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RESUMO

Salas de controle, que são utilizadas para fins de masterização e mixagem, possuem requisitos acústicos
específicos para garantir sua funcionalidade ao usuário. O projeto de uma sala de controle visa atender
tais requisitos e é consistente de várias etapas, sendo as principais o isolamento e o condicionamento
acústico. O objetivo deste artigo é abordar todas as etapas do projeto de condicionamento acústico de
uma sala de controle, desde sua criação até a execução final. O projeto teve seu início na concepção
do layout da sala, em que foram realizadas análises dos modos acústicos. Em seguida estudos de refle-
xões primárias foram realizados, de maneira a guiar o posicionamento inicial dos dispositivos acústicos.
Através do software EASE – AURA, analisaram-se os principais parâmetros acústicos como o tempo
de reverberação, flutter ecos e reflexões, para aprimorar o dimensionamento e posicionamento destes
dispositivos. Após a execução da sala de controle, foram realizadas medições in loco do tempo de re-
verberação da sala e realizadas comparações com os valores simulados através do software EASE, para
validação do projeto. A partir dos resultados, pode-se perceber que os valores de tempo de reverberação
obtidos se apresentam próximos aos simulados inicialmente.

Palavras-chave:Acústica de salas, Acústica arquitetônica, Simulações.

ABSTRACT

Control rooms, which are used for mastering and mixing purposes, have specific acoustic requirements
to guarantee their functionality to the user. The design of a control room aims to meet such requirements
and is consistent in several steps, the main being the insulation and acoustic conditioning. The objective
of this article is to address all the steps of the acoustic conditioning project of a control room, from
its creation until the final execution. The project began with the design of the room layout, in which
acoustic modes were analyzed. Afterwards, studies of primary reflections were performed to guide the
initial positioning of the acoustic devices. Through the EASE - AURA software, the main acoustic
parameters such as reverberation time, flutter echoes and reflections were analyzed to improve the sizing
and positioning of these devices. After the execution of the control room, field measurements of the
reverberation time of the room were carried out and comparisons were made with the simulated values
through the EASE software, for project validation. From the results, it can be seen that the values of
reverberation time obtained are close to those initially simulated.

Keywords:Acoustics of rooms, Architectural acoustics, Simulations.
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1. INTRODUÇÃO

Após a realização do processo de gravação e captação de áudio em estúdios de gravação, dá-se
início aos processos de ajustes dos sinais gravados. Para isto, inicialmente realiza-se o processo
de monitoração, que é realizado em sala separada a sala de gravação, através da reprodução por
alto falantes do áudio captado. Este processo se faz necessário para a identificação de melhorias e
detecção de problemas de gravação. Ainda neste processo, o áudio captado é direcionado também
aos músicos na sala de gravação através de fones. Em seguida, após a realização de todos os
registros, faz-se necessário a edição para o equilíbrio de diversos aspectos entre o conjunto de
instrumentos e fontes que as compõe [1].

Salas de controle são ambientes dedicados aos processos de monitoração, mixagem e masteriza-
ção. Em sua introdução do livro Mastering Audio, Katz, B. [2] define o processo de masterização
por (traduzido livremente): “Masterização é o último processo criativo na produção musical, faz
a ponte entre o mix e o produto final – a última chance de realçar o som ou reparar problemas
em uma sala - designada acusticamente – sob a visão do áudio.” Nessa definição, percebe-se
claramente a importância de um ambiente especificamente projetado para a aplicação de técnicas
de áudio.

É importante ter em mente que toda sala irá modificar as ondas sonoras reproduzidas em
seu interior, porém as salas de controle são construídas com um certo padrão e com técnicas
específicas. Levando em conta que, têm como principal objetivo proporcionar ao ouvinte a
audição clara e real dos áudios das gravações, permitindo a correta tomada de decisões nos
ajustes de volume, equalizações, compressão, efeitos, adição de reverberação artificial, entre
outros.

Faz-se clara a necessidade de um bom projeto para salas de controle através de um simples
exemplo: se um engenheiro de som realiza uma mixagem em uma sala que tenha resposta
em baixas frequências debilitada, ele irá tentar compensar essa falta através de equalização e
alteração das características do áudio. Ao tocar-se essa faixa em ambientes usuais haverá uma
compensação em baixas frequências desproporcional, portanto, uma mixagem debilitada.

Devido a esta importância, apresenta-se no decorrer deste trabalho, uma metodologia para o
projeto de condicionamento acústico, visando atender aos requisitos necessários a uma sala
de controle. Segue na Seção 2 o desenvolvimento do projeto de condicionamento acústico do
estudo de caso. Na Seção 3 os resultados apresentados na comparação entre medições in loco e
simulações e na Seção 4 a conclusão.

2. DESENVOLVIMENTO

Nesta seção será discorrido sobre as etapas de projeto de condicionamento acústico da sala
de controle, abordando as etapas de concepção, estudo modal e definição do layout, projeto
de dispositivos acústicos com simulações computacionais, aspectos construtivos e finalmente
medições do tempo de reverberação da sala de controle.

2.1 Descrição e definições de projeto

A origem do projeto em questão, se deu através da demanda de construção de uma sala de
controle, sobre uma área social de uma residência de alto padrão em São Paulo/SP. Os desenhos
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iniciais de arquitetura recebidos podem ser visualizados através da Figura 1.

Figura 1: Plantas e cortes iniciais de arquitetura.

A primeira etapa do projeto foi o levantamento das informações dimensionais de espaço disponí-
vel para a sala de controle, bem como seus elementos construtivos. A área disponível para a sala
de controle era de 41 m2, com pé direito de 3 m.

Um dos requisitos do projeto, era de que a sala de controle possuísse um visor para o ambiente
externo assim como um lounge de recepção. Além disso, por se tratar de uma edificação residen-
cial de alto padrão, o isolamento acústico deveria garantir que durante o funcionamento da sala
de controle, os demais ambientes adjacentes não fossem perturbados.

Como premissa do projeto de condicionamento acústico, seguiu-se a recomendação da norma
EBU 3276 [3] que dita o tempo de reverberação e sua tolerância para salas de controle.

2.2 Dimensionamento da sala de controle

De posse das informações iniciais do volume disponível para o projeto, partiu-se para o di-
mensionamento da sala de controle. Para esta tarefa, o software Room Sizer, foi utilizado de
maneira a encontrar a melhor relação entre altura, comprimento e largura possíveis para o espaço
disponível. Antes da utilização do software de otimização modal, algumas premissas referentes
ao projeto de isolamento da sala de controle tiveram que ser observadas, pois, para dimensionar
o espaço interno da sala de controle deve-se levar em consideração as espessuras dos elementos
construtivos utilizados para o projeto de isolamento da mesma. Logo, no projeto conceitual
de isolamento, foi definido que o método de isolamento a ser utilizado seria o box-in-box, e
definiu-se valores iniciais de espessuras do piso, parede e forro flutuantes, baseado na experiência
de projetos anteriores.

A partir disso, inseriu-se no software os valores de entrada referentes as dimensões internas
máximas e mínimas disponíveis para encontrar a melhor relação dimensional para mesma. Para
encontrar a melhor solução o software, de maneira iterativa, calcula para cada configuração
geométrica a distribuição modal do recinto.

Definida a melhor relação entre as dimensões, parte-se para o estudo da geometria da sala de
controle. Para tanto algumas premissas básicas foram observadas, como a quebra do paralelismo
entre superfícies, a simetria e a direcionalidade das primeiras reflexões. Após cálculos e simu-
lações, chegou-se ao layout exposto na Figura 2a. Também neste processo foram realizados
estudos acerca da otimização de posicionamento dos monitores e do ouvinte através do software
Room Optimizer. O resultado do estudo pode ser visualizado na Figura 2b.
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(a) Layout em planta da sala de controle. (b) Posicionamento do ouvinte e dos monitores.

Figura 2: Layout e posicionamento do ouvinte e monitores.

Nota-se que, além da simetria geométrica da sala de controle, a simetria relativa aos materiais de
acabamento e de seus respectivos coeficientes de absorção sonora deve ser observada. Como
a construção de um visor para o ambiente externo era um dos requisitos da sala de controle,
posicionou-se a porta na parede oposta e definiu-se que esta também fosse construída de vidro
em sua região central como forma de harmonizar a simetria dos materiais construtivos da sala de
controle.

2.3 Inserção de dispositivos acústicos de condicionamento

Os dispositivos acústicos podem ser divididos em duas funções principais: absorção e difusão
sonora. Um correto dimensionamento dos mesmos, visa uniformizar o nível de pressão sonora
em todo o interior do recinto.

Existem tipos específicos de painéis absorventes de acordo com a faixa de frequência que se
deseja controlar. Painéis que contenham apenas materiais absorventes em seu interior como
lãs minerais, espumas e feltros são utilizados para controle de médias e altas frequências. Para
absorção de baixas frequências, podem ser utilizados painéis de cavidades ressonantes e painéis
de membrana. Os absorvedores de grave, conceitualmente são posicionados nos cantos da sala,
regiões de máximo de pressão de baixas frequências. Já os painéis absorventes para médias e altas
frequências são distribuídos nas regiões das primeiras reflexões. Logo, estes são os conceitos
iniciais a serem seguidos para o posicionamento dos painéis absorventes.

A próxima etapa foi a modelagem da sala de controle e a inserção dos elementos no soft-
ware EASE AURA, para determinação refinada sobre quais elementos utilizar, bem como seu
posicionamento e dimensionamento.

Para a sala de controle em questão, pode-se visualizar através da Figura 3a os dispositivos de
absorção utilizados, bem como seu posicionamento. Foram utilizados dois tipos de absorvedores
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de grave, sendo o absorvedor de grave 1, um absorvedor de membrana projetado para a faixa
de frequências de 30 – 80 Hz, enquanto o absorvedor de grave 2, consiste em um absorvedor
de cavidade ressonante, dimensionado para absorver frequências de 125 – 250 Hz. Os painéis
absorvedores de alta frequência, utilizaram lã mineral em sua composição e foram posicionados
em pontos estratégicos, de acordo com as primeiras reflexões, e devidamente dimensionados
conforme simulações computacionais.

Nota-se que painéis absorventes de alta frequência foram inseridos à frente dos painéis absor-
vedores de membrana. Isto pois as ondas de alta frequência são refletidas em sua maioria pela
superfície da membrana, tornando-a um elemento refletor para frequências mais altas. Por este
motivo, foram instalados painéis absorventes de lã mineral sobre os absorvedores de membrana,
com o intuito de prevenir este efeito.

(a) Planta com disposição dos elementos de absorção. (b) Planta com os elementos difusores.

Figura 3: Disposição dos elementos de condicionamento acústico.

Quanto aos dispositivos de difusão, que podem ser visualizados pela Figura 3b, foram utilizados
dois modelos, com coeficientes de espalhamento e geometrias diferentes. O difusor 1, trata-se de
uma placa sólida e plana, com pequenos rasgos passantes distribuídos visando alto coeficiente
de espalhamento. Com objetivo análogo ao absorvedor de membrana, foram instalados em
conjunto, painéis absorventes de alta frequência atrás dos difusores 1. Já o difusor 2, propicia
o espalhamento do som através de superfícies lisas e homogêneas, porém com curvaturas
acentuadas. Os elementos difusores, foram posicionados nas paredes traseira e dianteira, assim
como no forro, sobre o ouvinte, como pode ser visto na Figura 3b.

Conforme mencionado anteriormente, há na sala de controle duas zonas envidraçadas, sendo
uma a área do visor e outra a área ocupada pela porta, que se encontravam no mesmo eixo de
simetria.
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Os resultados obtidos através do software EASE AURA, que permitiram chegar nesta configura-
ção de elementos acústicos podem ser visualizados nas Figuras 4 e 5.

Figura 4: Tempo de reverberação da sala de controle, através do software EASE AURA.

Figura 5: Distribuição do tempo de reverberação, através do software EASE AURA.

2.4 Aspectos construtivos

Para o correto funcionamento dos dispositivos acústicos, alguns detalhes construtivos devem ser
observados. Como é o caso dos painéis absorventes de alta frequência, que embora simples, deve-
se ter cuidado na seleção do tecido de revestimento utilizado. Este deve apresentar permeabilidade
ao ar suficiente para garantir o contato das ondas sonoras com a lã mineral em seu interior.

Quanto ao absorvedor de membrana, um dos principais pontos a serem observados, se trata da
correta fixação da membrana vibrante. Todo o seu perímetro, deve ser desacoplado da estrutura
de painel para que esta esteja livre para vibrar. Este detalhe é muito importante, uma vez que
a alteração das condições de contorno da membrana, leva a frequências naturais do sistema
diferentes da projetada para seu correto funcionamento. Além disso, a rigidez do material
absorvente utilizado em seu interior, deve ser menor do que nos painéis de alta frequência.

Com relação ao absorvedor de cavidade ressonante, a precisão dimensional de suas cavidades,
bem como de suas aberturas é essencial para que se atinja o objetivo esperado. Variações nas
aberturas de entrada do som, podem levar a frequências ressonantes diferentes.
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2.5 Medições de tempo de reverberação

Após a construção da sala de controle conforme apresentado nas Figuras 6a e 6b, foram realizadas
medições do tempo de reverberação in loco com o intuito de validar o projeto. Em salas de
controle, é recomendado que as medições sejam realizadas utilizando como fonte sonora o
sistema de alto falantes a ser utilizado na sala e que as medições sejam realizadas na posição do
ouvinte. Como na época de realização das medições os sistema de áudio ainda não havia sido
instalado, as medições seguiram as recomendações da ISO 3382-2 [4] que dita os requisitos de
equipamentos e procedimentos para as medições de tempo de reverberação em recintos.

(a) Foto do Absorvedor de graves 1, Painéis
absorventes de alta frequência e Difusor 2 - Fundo.

(b) Foto dos Absorvedores de grave 1 e 2 e Difusor 1
- Frente.

Figura 6: Imagens da sala de controle após execução.

As medições seguiram o método de fonte interrompida, sendo utilizada como fonte sonora
omnidirecional, a fonte dodecaédrica Giner AS I. Devido a necessidade de maior energia em
baixa frequência, a fonte sonora dodecaédrica foi utilizada em conjunto com a fonte FZ Áudio
garantindo os níveis necessários em todo o espectro de 50 – 8000 Hz.

Foram realizadas duas medições em cada ponto de posicionamento do microfone e selecionados
três pontos para cada posição de fonte. As medições foram executadas para duas posições de
fonte. Durante as medições, nenhum operador se encontrava no interior do recinto. Além disso,
cada ponto de medição foi realizado em alturas de microfone distintas.

Para as medições, foi utilizado o sonômetro XL2, da NTI Audio, classe I, juntamente com o
microfone MC230. O equipamento foi devidamente ajustado antes e após as medições com o
calibrador 4231 da Bruel & Kjaer. O XL2, identifica quando a sala está sob excitação e quando a
fonte sonora é interrompida, realizando os cálculos referentes ao decaimento, de acordo com o
método de Schroeder. O resultado da média das medições, é mostrado pela Figura 7.

3. Resultados e discussões

Após a conclusão do projeto, foi possível comparar os resultados de tempo de reverberação
medidos e simulados, para verificação de conformidade. A Figura 8, mostra os gráficos e os
valores de tempo de reverberação em bandas de frequência de terços de oitava para cada situação.
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Figura 7: Resultado da média das medições de tempo de reverberação.

Figura 8: Comparação entre os valores medidos e simulados de tempo de reverberação.

Ao analisar os gráficos, é possível perceber que o comportamento das duas curvas é similar,
evidenciando que a situação real se aproximou das simulações computacionais. Além disso,
nota-se que com exceção as bandas de frequência de 125, 160, 200, 1600 e 4000 Hz, todo o
espectro apresentou uma diferença inferior a 0,1 s, o que confirma a boa correlação entre os
resultados simulados e medidos.

Atenção especial é dada à banda de 160 Hz, que obteve a maior diferença entre o valor medido
e simulados. Esta ocorrência, pode ser atribuída a valores pouco precisos dos coeficientes de
absorção dos absorvedores de grave 2.

Além disso, realizou-se a comparação entre os valores de tempo de reverberação obtidos através
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das medições, com as recomendações da norma EBU 3276 [3], que pode ser vista na Figura 9.
Nota-se que os valores referentes a praticamente todo o espectro está compreendido dentro dos
limites permissíveis. As maiores discrepâncias ocorrem nas bandas de 160 e 80 Hz.

A divergência em 160 Hz também havia sido observada comparando seu resultado de tempo
de reverberação medido e simulado. Este resultado evidencia a necessidade de refinamento do
modelo computacional do absorvedor de grave, para que melhores correlações entre o projeto e
a execução sejam atingidas.

Figura 9: Resultado da média das medições de tempo de reverberação.

4. Conclusões

Foram abordadas durante a apresentação do trabalho, as técnicas e as etapas essenciais para a
realização do projeto de condicionamento acústico de uma sala de controle. Os processos de
concepção de layout, dimensionamento geométrico, posicionamento e dimensionamento dos
dispositivos acústicos através de simulações computacionais foram abordados.

Após a construção da sala de controle, e realização das medições de tempo de reverberação in
loco pode-se comparar os valores obtidos com os simulados na fase de projeto. Ao analisar os
gráficos comparativos, conclui-se que a sala de controle possui valores de tempo de reverberação
muito próximos aos valores simulados, apresentando também curvas com comportamentos
similares.

Os valores da média dos tempos de reverberação nas bandas de frequência de terço de oitava
de 200 a 4000 Hz, deveria estar entre 0,3 e 0,4 s [3]. Calculando esta média através dos valores
encontrados em medição, obteve-se o valore de 0,34 s, resultado que se encontra dentro do limite
recomendado para salas de controle. Além disso, foi possível verificar que os valores de tempo
de reverberação em bandas de frequência de terço de oitava, atenderam ao limite em sua maioria,
sendo as maiores divergências nas bandas de 80 Hz e 160 Hz, que apresentaram diferenças para
os limites recomendados de 0,08 s e 0,1 s respectivamente.

Com base nisto, é possível concluir que refinamentos no modelo digital para os absorvedores de
grave devem ser realizados. Contudo, para as aplicações a que se destina, estas variações não
implicaram em perda de eficiência da sala de controle.
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