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Sei que fica bem dizer que o som do 
sistema é tonalmente equilibrado. 
Porém, há diferentes tipos de sons 

tonalmente equilibrados, para diferentes 
gostos. Eu gosto de graves cheios e o sis-
tema, para ser tonalmente equilibrado, te-
rá de contrastá-los com médios e agudos 
ricos em informação. Obviamente que há 
quem diga que isso depende do tipo de 
música que mais se ouve nesse sistema. 
Então e os eclécticos? 

No Audioshow que se realizou no iní-
cio deste ano, encontrei umas Acoustic 
Energy 100 na exposição da On-Off. Uma 
das características dessas colunas é pos-
suírem um longo curso para o pistão do 
driver das médias e baixas frequências pa-
ra que, apesar de serem umas colunas pe-
quenas, não lhes falte o bem fadado sumo 
nos graves. 

Neste artigo escrevo acerca das AE500, 
sendo a série 500 a flagship da Acoustic 
Energy. Qual a ideologia da marca, quais 
as suas principais características e como 
soarão é o que passo a escrever já em se-
guida. 

Descrição
Na Acoustic Energy não se acredita na tec-
nologia… só porque sim. É preciso ter uma 

finalidade. O que quer isto dizer? A minha 
interpretação vai no sentido de que é pre-
ciso pôr à prova diferentes soluções tec-
nológicas, desde as mais usuais até às 
mais esotéricas, a fim de obter os melho-
res resultados. Há fabricantes que, e pen-
so que a Acoustic Energy se encaixa aqui, 

conseguem simplificar a electrónica do cir-
cuito de crossover porque o desenho e a 
construção, tanto da caixa como dos dri-
vers e tweeters, permitem alcançar um 
desempenho tal que torna desnecessário 
circuitos complicados. Daqui advém ou-
tra vantagem: se existe menos electróni-
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ca, torna-se viável gastar mais tempo na 
escolha de cada componente electrónico, 
para suplantar o desempenho do mesmo 
circuito implementado sem uma escolha 
criteriosa de componentes.

Originalmente, no fabrico dos cones 
dos altifalantes Acoustic Energy, era uti-
lizado alumínio, visto ser leve. Num pro-
cesso evolutivo, adoptou-se a fibra de 
carbono, tornando-os ainda mais leves. 
Como consequência directa, a sensibilida-
de do altifalante foi melhorada, assim co-
mo o auto-amortecimento.

O tweeter possui uma cúpula construí-
da também em fibra de carbono que, ao 
contrário de outros materiais rígidos con-
segue dar uma resposta muito rápida aos 
transientes e uma melhor reprodução dos 
sons harmónicos. O corpo é construído à 
base de uma liga de alumínio rígido e é fi-
xado junto à unidade de médios e graves, 
para se conseguir uma melhor dispersão 
das ondas acústicas. 

O driver de 125 milímetros inclui uma 
bobine sobredimensionada de 35 milíme-
tros para imprimir bastante força magné-
tica para controlar o pistão. Desta forma 
consegue-se um grave dinâmico e sobre-
tudo controlado. O amortecimento dos 
movimentos do cone foi optimizado pa-
ra respeitar os transientes das médias fre-
quências, que beneficiam igualmente do 
peso-pluma da fibra de carbono do co-
ne. Isto permite obter médias frequências 
abertas e claras. 

Na construção do crossover foram uti-
lizados condensadores de polipropileno, 
sobredimensionados em tensão. É prática 
comum no equipamento de alta gama di-
mensionarem-se os condensadores muito 
acima da tensão máxima a que vão estar 
expostos, visto assim possuírem um die-
léctrico mais resistente. Há quem defenda 
que conseguem armazenar mais energia, 
mas isso é incorrecto, pois a energia não 
tem relação com a tensão máxima que 
eles suportam, mas sim com a tensão a 

que estão expostos no circuito. Sendo que:

em que E é a energia do condensador, C a 
capacidade em Faradays e V a tensão apli-
cada ao condensador e não a tensão máxi-
ma que ele suporta (a que vem escrita no 
próprio condensador). Por isso, verifica-se 
que existe uma relação directa e quadrá-
tica entre a tensão aplicada em cada ins-
tante ao condensador e a energia que ele 
retém nesse mesmo instante. No caso da 

música o sinal é dinâmico e E vai variar ao 
longo do tempo. Fique bem claro que ao 
usar-se um condensador que suporte uma 
tensão mais elevada apenas se confere ao 
circuito um condensador com um dieléc-
trico mais resistente, por isso com menos 
propensão a falhar. 

A caixa das colunas é construída à 
base de um composto supressor de res-
sonâncias (RSC), que evoluiu a partir da 
série Reference, com o propósito de redu-
zir drasticamente a coloração do som.

As AE500 vêm embaladas numa úni-
ca caixa, com um peso respeitável. Vêm 
acondicionadas dentro de sacos de pano 
e separadas por esferovite. Para que cons-
te, não trazem luvas brancas nem de ou-
tra cor.

Audições
Introduzi as AE500 no meu sistema, usan-
do como fonte de sinal a saída analógi-
ca do leitor de CD’s Exposure 1010. Os ca-
bos de interconexão eram os Music Strada 
#208 e os de coluna eram os SP#79 MK-
2 HV, ambos da Nanotec Systems. A am-
plificação coube ao integrado Exposu-
re 2010S2. Removi, com algum custo, as 
colunas residentes para outra divisão pa-

ra não tocarem de forma passiva. Deixei 
as AE500 rodarem durante pouco mais de 
uma semana antes de lhes tecer uma au-
dição crítica. 

Estas colunas não são muito exigen-
tes face à proximidade da parede trasei-
ra, mas o mesmo já não posso afirmar das 
laterais. Penso que importa muito a con-
figuração da sala. Afastei-as a 30  cm da 
parede traseira, mas não notei grande di-
ferença quando as afastei até 50 cm. Colo-
quei-as a cerca de meio metro das paredes 
laterais. 

A primeira coisa que se tornou evi-
dente foi a precisão do palco sonoro. A co-
locação das vozes e dos instrumentos é 
respeitada do início ao fim da gravação, 
conferindo um grande conforto. Eventual-
mente entra em colaboração a colocação 
das colunas para este efeito, por causa das 
reflexões. Menciono este aspecto pois na 
minha sala já estiveram outras colunas e, 
de facto, a precisão do palco sonoro é as-
sinalável. No tema Baby Lee de John Lee 
Hooker, chamou-me a atenção a energia 
com que as cordas da guitarra eléctrica fo-
ram tocadas no solo. Refiro-me à guitar-
ra que se ouve no canal esquerdo. Parecia 
mesmo que estava a vê-la. As notas soa-

Algumas das gravações ouvidas, entre outras:

I Cover The Waterfront, Baby Lee, do álbum The Best of Friends, John Lee Hooker

Open Your Window, do álbum Ella Fitzgerald in Budapest, Ella Fitzgerald

A Long Walk, It’s Love, do álbum Who Is Jill Scott, Jill Scott

Da Fonk, do álbum 5000 Miles, Nils Landgren – Funk Unit
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ram muito reais, cheias de detalhe har-
mónico, sobressaindo da mistura. A voz 
de John continuou suja, tal como sempre a 
conheci. Estas colunas deixam passar mui-
ta informação das médias-baixas e baixas 
frequências, sendo perfeitamente contro-
ladas pelo amplificador, fazendo com que 
os recortes destes sons fossem bastante 
notáveis.

Já no registo do jazz, ouvi Ella Fitz-
gerald in Budapeste. A voz de Ella soou 
graciosa, sem agressividade, tal como a 
conheço. No tema Open Your Window re-
parei na facilidade com que estas colu-
nas revelam imperfeições dos músicos nas 
baixas frequências. Nunca antes tinha re-
parado que o bombo da bateria era tocado 
fora de tempo duas vezes no início da mú-
sica. Mais uma vez constatei que as AE500 
estão pelos ajustes quando Ella aplica to-
do a sua potência vocal que, ao contrário 
das cantoras de agora que gritam, canta, 
tem melodia na voz e é graciosa. Por isso 
é referência de boas cantoras e devia de 
ser também das que o não são, para ver 
se aprendem alguma coisa. 

Numa onda mais pop, dentro do esti-
lo funk, ouvi A Long Walk. As AE500 tive-

Colunas Acoustic Energy AE500

Preços: 
Colunas: 959 m 

Pack suportes e colunas: 1349,00 m

Representante: Exaudio

Telef.: 214 649 110

exaudio.net

Detalhes técnicos:

Impedância nominal: 6 Ω

Resposta em frequência: 45 Hz – 28 kHz (±6dB)

Frequência do crossover: 2,8 kHz

Sensibilidade: 87 dB

Nível máximo de pressão sonora (Max. SPL): 103 dB

Potência máxima de amplificação: 120 Watt

Dimensões: (A × L × P) 310 × 185 × 260 mm

Peso de cada coluna: 8 kg

ram um bom desempenho a dar corpo à 
voz, e o nível de baixo foi muito do meu 
agrado, marcado pelo ritmo e bem recor-
tado. E chamo a atenção para o facto de 
que estou a compará-las com as minhas 
colunas, de caixa fechada, que possuem 
três drivers dedicados às baixas frequên-
cias, sendo um virado para baixo. A níveis 
mais altos (no limiar em que os vizinhos 
nos vêm bater à porta), tiveram um de-
sempenho ímpar, tocaram tudo simples-
mente mais alto, sem esforço, com uma 
dinâmica contagiante. 

Conclusão
Notei que estas colunas passam muita 
energia da dinâmica das gravações. Elas 

não só tocam bem, como são exímias a 
revelar o corpo dos instrumentos, muito 
provavelmente devido à informação har-
mónica que deixam passar da gravação. A 
precisão do palco sonoro cativou-me logo 
desde a primeira gravação que ouvi. Pos-
suem um grave cheio, como eu gosto, e 
sem serem excessivamente brilhantes nos 
agudos, estes soaram reais, nivelando o 
tom dentro do que considero equilibrado. 
Nota muito positiva para a reprodução das 
vozes, que para mim são o instrumento 
mais difícil de reproduzir, pois ouvimo-las 
recorrentemente e torna-se muito difícil 
deixarmo-nos enganar. Gostei e aconselho 
uma audição para que retire as suas pró-
prias ilações.
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