
Acústica & Produção Musical 
 

Programa 

1º Período | (14 semanas) 

I - Física do som – caraterização Nº aulas  

 

Ø Fenómenos vibratórios; definições elementares; 

Ø Característica de um som: psicológicas e físicas; 

Ø Propriedades do som: período, comprimento de 

onda e frequência; 

Ø Acidentes de propagação: reflexão, difusão, 

refracção, difração, absorção1; 

Ø Ondas estacionárias, batimentos e sons 

resultantes2. 

 
1 – visita técnica à câmara anecoica do IST. 

2 - aulas práticas com exposição de ondas estacionárias com 

os alunos. 

 

 

 

 

 

 

9 
(cada 2x45m) 

 

 

 

 

II - Análise do sinal sonoro 
 

Nº aulas 

 

Ø Série dos harmónicos; 

Ø Som puro e complexo: fundamental, parciais 

harmónicos e não harmónicos; 

Ø Onda: fase das oscilações; 

Ø Attack, Decay, Sustain e Release – ADSR; 

Ø Intervalos acústicos (soma e subtrações); 

Ø O decibel – níveis de intensidade sonora. 

 
 

 
 
 
 

5 
(cada 2x45m) 

 
 



2º Período | (11 semanas) 

III - Acústica Arquitetónica Nº aulas 

 

Ø História: evolução das salas de espetáculo da 

Grécia antiga até ao século XXI; 

Ø Comportamento do som em salas: som direto e 

som refletido; 

Ø Qualidade acústica das salas: fatores subjetivos 

e objectivos; 

Ø Tempo de reverberação: cálculos teóricos 

(Sabine) e práticos3; 

Ø Tempo de reverberação ótimo:  

orquestra sinfónica 

orquestra de câmara 

 teatro e ópera 

pop e rock 

palavra 

estúdios de gravação 

Ø Isolamento acústico e correção acústica. 

 
3 - aulas práticas de medição acústica com os alunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
(cada 2x45m) 

 

IV - Electroacústica Nº aulas 

 

Ø Do analógico ao digital – conceitos básicos 

Ø Transdutores: microfones dinâmicos e 

condensadores; 

Ø Tipos de microfones; 

Ø Diagramas polares; 

Ø Técnicas de captação estéreo4: 

Espaçadas – AB e Decatree 

Quasi-coincidentes – ORTF e NOS 

Coincidentes – MS, XY e Blumleim 

 
 
 
 

4 
(cada 2x45m) 

 

 

 

 

+ 



 
4 - aulas práticas de captação, cujo resultado final é um CD áudio 

com as gravações dos vários ensembles e orquestras da escola. 

 

3 
(cada 2x45m) 

 

 
3º Período | (10 semanas) 

 

V - Sonorização e Produção Nº aulas 

 

Ø Conceitos de produção musical; 

Ø Introdução à sonoplastia – sonorização de 

vídeos5;  

Ø Análise do sinal áudio captado: mistura e edição 

áudio6; 

Ø Conceptualização de processamento7:  

o Processamento de efeitos: reverb e 

delays 

o Processamento dinâmico: 

compressão e limitadores 

o Equalização  

 
5 – Aulas práticas de sonorização com software dedicado; 

6 e 7 – Aulas práticas de edição sonora: aplicação de mistura 

áudio das captações gravadas.  

 

 

 

 

3 
(cada 2x45m) 
 

+ 

 

7 
(cada 2x45m) 

 

 

	  


