicos, podendo 

ser utilizados em diferentes funções. Lã de vidro, cortiça e espuma acústica são 

exemplos de matérias que possuem boas características de absorção sonora, e por 

isso são comumente utilizados na construção civil. 

 

5.13 Difração do som 

Difração é o nome dado a um fenômeno que ocorre quando os raios das ondas são 

encurvados ao encontrarem um obstáculo a sua propagação. Ao observarmos, por 

exemplo, a passagem do som por fendas encontradas em seu caminho, 

percebemos que quanto maior for à onda sonora em relação à fenda a qual ela 

passa, mais intensa será a difração. As figuras 16 e 17 mostram os efeitos da 

difração em aberturas pequenas e aberturas grandes. 
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Figura 16 Difração do som em aberturas pequenas 

Fonte Acústica Técnica, COSTA, Ennio Cruz da (2003) p.39 

 

Em pequenas aberturas, o som se propaga uniformemente em todas as direções, 

conforme o mostrado na figura 16. 

 

 

Figura 17 Difração do som em aberturas grandes 

Fonte Acústica Técnica, COSTA, Ennio Cruz da (2003) p.40 
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Em grandes aberturas, o alinhamento da frente de onda permanece, aparecendo 

uma difração apenas nos bordos da onda, com um encurvamento das laterais da 

frente de onda. Quando a porção da onda passa pela abertura, a abertura se 

comporta como uma nova fonte, indo de acordo com o princípio de Huygens, que diz 

que todos os pontos da frente de onda (ou superfície de onda) sonora, podem ser 

considerados como uma fonte de vibração da própria. 

 

5.14 Eco 

Eco é um efeito causado pela reflexão do som em um obstáculo distante. Quando 

alguém produz um som em alguma direção, onde tenha um obstáculo, o som é 

ouvido no momento da emissão, som direto, e no momento em que o som refletido 

por um obstáculo, retorna ao mesmo. O eco é percebido quando o tempo entre o 

som direto e o refletido é de 1/15 de segundo, pois o órgão auditivo humano possui 

a capacidade de integrar um som emitido durante o intervalo de 1/15 de segundo, 

não percebendo assim o retorno do som. Sabendo que a velocidade é dada por uma 

distância percorrida em um determinado tempo, a distância neste caso, é dada por 

duas vezes a distância do emissor ao obstáculo refletor, pois o som vai e volta.  

Sabendo disso, o tempo será a relação entre o dobro da distância, pela velocidade 

do som. Para intervalos de tempo maiores que 1/15 de segundo, perceberemos o 

som como um eco, porém se o intervalo de tempo for menor que 1/15 de segundo, o 

som será percebido apenas como um prolongamento do som direto, porém para 

este efeito, dá-se o nome de reverberação. 

 

5.15 Reverberação 

A reverberação difere do eco, basicamente por este efeito causar uma sensação de 

continuidade do som, e o eco é escutado como um som distinto. Por este motivo, as 

reflexões sucessivas do som pelas paredes, são de suma importância para uma 

qualidade sonora do ambiente. Enquanto uma excessiva reverberação causa muita 

dificuldade no entendimento do som emitido, quando um ambiente não tem 

reverberação, ou este efeito é quase nulo, o nível sonoro no ambiente decresce 

muito ao se afastar da fonte, o que torna um ambiente de baixa audibilidade. 
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Portanto, houve a necessidade de criar um parâmetro para determinar a qualidade 

sonora de acordo com a reverberação. Isso foi feito por W.C. Sabine e recebeu o 

nome de “Tempo convencional de Reverberação”, que é basicamente o tempo 

correspondente para que a intensidade energética de um som puro de 512Hz, se 

reduza a um milionésimo de seu valor inicial (60dB), contanto do momento em que a 

fonte cessa de emitir o som. (COSTA, 2003). 

Ennio Cruz da Costa ainda nos estabelece algumas propriedades do fenômeno da 

reverberação, são elas: 

• O tempo de reverberação de um ambiente é praticamente igual para 

todos os pontos do mesmo (som perfeitamente difundido). 

• O tempo de reverberação de um ambiente independe da posição da 

fonte sonora. 

• O efeito de uma superfície absorvente sobre o tempo de reverberação 

de um determinado ambiente é independente da localização da 

mesma. 
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6. CÂMARAS ANECÓICAS 

São salas que possuem revestimentos nas paredes para que simule um campo 

sonoro assim como encontramos em uma atmosfera livre. Em campo livre, existem 

mudanças de temperatura e densidade, isso acontece quando o som se espalha 

livremente pelo ambiente sem encontrar meios de reflexão em seu caminho. 

Usualmente retangular, o seu interior é composto por materiais absorventes nas 

paredes, teto e piso. A câmara deve ser isolada contra ruídos externos e vibrações. 

E juntamente com a estrutura externa mantém a temperatura e umidade estáveis. 

Assim, a câmara apresenta condições para medições de níveis de pressão sonora e 

potência sonora das fontes. 

Com os materiais absorventes nas paredes, teto e piso, não há reflexão do som, 

sendo assim uma câmara anecóica perfeita. Nessas condições a fonte que esteja 

emitindo um nível de pressão sonora dentro da câmara obedece a Lei do Quadrado 

Inverso. Essa lei diz que o nível de pressão sonora emitido por uma fonte simples 

irradiado esfericamente, irá diminuir seis decibéis para cada vez que se dobra a 

distância da fonte. 

 

6.1 Tipos de câmara 

6.1.1 Câmara Anecóica 

Suas características foram apresentadas anteriormente, como materiais absorventes 

aplicados às paredes, piso e teto. É uma câmara anecóica ideal, sem reflexão do 

som. Aplicada às fontes até médio porte, pode possuir uma grade, piso flutuante, 

para que a fonte fique suspensa dentro da câmara. A figura 18 apresenta uma 

câmara anecóica suas paredes, piso e teto revestidos com material absorvente e 

uma fonte de teste.  
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Figura 18 Exemplo construtivo de uma câmara anecóica 

Fonte (http://www.autoentusiastas.com.br/2016/03/ruidos-necessarios/) 

 

6.1.2 Câmara Semi-anecóica 

A semi-anecóica, não possui materiais absorventes no chão o que torna o piso 

refletivo. Ela usualmente é usada para medições de nível de pressão sonora, 

diretividade e potência sonora de fontes pesadas e de grande porte. Por ser de 

construção mais simples, geralmente é aplicada em indústrias. As fontes de ruído 

nesses casos são alojadas no piso, como veículos, motores, máquinas, etc. 

A figura 19 apresenta um veículo sendo testado em uma câmara semi-anecóica 

 

Figura 19 Veículo em uma câmara semi-anecóica 

Fonte (http://www.autoentusiastas.com.br/2016/03/ruidos-necessarios/) 
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Em relação à Lei do Quadrado Inverso, a câmara semi-anecóica se diferencia da 

câmara anecóica. Neste caso, o nível de pressão sonora emitido pode variar e 

apresenta picos e vales que é a interferência entre a fonte e a sua imagem. Mas o 

seu comportamento pode ser caracterizado e demonstrado teoricamente. 

Construtivamente, possui as mesmas orientações que a câmara anecóica, mas é 

recomendável que a superfície refletiva (piso), se estenda por um comprimento de 

onda e uma frequência mais baixa do que as de interesse. 

A norma ISO 3745 diz que o coeficiente de absorção de uma superfície reflexiva, 

deve ser no máximo 0,06 em qualquer frequência e dentro do intervalo de interesse. 
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7. MICROFONES 

Microfones de medição são microfones calibrados para quantificar propriedades do 

som. É a classe de microfone mais precisa e confiável para a realização de testes, 

feitos com os mais altos padrões de engenharia. Durante a vida útil destes 

microfones, acontecem diversas calibrações conforme gráficos pré-definidos, para 

verificar se suas características não foram alteradas. A figura 20 mostra um 

microfone em corte e seus componentes.  

 

Figura 20 Componentes de um microfone de medição 

Fonte (Adaptado de  http://www.bksv.com/doc/br0567.pdf) 

 

Normalmente, os microfones de medição são do tipo condensador, construídos com 

um diafragma de metal que fica tensionado junto à placa traseira e a grade de 

proteção. A saída de voltagem do microfone e feita por um terminal de ouro montado 

na placa traseira e isolado por um isolante. A parte interna do microfone recebe ação 

da pressão atmosférica por um pequeno orifício. O seu funcionamento é feito da 

seguinte maneira: quando o diafragma vibra pelo som recebido, a capacitância do 

condensador varia e uma tensão de saída é gerada. Esta tensão reproduz a 

variação de pressão sonora do campo, desde que a carga sobre a placa seja 

mantida fixa. 
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Os microfones de medição podem ser divididos entre pré-polarizados e 

externamente polarizados: microfones pré-polarizados não necessitam de uma 

carga externa os alimentando para funcionarem, pois possuem um sistema próprio 

de funcionamento, possuem um custo mais alto por isso são comumente utilizados 

em dispositivos portáteis; já os microfones polarizados externamente, recebem 

alimentação externa, são mais utilizados em operações que necessitam de muitos 

microfones, pois são mais economicamente viáveis. 

Durante a operação de medição, são utilizados pré-amplificadores em conjunto com 

os microfones. Estes aparelhos têm como função converter a alta impedância que 

sai do microfone para uma baixa impedância adequada ao equipamento de leitura 

utilizado. Isto é importante para reduzir o ruído criado durante a passagem do sinal 

pelo cabo do microfone. A escolha destes pré-amplificadores deve ser feita em 

conjunto com o todo o sistema para evitar que suas próprias características não 

interfiram no funcionamento do microfone. A figura 21 apresenta um modelo de 

ligação do microfone com um pré-amplificador. 

 

Figura 21 Modelo esquemático de medição com pré-amplificador 

Fonte (Adaptado de Primer: measurement microfones - http://www.bksv.com/doc/br0567.pdf) 
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7.1 Características 

Todas as caracteristicas técnicas dos microfones de medição são especificadas por 

meio de fichas técnicas produzidas por seus fabricantes, mas para uma primeira 

análise, é necessário identificar quais são as características mais importantes e que 

mais influenciam no momento da medição, para poder selecionar o microfone ideal 

para cada aplicação e evitar que ocorram falhas na análise por não ter o microfone 

ideal, ou que o microfone adquirido não tenha todo seu potencial utilizado. 

 

7.1.1 Diretividade e tamanho 

Em sua grande maioria, microfones de medição são produzidos por um padrão 

omnidirecional, ou seja, conseguem captar frequências vindas de todas as direções, 

isto é importante, pois durante uma medição, todos os sinais que chegam ao 

microfone são importantes. Em relação ao tamanho, quanto menor for o microfone, 

melhor será sua captação das frequências recebidas, pois a sua menor presença 

física não interfere nas ondas sonoras recebidas. Microfones maiores são utilizados 

para aplicações especificas, como em altíssimos níveis de frequência e pressão 

sonora, por exemplo. A menos que as dimensões do microfone sejam determinadas 

por fatores externos, como medições em espaços reduzidos, este e um fator 

determinante na escolha do aparelho. 

 

7.1.2 Sensibilidade 

A sensibilidade de circuito aberto e uma micromedição realizada sobre a atuação da 

pressão sonora no diafragma e a tensão de saída gerada no terminal. A unidade de 

medida e o mV/Pa e ela e verificada mesmo nos momentos de baixa frequência. 

Estas medidas são referenciais nos microfones de medição, por isso todos os 

microfones são calibrados individualmente, encontrando valores típicos no intervalo 

de 10 a 50mV/Pa em 250Hz. Microfones altamente sensíveis podem chegar a 

100mV/Pa em 250Hz, e menos sensíveis, a valores de 0,2mV/Pa em 250Hz. 

Na teoria, os valores de sensibilidade de circuito aberto são definidos como se o 

terminal estivesse analisando um valor de impedância infinita, mas na prática, o 
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microfone e conectado a um pré-amplificador que possui uma impedância limitada, 

portanto, é utilizado um fator de correção referente ao pré-amplificador para definir 

um valor de sensibilidade “carregado”. 

 

7.1.3 Frequência de resposta 

A curva de frequência de resposta nos mostra como a sensibilidade no circuito 

aberto varia com a frequência e nos apresenta a pressão de resposta correta no 

microfone. Estas curvas de medição são especificas de cada microfone, e são 

utilizadas como controle de qualidade para verificar se o microfone esta conforme o 

especificado. Esta curva é criada a partir de um atuador eletrostático. 

Este dispositivo é montado na parte da frente do microfone e provoca vibrações no 

diafragma similares as da pressão sonora. 

 

7.1.4 Faixa Dinâmica 

Faixa dinâmica nada mais é do que o a diferença entre o maior e o menor nível de 

pressão mensurável pelo sistema. O limite inferior da faixa dinâmica em um 

microfone com pré-amplificador é determinado pelo nível elétrico de ruído do pré-

amplificador e os níveis de ruído térmico. O nível elétrico de ruído do pré-

amplificador depende da capacitância do microfone, pois quanto maior a 

capacitância, menor o nível de ruído gerado, portanto os maiores microfones 

possuem os menores níveis de ruídos, pois possuem valores de capacitância 

maiores. 

 

7.2 Influências 

Após identificar as características importantes de um microfone, é preciso analisar 

que durante as medições, estes valores são afetados por fatores externos, como 

humidade, pressão atmosférica, temperatura, passagem do tempo, entre outros. 

Portanto, os fabricantes de microfones de medição tentam reduzir ao máximo os 

coeficientes relacionados a estas mudanças climáticas, para que as medições 
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possam ser realizadas sem interferências e não sejam necessárias adaptações 

durante os testes. Normalmente, estes valores estão identificados nas fichas 

técnicas dos produtos. 

 

7.2.1 Progresso do tempo 

Uma das características mais importantes dos microfones de medição e a sua 

estabilidade de resultados ao longo de sua vida útil, ou seja, quando suas medições 

se mantem de acordo com seu gráfico de calibração. 

O componente que mais exerce influência na instabilidade de um microfone é o seu 

diafragma, pois com a captação das tensões, pode sofrer deformações que 

influenciam na sua sensibilidade. Estas deformações são mais frequentes quando os 

diafragmas recebem as primeiras tensões, e tendem a diminuir com o passar do 

tempo, por isso, grandes empresas fazem um processo de envelhecimento artificial 

nos diafragmas, para tornar estas deformações insignificantes. A figura 22 apresenta 

diversas medições feitas com um único microfone com o passar do tempo. 

 
Figura 22 Medição feita em um mesmo microfone ao decorrer dos anos 

Fonte (adaptado de - http://www.bksv.com/doc/br0567.pdf) 
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7.2.2 Temperatura e Umidade 

E muito importante que as alterações na temperatura do ambiente não interfiram na 

sensibilidade do microfone, ou em sua estabilidade ao logo do tempo. Os materiais 

utilizados na construção do produto também têm a função de anular estes efeitos e 

manter seu funcionamento ideal. Microfones de alto rendimento possuem valores de 

queda na sensibilidade de 0,002 a 0,007dB por grau acrescido na temperatura 

ambiente, com uma frequência de 250Hz. Na maioria dos testes realizados em 

campo, a variação de temperatura e relativamente pequena e pode ser ignorada, 

mas em situações extremas, estas variações devem ser consideradas, pois podem 

causar danos permanentes no aparelho.  

Em relação à umidade relativa, as empresas trabalham para que seus microfones 

não variem seus resultados tanto em ambientes muito secos, com umidades de até 

5%, quanto em ambientes muito úmidos, chegando a 95%, por exemplo. Também 

ocorrem casos específicos, onde começa a se formar um processo de condensação 

dentro do microfone. Nestes casos são utilizados pequenos desumidificadores com 

unidades de secagem próprias, instalados entre o pré-amplificador e o microfone. 

Em outros casos, também são utilizados diafragmas com um pequeno revestimento 

de quartzo para protegê-lo em ambientes muito úmidos. 

 

7.2.3 Pressão atmosférica 

Dependendo do local onde for realizada a medição, a pressão atmosférica também 

varia e influencia no interior do microfone. O efeito é caracterizado por um 

coeficiente assim como a temperatura, com valores de queda na sensibilidade de 

0,0025 a 0,002dB/mbar alterado na pressão atmosférica, com uma frequência de 

250Hz. Estes valores costumam variar pouco na maioria dos ambientes, e por isso 

também são desconsiderados em muitos casos, mas para medições em aeronaves, 

por exemplo, existem curvas mostrando as correções necessárias no sistema para 

manter o bom funcionamento. A figura 23 mostra um local inapropriado para a 

utilização de um microfone, devido a as interferência existentes no ambiente. 
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Figura 23 Local de medição com interferência da pressão atmosférica 

Fonte (adaptado de Primer: measurement microfones - http://www.bksv.com/doc/br0567.pdf) 

 

7.2.4 Vibração 

Vibrações externas que chegam até o microfone podem produzir pequenas tensões 

que interferem na sensibilidade do aparelho. Estes valores são quantificados por 

comparações com a pressão sonora, ou seja, o nível de pressão sonora que 

produziria a mesma tensão ocasionada pela vibração, e normalmente são medidas e 

controladas por acelerômetros. Estas vibrações costumam aparecer em locais que 

estejam em obras, por exemplo, ou em vias com trânsito pesado, ou, dependendo 

do local onde o microfone estiver fixado, como próximo de um motor elétrico. 

 

7.2.5 Outras interferências 

Itens como: presença de campos magnéticos, que interferem na sensibilidade do 

diafragma; micropartículas de poeira que comecem a acumular no interior do 

microfone e podem ser retiradas com uma limpeza com apenas algodão; e, uma 

polarização incorreta do sistema que pode variar os valores identificados no 

momento da medição, quando comparados com os gráficos padrões de calibração, 

também são itens que influenciam nos testes e devem ser considerados para evitar 

alterações nos valores analisados. 
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7.3 Calibração 

O processo de calibração de um microfone é realizado para determinar a sua 

sensibilidade para cada frequência, que pode ser dado em escala linear, em V/Pa, 

ou em escala logarítmica, em dB referenciado a 1V/Pa. Esta calibração e 

classificada em duas classes: primária e secundária. Na calibração primária, a 

sensibilidade do microfone é determinada através da combinação de fatores 

externos ao microfone, como a partir de padrões por temperatura, umidade e 

pressão. Neste tipo de calibração, os resultados são obtidos através da 

determinação da impedância de transferência acústica, que é o acoplamento 

acústico entre os microfones, e a impedância de transferência elétrica, que é a razão 

entre a tensão e a corrente elétrica nos terminais do microfone. Já na calibração 

secundária, são utilizados microfones padrões do mesmo modelo, com fontes 

sonoras padrões para calibrar o equipamento. 

Normalmente, as calibrações acústicas acontecem em diferentes campos sonoros, e 

isso não interfere caso você esteja realizando medições em baixa frequência, mas 

em níveis médios e altos, é um fator a ser considerado, portanto o campo sonoro 

utilizado para calibração deve ser semelhante ao que o microfone irá trabalhar. Por 

padrão, existem três tipos principais de campos sonoros: o campo de pressão, onde 

a pressão sonora possui a mesma fase e mesma magnitude em qualquer ponto do 

campo; o campo difuso, que existe quando o campo é criado por ondas sonoras 

simultâneas de todas as direções com probabilidade e amplitude invariáveis; e o 

campo livre, encontrado nas câmaras anecóicas, onde a propagação não sofre 

interferência de nenhum objeto. 

Em campo livre, a calibração costuma ser muito difícil, pois possui um nível de 

tensão elétrica muito baixa, próximas do ruído elétrico, e isso pode causar alguns 

problemas como diafonia, interespalhamento e reflexões nas paredes da câmara. 
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8. MATERIAIS ABSORVENTES 

Normalmente, materiais utilizados para absorção acústica, são fibrosos e/ou 

porosos. Como sabemos, o som é energia e nos materiais porosos a energia 

acústica penetra pelos poros e se dissipa por diversas reflexões nos poros do 

material, transformando-se em energia térmica. Já nos fibrosos a energia acústica 

penetra pelos interstícios do material, fazendo-os vibrar junto com o ar, dissipando-

se assim por energia térmica pelo atrito entre as fibras excitadas. 

 

 

 

 

 

 

As figuras 24 e 25 mostram os mecanismos de dissipação de energia sonora nos 

materiais. Figura 24, materiais porosos e exemplos, figura 25, materiais fibrosos e 

exemplos. 

 

                                                          

 Fibra de Poliuretano     Espuma de Melamina 

 

Figura 24 Material Poroso 

Fonte (Ruído Fundamentos e Controle, GERGES, Samir N. Y. 1992/ BASF/ HEMEISOLANTES) 

Nos dois tipos de materiais apresentados, uma característica 

é fundamental para uma boa absorção acústica, permitir a 

passagem de um fluxo de ar, um bom absorvente deve 

possuir células abertas que como consequência permitirá a 

propagação de ondas acústicas pelo ar dos poros ou 

interstícios do material fibroso ou poroso. (GERGES, 1992) 
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Lã de Vidro       Lã de Rocha 

 

Figura 25 Materiais fibrosos e exemplos 

Fonte (Ruído Fundamentos e Controle, GERGES, Samir N. Y. 1992/ BASF/ HEMEISOLANTES) 

 

8.1 Coeficiente de absorção 

Coeficiente de absorção é um método para avaliar a eficácia de um material em 

absorver o som, ele varia de acordo com o ângulo em que o som colide com o 

material. Com uma fonte sonora difusa, em uma sala, por exemplo, o som colide em 

vários ângulos com o material, por isso em muitos cálculos, são usadas as médias 

de todos os ângulos possíveis de incidência. 

Se 55% da energia sonora incidente é absorvida em alguma frequência, o 

coeficiente de absorção α é de 0.55 a essa frequência. Um material perfeito para 

absorver o som, irá absorver 100% do som incidente, assim α é 1,0. 

 

Onde: 

A = Unidades de absorção, Sabins ou Metric Sabins 

S = área da superfície, pés quadrados (ft²) ou metros quadrados (m²) 

A = S α 3 
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α = coeficiente de absorção 

A absorção sonora é medida em Sabins, em homenagem a Wallace Sabine. Pode 

ser usado Sabins, para áreas da superfície em ft² (pés quadrados), ou Metrics 

Sabins, para áreas da superfície em m² (metros quadrados). Sabendo que 1 m² é 

igual a 10,76 ft², 1 metric sabin é igual a 10,76 Sabins, ou, 1Sabin = 0,093 Metric 

Sabin. 

Ao calcular a absorção total de um local, por exemplo, uma sala, todos os materiais 

que estão na sala devem contribuir para o cálculo, por exemplo: tapetes, janelas, 

etc. 

∑A= 𝑆1 𝛼1 + 𝑆2 𝛼2 + 𝑆3 𝛼3 +… 4 

 

Onde: 

𝑆1,𝑆2, 𝑆3 . . . = Áreas das superfícies, em ft² ou m² 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 . . . = Seus respectivos coeficientes de absorção  

 

Além disso, o coeficiente de absorção média pode ser calculado dividindo a 

absorção total através da área de superfície total: 

𝛼𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  = 
∑𝐴

∑𝑆
 5 

 

Quando o material de absorção é colocado sobre uma superfície, deve-se ter em 

conta a perda de absorção fornecida pela superfície original. O aumento na 

absorção de líquido sobre uma área é o coeficiente de absorção do material novo e 

o coeficiente de o material original. O coeficiente de absorção de um material varia 

com a frequência. Os coeficientes são geralmente publicados nas seis frequências 

padrão de 125; 250; 500; 1000; 2000; e 4.000Hz. Em alguns casos, a absorção de 

um material é dada como uma classificação de número único conhecido como o 
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coeficiente de redução de ruído (NRC). O NRC é a média dos coeficientes para 250; 

500; 1000; e 2.000 Hz (125 e 4.000Hz não são utilizados). 

GERGES, Samir, N. Y. concede-nos definições dos seguintes métodos para a 

medição do coeficiente de absorção acústica: 

 

8.2 Método câmara de reverberação 

A determinação do coeficiente de absorção acústica em câmaras reverberantes, tem 

seus procedimentos normalizados pelas normas ASTM-C423 ou ISO/R 354. Tal 

método determina o efeito dos materiais no tempo de reverberação em uma câmara 

reverberante. Este parâmetro é usado para cálculo do coeficiente de absorção 

acústica. Na câmara reverberante garante-se a existência de um campo sonoro 

difuso, o que significa que a energia sonora é uniformemente distribuída no interior 

da câmara. A essência do método consiste em medir o tempo de decaimento do 

nível de pressão acústica na câmara, com e sem amostra de material absorvente. A 

área mínima de uma amostra neste método deve estar na faixa de 10m² a 12 m²  

Para a câmara reverberante vazia, o tempo de reverberação 𝑇1 é dado pela seguinte 

fórmula de Sabine 

 𝑇1 = 
0,161 𝑉

𝐴
 6 

 

Onde:  

A: absorção total em m² 

V: volume da câmara em m³  

Tem-se que A = Sᾱ onde S é a área total da câmara e ᾱ é o coeficiente de absorção 

acústica médio das paredes da câmara. Para a câmara reverberante tendo uma 

área S1 coberta por material absorvente, o novo tempo de reverberação T2 é dado 

pela seguinte fórmula: 
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𝑇2 = 
0,161 𝑉

𝐴+𝑆1(𝛼−ᾱ)
 7 

 

Onde:  

α: coeficiente de absorção do material de uma área S1. 

Manipulando-se convenientemente as equações de modo a eliminar-se o termo A, 

tem-se uma equação para determinação do coeficiente de absorção do material 

aplicado: 

α = 
0,161 𝑉

𝐴
 (

1

𝑇2
 - 

1

𝑇1
) + ᾱ 8 

 

As medições são feitas em bandas de 1/3 ou 1/1 oitava. O tempo de reverberação 𝑇1 

ou 𝑇2 depende da difusibilidade do campo sonoro e da localização da amostra na 

câmara. 

Deste modo é possível a ocorrência de resultados diferentes, obtidos de ensaios da 

mesma amostra em câmaras diferentes. Também é possível obter α > 1, devido às 

variações estatísticas dos seguintes parâmetros: campo sonoro na câmara, posição 

da amostra, posição dos microfones e fontes. Neste caso, o coeficiente de absorção 

é considerado unitário. 

 

8.3 Método do tubo de impedância 

O tubo de onda estacionária (ou tubo de impedância) possui um alto-falante 

colocado em uma de suas extremidades, enquanto que a outra é fechada por tampa 

onde é pressionada a amostra do material a ser medido. O alto-falante é conectado 

a um gerador de sinais senoidais e amplificador de modo a produzir dentro do tubo 

uma onda estacionária. 

A pressão acústica da onda estacionária é captada por um microfone (ou sonda de 

microfone) inserido na extremidade do tubo. O microfone pode percorrer toda a 
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extensão do tubo de impedância, permitindo deste modo a leitura do nível de 

pressão acústica (através do sinal amplificado do microfone), e também a leitura 

numa escala que indica a distância entre a amostra e o ponto de medida. No tubo de 

impedância existem somente ondas planas excitadas por tons puros abaixo da 

frequência de corte, que é dada pela seguinte fórmula:  

𝑓𝑐 = 
1,84𝑐

𝜋𝑑
~ 9 

 

Onde:  

d: diâmetro do tubo em metros. 

O campo sonoro existente no tubo de impedância é composto de duas ondas 

planas, sendo uma incidente e outra refletida. A relação matemática entre as 

pressões acústicas destas ondas é: 

𝑃 =  𝑃𝑖 +  𝑃𝑟 = 𝐴1 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) +  𝐵1 cos(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 10 

 

Onde: 

 

P: pressão acústica total 

ω: frequência angular em rad/s  

t: tempo decorrido  

x: distância entre o microfone e a amostra (negativa) 

k: número de onda (𝑘 =  
𝜔

𝑐
=  

2𝜋𝑓

𝑐
) 

 

A leitura no amplificador de medição fornece o valor médio quadrático (no tempo) da 

pressão acústica. O valor médio quadrático da equação 8 pode ser escrito como:  
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𝑃𝑚𝑠
2 =  

1

𝑇
∫ [𝐴1 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) + 𝐵1 cos(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥)]²

𝑇

0

 𝑑𝑡 11 

 

Onde: 

 T é o tempo de integração, selecionado em uma chave do amplificador de medição. 

Por exemplo, escolhe-se uma das posições: rápido, lento, até 30 segundos, etc. 

Efetuando-se a integração, obtém-se a fórmula: 

𝑃𝑚𝑠
2 =  

1

2
(𝐴1 + 𝐵1)2𝑐𝑜𝑠2 (𝑘𝑥 +

𝜃

2
) +

1

2
(𝐴1 −  𝐵1)2𝑠𝑒𝑛² (𝑘𝑥 +

𝜃

2
) 12 

 

Onde: 

𝜃: ângulo de fase entre os máximos de 𝑃𝑖 e 𝑃𝑟.  

Os valores máximos da equação 10 ocorrem quando 𝑘𝑥 + 𝜃 2⁄ =  ±𝑛𝜋 onde 𝑛 é um 

número inteiro qualquer. Para 𝜃 ≃ 0 o primeiro máximo ocorre em 𝑥 = 0 e o segundo 

em 𝑥 =  𝜆 2⁄ . Os valores mínimos ocorrem quando 𝑘𝑥 + 𝜃 2⁄ =  ±(2𝑛 − 1) 𝜋 2⁄ , 

sendo que para 𝜃 = 0  o primeiro mínimo ocorre em 𝜆 4⁄ .  

A fórmula indica a variação de 𝑃𝑚𝑠
2 , em relação à distância 𝑥. O coeficiente de 

absorção acústica para incidência normal 𝛼𝑛 pode ser escrito sob diversas formas, 

por exemplo: 

𝛼𝑛 =  
𝐼𝑎

𝐼𝑖
= 1 −

𝐼𝑟

𝐼𝑖
 13 

 

Onde: 

𝐼𝑎 é a intensidade acústica absorvida  

𝐼𝑖 é a intensidade incidente  

𝐼𝑟 é a intensidade refletida  

Tem-se então que a intensidade acústica 𝐼 é proporcional à amplitude quadrática da 

pressão da onda, o que permite expressar O coeficiente de absorção acústica como: 
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𝛼𝑛 = 1 − [
𝐵1

𝐴1
]

2

=  
4𝑅𝑂𝐸

(𝑅𝑂𝐸 + 1)²
 14 

 

Onde: 

𝑅𝑂𝐸 é a razão de onda estacionária, definida como:  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐴1 +  𝐵1

𝐴1 −  𝐵1
= 10𝐿 20⁄  15 

 

Onde: 

𝐿 é a diferença do nível entre 𝑃𝑚𝑎𝑥 e 𝑃𝑚𝑖𝑛 em dB ou 𝐿 = 10 log (𝑃𝑚𝑎𝑥
2 𝑃𝑚𝑖𝑛

2 )⁄ . 

Para o cálculo do coeficiente de absorção 𝛼𝑛 no tubo de impedância recomenda-se 

os seguintes passos: 

(1) mede-se a primeira pressão sonora máxima Pmax mais perto da superfície 

da amostra e a primeira mínima Pmin. 

(2) com os valores de Pmax e Pmin  e  calcula-se: 

𝐿 = 10 log
𝑃𝑚𝑎𝑥

2

𝑃𝑚𝑖𝑛
2  16 

 

(3) com  𝐿 calcula-se o valor de 𝑅𝑂𝐸 usando-se a equação 15. 

(4) com 𝑅𝑂𝐸 calcula-se o valor de 𝛼𝑛 usando-se a equação 14. 

Alguns amplificadores de medida têm uma escala especial, que fornece diretamente 

os valores de 𝛼𝑛.  
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9. DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS 

9.1 MATERIAIS DO REVESTIMENTO 

Com base nos estudos para o projeto, deixamos como opção para o revestimento da 

câmara, um material especifico para absorção acústica, utilizado não apenas no 

mercado automotivo, mas também em grandes construções. 

A espuma flexível de resina de melamina da BASF, Basotect®, possui células 

abertas, que como vimos anteriormente é essencial para absorção acústica. Sua 

estrutura tridimensional consiste em finos e muito flexíveis filamentos, como vemos 

na figura 26:  

 

 

Figura 26 Estrutura da Espuma Basotect® 

Fonte Catálogo BASF 

 

Com isso, o material garante uma ótima absorção acústica em médias e altas 

frequências, em baixas frequências, a estrutura deve conter outros materiais 

juntamente com a espuma, tendo em vista que em nosso projeto outros materiais 

são adicionados ao redor da câmara, Na figura a seguir, podemos perceber que em 

baixas frequências o material não é tão eficiente, por isso a BASF propõe que seja 

adicionado juntamente com a espuma, outro material, para que seja melhorada a 

absorção nestas frequências. A figura 27 mostra os coeficientes de absorção da 

Basotect® conforme a sua espessura. 
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Figura 27 Tabela do Coeficiente de absorção acústica da espuma Basotect® 

Fonte BASF 

 

Como segundo material para revestimento, para aperfeiçoar a absorção sonora em 

baixas frequências, depois de pesquisas escolhemos utilizar o forro de lã de vidro 

Black, fornecido pelo grupo Heme Isolantes. Segundo informações da própria 

empresa, o forro de lã de vidro Black em painéis removíveis é um absorvente sonoro 

de alto desempenho, desenvolvido a base de lã de vidro revestido com véu de vidro 

negro, o que evita reverberação excessiva de som.  

Tabela 6 Desempenho acústico do forro de lã de vidro Black 

Fonte (Grupo Heme Isolantes) 

 

9.2 MATERIAIS DA ESTRUTURA 

O concreto e a madeira foram escolhidos por serem materiais estruturais, usados 

comumente na construção civil para garantir a estabilidade da estrutura, além da 

madeira ser mais maleável para facilidade a manutenção interna da câmara, sendo 

facilmente removida em caso de danificação. Os dois materiais também auxiliam na 

absorção acústica. 

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coeficiente de absorção sonora (α) 0,64 0,72 0,66 0,84 0,91 0,90 

Resultados testados e certificados pelo IPT/SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) 
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10. MICROFONE DE MEDIÇÃO 

O microfone é uma das partes principais na aplicação de uma câmara anecóica, 

captando todas as ondas sonoras emitidas pela fonte dando uma qualidade ao sinal 

de áudio, por isso, existem microfones específicos para medições, no caso os 

microfones condensadores. Este tipo de microfone é utilizado amplamente para 

medições por possuírem uma maior sensibilidade, fidelidade na captação do áudio, 

superioridade na resposta de frequência e captam frequências mais altas do que 

microfones dinâmicos. 

Para a seleção do microfone para este projeto, primeiramente foram avaliados 

possíveis microfones chegando há uma lista com três modelos a serem comparados. 

ECM8000 da Behringer, PRM1 da Presonus e o AT4049b da Audio-Technica. 

Como já apresentado anteriormente na seção 7.1 Características, para selecionar o 

microfone mais indicado para o projeto, foi levado em consideração suas 

características técnicas apresentas pelos seus fabricantes. As figuras 28, 29 e 30 

ilustram os três microfones selecionados para as comparações e definição do 

microfone para o projeto. 

  

 

Figura 28 Behringer ECM8000 

Fonte (http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Microphones/Condenser-
Microphones/ECM8000/p/P0118) 

 

 

Figura 29 PreSonus PRM1 

Fonte (http://www.presonus.com/products/PRM1/media) 
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Figura 30 Audio-Technica AT4049b 

Fonte (http://eu.audio-technica.com/microphones/studio/AT4049b) 

As especificações e fichas técnicas dos três modelos encontram-se em anexo. A 

tabela 7 mostra as principais características técnicas e a comparação entre os 

modelos. 

Características 
Modelos 

ECM8000 PRM1 AT4049b 

Dimensões Ø20mm x 85mm  Ø20mm x 192mm Ø20mm x 155mm 

Diretividade Omnidirecional Omnidirecional Omnidirecional 

Sensibilidade -60mV/Pa -37mV/Pa -34mV/Pa 

Frequência de 
Resposta 

15Hz – 20kHz 20Hz - 20kHz 20Hz – 20kHz 

Faixa Dinâmica 102dB  106dB  129dB  

Tabela 7 Comparação entre os Microfones 

Fonte (Adaptado das fichas técnicas dos fabricantes) 

Para a comparação entre os microfones foram utilizadas as fichas técnicas, de onde 

foram retirados os dados para a tabela 6, todas as fichas são disponibilizadas pelos 

fabricantes. Abaixo as figuras 31, 32, 33 e 34, mostram gráficos comparativos entre 

os três modelos de microfones escolhidos para o projeto.  

 

Figura 31 Frequências de Resposta 

Fonte Fichas técnicas dos fabricantes 
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Figura 32 Dimensões 

Fonte Fichas técnicas dos fabricantes 

 

Figura 33 Sensibilidade 

Fonte Fichas técnicas dos fabricantes 

 

Figura 34 Faixa Dinâmica 

Fonte fichas técnicas dos fabricantes 
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Conforme a tabela e os gráficos comparativos, podemos observar que os três 

microfones têm praticamente a mesma faixa de frequência de resposta, o que se 

destaca é o Behringer ECM8000 por ter uma faixa de frequência mais pana do que 

os outros e por captar frequências menores. Em relação às dimensões, o mais 

indicado também é o Behringer ECM8000, devido ao seu menor comprimento que 

interfere menos no espaço interno da câmara anecóica. Em relação à sensibilidade 

e faixa de frequência o Behringer também é o mais indicado. Apesar de ter uma 

menor faixa dinâmica possui uma maior sensibilidade do que os outros microfones. 

A figura 35 mostra a resposta de frequência do ECM8000, que se mantém plana 

com o aumento da frequência.  

Após comparar os três modelos, podemos definir que o microfone mais indicado 

para o projeto é o Behringer ECM8000. 

 

Figura 35 Resposta de frequência ECM8000 

Fonte (http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Microphones/Condenser-
Microphones/ECM8000/p/P0118) 
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11. PROJETO 

 

Figura 36 Estrutura do projeto 

Fonte dados do autor 

 

Tomando como base a estrutura da câmara acústica que visitamos, e verificando o 

volume de possíveis componentes que serão analisados, foi definido como princípio 

que seria necessário um volume mínimo de 1m cúbico no interior da câmara para 

efetuar as análises e respeitar a ergonomia dos operadores. Foi construída uma 

câmara em modelo 3D utilizando o software de CAD SolidWorks, Versão 2013, com 

a configuração apresentada na Figura 37: 
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Figura 37 Vista da câmara 

Fonte dados do autor 

 

11.1 Estrutura interna 

Iniciando pela parte interna, a câmara e composta por uma caixa de madeira 

compensada, com 1050mm de altura por 1400mm de comprimento e 1100mm de 

profundidade (medidas externas), com 40mm de espessura, e revestida 

internamente com o material para absorção BASF Basotect®, preenchendo toda a 

estrutura. 

Deve-se tomar o cuidado e evitar ao máximo particionar este material, pois toda 

junção que for criada será um novo ponto com risco de vazamento de som, podendo 

influenciar no resultado da análise. 
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Figura 38 Vista estrutura interna – parte 1 

Fonte dados do autor 

 

Após esta etapa, serão adicionados quatro furos de 15mm de diâmetro na lateral 

esquerda e mais quatro na lateral direita, mantendo a simetria, onde serão 

adicionados oito ganchos de metal, com no máximo 300mm de comprimento, para 

fazer a fixação dos componentes que passarão pela análise. Na parte inferior da 

câmara, serão adicionados dois furos com 20mm de diâmetro onde serão fixados 

suportes para os microfones. Todos estes componentes de fixação adicionados não 

serão móveis, portanto após as aplicações, deve-se reforçar os espaços danificados 

da câmara para evitar vazamentos no processo. A figura 39 demonstra a câmara 

com os ganchos e os microfones em suas devidas posições, e a figura 40 apresenta 

um exemplo de fonte sendo testada, amarrada com elásticos para evitar vibrações. 
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Figura 39 Vista da estrutura interna – parte 2  

Fonte dados do autor 

 

Figura 40 Vista estrutura interna – exemplo de componente sendo testado 

Fonte dados do autor 

 

Esta primeira estrutura, ficará isolada da parte externa por placas de Neoprene 

adicionadas em cima e embaixo, para evitar que vibrações externas tenham 

interferência no teste. Serão dezoito placas de 300x200x65mm no total, sendo que 

nove serão posicionadas em fileiras de três na parte superior, e mais nove dispostas 

da mesma forma na parte inferior. A figura 41 mostra a disposição das placas de 

Neoprene. 
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Figura 41 Vistas estrutura interna – parte 3 

Fonte dados do autor 

 

Após a conclusão da primeira etapa, a estrutura deverá estar próxima à 

demonstrada na figura 41. 

 

11.2 Estrutura Externa 

A estrutura externa da câmara deverá ser construída 100% de concreto, para dar 

sustentação e oferecer melhorias no valor geral de absorção sonora da câmara, 

devido às características dos materiais já mostradas anteriormente. As dimensões 

básicas foram projetadas pensando nos movimentos de manuseio que serão feitos 

durante sua utilização, e em um local ideal de construção que ainda deve ser 

avaliado no interior da FATEC. Deve ser evitado ao máximo o risco interferências 

externas na câmara, portanto um local com pouco barulho e poucas vibrações e o 

ideal. 

Como sugestão, a oficina técnica é um lugar a ser evitado para implantação da 

câmara, devido a sua proximidade com a Avenida Ramiro Coleone, que possui 

frequente passagem de veículos pesados. As dimensões básicas estão detalhadas 

na figura 42: 
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Figura 42 Vistas estrutura externa – Parte 1 

Fonte dados do autor 

 

O interior da câmera será preenchido com o mesmo revestimento determinado no 

item 9, tomando os mesmos cuidados com relação às junções. Dever ser ainda pré-

planejado a posição das placas de Neoprene, pois os espaços vazios entre as 

placas devem ser preenchidos com revestimento, mas a fixação do Neoprene deve 

ser feita diretamente no concreto, conforme a figura 43: 

 

Figura 43 Vista estrutura externa – Parte 2 

Fonte dados do autor 
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11.3 Porta 

A porta será construída por quatro camadas alternadas, sendo a primeira de 

revestimento com 65mm de espessura, depois uma de madeira com 40mm, depois 

outra de revestimento também com 65mm, e por fim uma de madeira com 60mm, 

totalizando 230mm de espessura. O conjunto será disposto conforme a figura 44, e 

após a fixação das camadas, deve ser adicionado dois tubos de metal para auxiliar 

na mobilidade da porta, funcionando como apoio: 

 

Figura 44 Vista da Porta 

Fonte dados do autor 

 

11.4 Construção final 

Após todos os componentes construídos, a montagem do conjunto deve ser feita. 

Deve ser dada atenção a centralização da parte interna no momento da montagem, 

pois nas duas laterais e na parte de trás da câmara, deverá ficar um vão de 

aproximadamente 200mm, para auxiliar na atenuação do som externo. Na parte 

inferior e superior as placas de Neoprene devem ficar bem ajustadas para que sua 

eficiência não seja prejudicada: 
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Figura 45 Câmara montada  

Fonte dados do autor 

 

Com relação a parte elétrica, a fiação deve ficar de modo fixo na câmara, tanto para 

os microfones como para os componentes que forem testados e tiverem 

necessidade de energia externa. O mesmo cuidado que foi usado nos ganchos e 

suportes, deve ser utilizado nesta etapa para eliminar vazamentos. A figura 46 

demonstra uma ilustração de fiação para ligação dos microfones e fonte testada. 

 

Figura 46 Simulação do cabeamento ligado a fonte externa 

Fonte dados do autor 
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Por fim, e adicionado a porta, que ficara presa por uma trava simples, conforme a 

figura 47. Com isso, a câmara estará pronta para o uso: 

 

Figura 47 Composição final 

Fonte dados do autor 

 

11.5 Coeficientes de Absorção 

A tabela 8 indica os coeficientes dos materiais utilizados na estrutura do projeto. 

 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Espessura 

(mm) 

Concreto 0,24 0,35 0,46 0,46 0,47 0,56 200 

Madeira 
Compensa

do 
0,25 0,34 0,18 0,10 0,10 0,06 40 

Lã de vidro 
Black 

0,64 0,72 0,66 0,84 0,91 0,90 15 

Basotect® 0,05 0,2 0,52 0,88 0,92 0,95 51 

Tabela 8 Coeficientes de Absorção Projeto 

Fonte. Adaptado BASF, Heme Isolantes, LACAM 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de um estudo totalmente teórico, o conceito principal da estrutura e os 

materiais utilizados foram selecionados em concordância com base em normas, 

pesquisas de campo, avaliações dos componentes e materiais absorventes 

aplicados para isolamento acústico. 

Este estudo de viabilidade da câmara anecóica, auxiliará na aprendizagem dos 

alunos da FATEC Santo André, pois aborda os conceitos principais de acústica de 

uma maneira sucinta e objetiva. A construção da câmara anecóica trará a 

oportunidade de um maior desenvolvimento dos alunos com testes de acústica 

colocando em prática os conceitos adquiridos e aumentando o desenvolvimento 

prático dos mesmos e os preparando melhor para o mercado de trabalho. 

Portanto, este trabalho ajuda a estimular os alunos a criarem um pensamento crítico 

sobre os atuais níveis emitidos pela frota de veículos. Podendo avaliar se os 

componentes estão aptos e de acordo com normas vigentes e seus efeitos nos 

ocupantes de um veículo.   
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13. PROPOSTAS FUTURAS 

 

Para dar continuidade ao trabalho, deixamos como proposta futura a construção, 

calibração e validação da câmara anecóica projetada neste trabalho. Esta proposta 

consiste na realização de algumas etapas preparatórias antes da efetiva construção 

da câmara , que são elas: Analise de custo- benefício do projeto, onde devem ser 

verificados os valores dos componentes e materiais envolvidos na câmara e adequá-

los ao orçamento disponível da instituição, mantendo a eficiência desejada do 

equipamento, lembrando que, algumas dimensões e posições determinadas neste 

projeto são passíveis de alterações, pois foram definidas com base nas pesquisas 

de campo puramente teóricas, portanto também são pontos passiveis de melhorias ; 

Simulação da câmara em ambiente virtual, para que com o auxílio de softwares 

específicos, se possa obter valores de precisão da câmara antes de sua construção, 

podendo inclusive fazer modificações em sua estrutura; Definir mecanismos de 

controle do ambiente na câmara, pois durante  os períodos dos testes, as influências 

externas como alterações de temperatura e umidade podem descalibrar os 

componentes  e afetar os resultados avaliados, portanto será necessário adicionar a 

estrutura da câmara medidores destas grandezas tanto internamente quanto 

externamente, que possam controlar estas alterações; Analise do terreno a ser 

construído, pois devido a sensibilidade e as dimensões do equipamento, o ambiente 

deve ter o seu ruído de fundo e nível de vibração  verificados e mantidos dentro de 

uma tolerância pré-determinada; Construção e validação, onde após obter o melhor 

projeto, a câmara deve ser construída efetivamente, pra verificação de sua eficiência 

e valores de trabalho; e por último, padronização e divulgação, pois com esta 

câmara trazendo futuramente bons  ganhos para a FATEC em termos de 

conhecimento, pode se tornar um trabalho a ser multiplicado para outras unidades.
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ANEXOS 

ANEXO A – Relatório da visita à câmara anecóica 

Data: 10/06/2016 

Local: Campo de provas Cruz Alta – GM – Indaiatuba 

Laboratório de testes de ruídos e vibrações 

Foi realizada uma visita para conhecimento da estrutura do laboratório e da 

construção da câmara onde são realizados testes de níveis de ruído em diversos 

modelos de carros, na câmara semi-anecóica, e em componentes, onde os testes 

são feitos em conjunto nas câmaras reverberante e anecóica. Os projetos das 

câmaras foram feitos pela empresa FAIST Anechoic rooms (Link: 

http://www.faist.de/en/anlagenbau/akustischermessraum/freifeldraum.html), e a 

principal diferença fica na parte interna, onde na câmera semi-anecóica o 

revestimento é feito em formato de cones de espumas e materiais para atenuar o 

som e uma grade metálica de proteção, já na câmara anecóica, a parte interna é 

feita por “cubos” com o mesmo material de preenchimento, só que em maior 

quantidade para ficar mais denso o conjunto. 

As câmaras são construídas de maneira isolada da estrutura do prédio, para diminuir 

as vibrações externas. Na câmara semi-anecóica, que possui aproximadamente 

10m de comprimento por 8m de largura e 7m de altura, são 23 colunas em formato 

de “U” que sustentam toda a estrutura e entre as colunas e a câmara fica uma 

camada de “Neoprene”, para atenuar todo tipo de vibração. Como parte estrutural, a 

câmara é feita por uma primeira camada de concreto externa, para dar massa a 

estrutura, depois existe uma camada de 30cm de lã de vidro que é um ótimo 

material para redução dos ruídos, e por último, entre a lã de vidro e a parte interna 

da câmara, fica um vão de 50cm vazio, para completar a construção. A câmara 

semi-anecóica trabalha em uma faixa de frequência de 200 a 10000Hz, e possui um 

nível de ruído de fundo de 34dB, valor que inicialmente foi projetado para ficar em 

20dB, mas devido o desgaste pelo tempo, já possui uma perda. Já a câmara 

anecóica, que possui 158 m³, assim como a câmara reverberante, é utilizada para 

testes de componentes, onde através de uma janela que liga as duas câmaras, são 
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realizados os testes com motores, para verificar níveis de ruído na cabine do 

veículo. 

Observações para a construção da câmara: 

- Para a estrutura, pode-se utilizar madeira, de preferência MDF, com uma camada 

de borracha sobre ela, para ajudar na atenuação do som; 

- Todas as aberturas da câmara, como portas e janelas, devem reproduzir 

exatamente a estrutura fixa construída, e todas as possíveis brechas devem ser 

fechadas com borrachas e inclinações das paredes, uma sugestão é utilizar o 

mesmo sistema de portas de geladeiras, com imãs. Para teste de vedação, pode-se 

utilizar água para verificar possíveis aberturas; 

- Outros materiais que podem ser utilizados como revestimento: manta asfáltica, 

cortiça, feltro e borracha. 

- Caso seja utilizada alguma grade metálica para proteger os materiais de absorção 

no interior da câmara, todo o perfil das chapas deve ser bem dimensionado, pois 

diâmetros de furos e distância entre eles interferem diretamente no bom rendimento 

do sistema; 

- Para validação das câmaras foram utilizadas as normas ISO 3745 e 3741 

- Todos os microfones e aparelhos auxiliares são do fornecedor Bruel, e na câmara 

anecóica, são utilizados 2 em conjunto, com um espaçador entre eles, para controlar 

valores de frequência. 
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ANEXO B – Relatório da consultoria sobre materiais absorventes 

Foram pesquisados diversos materiais e encontramos a espuma fornecida pela 

BASF, Basotect®, porém necessitávamos de maiores informações sobre o produto e 

como um dos integrantes do grupo possui uma pessoa da família que trabalha na 

BASF, conversamos um pouco sobre o assunto com o colaborador Renato Barbosa. 

Renato Barbosa atendeu prontamente e se prontificou a ajudar, em uma conversa 

informal, pelo aplicativo de mensagens no celular, WhatsApp Messenger, ele, por 

não trabalhar na área do Basotect®, consultou outro colaborador da empresa para 

poder passar maiores informações. Após consultar o colaborador Renato Penteado, 

forneceu o catálogo do produto e site com diversas informações essenciais para o 

nosso projeto, o que garantiu a escolha do material para revestir a câmara.  

Também conversamos sobre uma possível doação do material, para a construção 

da câmara na FATEC Santo André, porém por ser um produto importado e não estar 

no setor de trabalho do Renato Barbosa, ele não fez promessas, mas disse que 

dependeria da quantidade de material e que poderíamos apresentar o projeto para a 

empresa e tentar a doação. 
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ANEXO C – Especificações técnicas Behringer ECM8000 
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ANEXO D – Ficha técnica PreSonus PRM1 
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ANEXO E – Ficha técnica Audio-Technica AT4049b 

 

 


