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1. Introdução

A arquitetura tem a função e responsabilidade de prover de qualidade 
espacial como também acústica o que é desenvolvido através de suas 
formas geométricas e diversos estudos, e pode-se obter e realizar di-
versas combinações e soluções para conseguir projetar espaços que 
tenham o intuito de propiciar lugares agradáveis ao olhar e promover 
diferentes sensações nas pessoas.

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre arquitetura e músi-
ca, compreendendo aspectos objetivos e subjetivos para sua concep-
ção, e propor um projeto de uma sala de concertos visando à qualifica-
ção da área por meio da inserção de uma alternativa de equipamento 
cultural para a região.

O  trabalho  foi dividido em quatro partes: Primeiramente, no emba-
samento teórico são abordados princípios acústicos próprios às edifi-
cações. Em seguida, é apresentado um contexto teórico musical e o 
modo como este relaciona-se com a arquitetura ao longo dos anos. Na 
terceira parte são analisadas salas de concertos que foram concebidas 
exclusivamente para atender apresentações musicais que envolvam 
orquestras e coros, são elas: Sala Minas Gerais, Walt Disney Concert 
Hall e Sala São Paulo.

Finalmente, é apresentado o projeto da sala de concerto no bairro da 
Vila Prudente que foi desenvolvido envolvendo critérios arquitetônicos 
e musicais a fim de obter o melhor aproveitamento sonoro e integração 
urbanística com o bairro.

O presente trabalho tem como intuito analisar e compreender, por meio 
das pesquisas realizadas dos principais parâmetros físicos e acústi-
cos, e como são importantes as relações do espaço com a música para 
a elaboração do projeto de uma sala de concerto.
 
A música é uma arte que envolve as pessoas, de modo que, move 
seus sentimentos e é importante na formação da identidade e relação 
interpessoal, assim, a importância do estudo da sala de concerto para 
proporcionar uma qualidade acústica e audiovisual para todas as pes-
soas, através da arquitetura.

A relação da arquitetura com a música,é dada por meio da concepção 
do espaço arquitetônico, ao permitir a totalidade da atividade humana 
através dos atos de criação, execução e apresentações musicais que 
com o passar dos anos foram se aperfeiçoando a partir da diversifica-
ção e evolução de elementos arquitetônicos que possibilitaram a pro-
pagação dos sons com maior precisão (PITA, 2012). 

Podemos perceber a importância da cultura musical e de espaços es-
pecíficos destinados a proporcionar a todas as pessoas, sem exceção, 
diversas experiências e permitir a interação e relação das pessoas de 
múltiplas formas, criando, por meio da arquitetura, espaços e situações 
que promovam o convívio e integração dos indivíduos com suas parti-
cularidades sociais, culturais, econômicas.
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2. Princípios acústicos

2.1 Elementos objetivos

Para desenvolver um projeto adequado à sua finalidade específica, no 
caso deste trabalho a sala de concerto, há a necessidade de identifi-
car aspectos físicos que demonstram como cada fenômeno acústico 
acontece no ambiente e como o aparelho auditivo humano percebe e 
compreende tais fenômenos.

Os  elementos  objetivos  que  serão  abordados  neste  capítulo  são  
conceitos  técnicos  necessários  ao  reconhecimento de como cada 
elemento é caracterizado, com a finalidade de otimizar o projeto com 
soluções adequadas.
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2.1.1 O som

A velocidade de propagação do som no meio é proporcional a sua den-
sidade, temperatura e umidade, e a energia que é empreendida para 
que o som chegue até o receptor é caracterizado como intensidade. 
Caso existam dois ou mais sons no mesmo ambiente que acabem se 
misturando e dificultando a identificação, o som com menor intensida-
de acaba sobreposto pelo de maior intensidade.

Algumas interferências podem ocorrer na onda sonora que acarretam 
na mudança da sua direção, são eles: 

• Difração do som: quando há obstáculos entre a fonte emissora 
e o receptor, o som consegue transpor este bloqueio, porém há a redu-
ção de sua intensidade e a mudança de sua direção;

• Ressonância do som: quando um corpo está em vibração in-
fluencia outro corpo a realizar o mesmo movimento na mesma frequ-
ência;

• Refração do som: quando acontece a mudança de direção da 
onda quando ela está em um meio e vai para outro, devido a variação 
de velocidade de propagação da onda entre os meios;

• Reflexão   do   som:   quando   a     onda   sonora  incide  sobre  
uma  superfície  reta, côncava ou convexa, sendo refletida na direção 
a que foi submetida.

De acordo com Carvalho (2010), o som é uma onda mecânica gerada 
a partir de uma estrutura ou corpo vibrante, que se propaga pelo ar ou 
por qualquer outro meio fluido e que pode se propagar em todas as 
direções, de acordo com a quantidade de energia emitida pela fonte 
sonora, podendo acentuar a direção do som.

A  propagação  da onda  pode variar  de acordo com o meio no qual 
está inserida, devido às condições físicas a que é submetida, como 
definiu Brandão (2016), as “variações espaciais e temporais em uma 
dada quantidade física”, que podem ser a densidade volumétrica do 
fluido, movimentos de compressão e rarefação, pressão, velocidade, 
entre outros. Sendo assim, o som não se propaga no vácuo, pois pre-
cisa de um meio para que as forças do fluido atuem sobre a onda.

Há uma classificação das ondas sonoras quanto à frequência (Hz) e 
o período de tempo (s) que diferencia os tipos de sons que podem 
ou não serem perceptíveis ao ouvido humano. O ouvido humano não 
consegue compreender os chamados “Infrassons” que estão abaixo de 
20Hz e os “Ultrassons” que estão acima de 20.000Hz, sendo assim, a 
faixa de frequência audível está entre 20Hz a 20.000Hz e são classifi-
cados como sons graves, médios e agudos (CARVALHO, 2010).
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Figura 1 Ouvido humano e as regiões de percepção da frequência do som.

Fonte: CARVALHO, 2010

Outros elementos concernentes ao som, mas que sofrem influência 
do ambiente ao qual será submetido é a reverberação e o eco. A re-
verberação ocorre quando o som é emitido e há um prolongamento 
no tempo que este som pode ser ouvido após a fonte ter cessado. 
Esta continuidade do som acontece devido às várias reflexões dentro 
de um ambiente com superfícies refletoras. O eco é a consequência 
da reflexão do som quando este encontra um obstáculo e retorna ao 
receptor em um intervalo maior que 1/15 do segundo. Ao considerar a 
velocidade de propagação do som no ar que é de 343m/s, geralmente 
este fenômeno ocorre quando há uma distância maior que 17 metros 
entre a fonte sonora e o obstáculo, e assim, há a percepção de atraso 
do som em relação ao som direto (CARVALHO, 2010).

É importante compreender como a percepção do som chega aos ouvi-
dos humanos, e como é sensível, pois a compreensão sonora varia de 
acordo com as frequências que são de 20Hz a 20.000Hz, como men-
cionado anteriormente, mas a região mediana do ouvido encontra-se a 
1.000Hz. (Figura 1)
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2.1.2 Ruído

Figura 2 Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Fonte: Ministério do Trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
DO EMPREGO, 2018).

O ruído é considerado um som indesejável, desagradável, e que de-
pende, portanto, de uma questão pessoal, pois para cada pessoa algo 
que soe como um incômodo pode não ser para outra. Da mesma forma, 
alguns ruídos podem ser úteis no que se refere ao alerta de algo que 
não está funcionando bem ou uma emergência, porém na maioria das 
vezes é considerado como um aspecto negativo. Sendo assim, adota-
se o controle do ruído para minimizar os efeitos sobre o homem que 
podem gerar inúmeras consequências a saúde física e mental, como 
a perda de audição, stress, problemas cardíacos, tensões musculares, 
problemas respiratórios, entre outros (CARVALHO, 2010;  BISTAFA, 
2012).

Para conter estes problemas ocasionados pelo excesso de ruído, fo-
ram realizados alguns estudos para identificar qual seria o nível de 
ruído e a duração de tempo que uma pessoa poderia ficar exposta 
sem prejudicar sua saúde. Na Figura 2 são apresentados os “Limites 
de tolerância para ruído contínuo ou intermitente” (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO, 2018). O nível máximo que o ouvido 
humano suporta é de 140 dB¹, considerado o limiar da dor, e na socie-
dade atual são inúmeros tipos de ruído causados por indústrias, cen-
tros comerciais, tráfego aéreo e viário, até mesmo de eletrodomésticos 
dentro das habitações a que as pessoas são submetidas.

¹O bel (B) é a unidade de medida do som que mede a potência física (inten-
sidade), porém o dB (Decibéis) que é a décima parte de um bel, é utilizado 
como padrão, devido a se aproximar da percepção auditiva humana e para 
tornar mais prático o cálculo.
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Os ruídos são classificados em ruídos de impacto e ruídos aéreos. 
Os ruídos de impacto são aqueles com intensidade muito forte que  
possuem duração menor que 1 segundo e intervalos maiores que 1 
segundo,  por exemplo, uma pessoa ao andar ou correr sobre uma 
laje. Nestes casos, o ruído será transmitido para outros ambientes do 
prédio através da vibração da estrutura, inclusive pelas paredes e laje. 
Os ruídos aéreos são aqueles que são emitidos através do ar, como 
veículos, aviões, vozes, entre outros e que para serem impedidos de 
entrar no  ambiente interno é necessário o  devido isolamento  acústico 
(CARVALHO, 2010).

Para a verificação dos níveis de ruído que incidem sobre um local é 
necessário o uso do decibelímetro que forneça intensidade sonora do 
ambiente e se aproxime da percepção auditiva humana (escala A). Por 
meio da análise dessa aferição são elaborados relatórios para a com-
preensão e desenvolvimento de qual a melhor maneira de se obter o 
controle sobre o ruído.
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2.1.3 Tratamento Acústico

O isolamento acústico consiste no bloqueio de ruídos externos ou caso 
o recinto produza altos índices de ruído interno, que o mesmo não seja 
transferido para o meio externo. A capacidade de isolamento de uma 
parede ou fragmento é atribuído à sua rigidez, massa e amortecimen-
to, sendo assim, há uma variação de acordo com o material. O PT 
(Perda de Transmissão) dado em dB é o padrão utilizado para medir a 
capacidade de isolamento do material que reduz a intensidade sonora 
transmitida para o outro meio e está relacionado com a frequência do 
som sobre a superfície.

A absorção acústica acontece no momento que dentro de um ambiente 
a energia sonora atinge uma superfície,sendo absorvida em maior ou 
menor grau, ocorrendo a dissipação da energia devido ao atrito das on-
das sonoras em sua estrutura. É preciso, portanto, que haja um equi-
líbrio em relação à absorção nas diversas frequências, que é diferente 
de acordo com o material utilizado que será explorado no Capítulo 2.3. 
Esta propriedade é identificada pela eficiência de absorver o som, me-
dido pelo coeficiente de absorção sonora (α), que denota a razão entre 
as energias absorvida e incidente sobre um material e é utilizada para 
controlar o tempo de reverberação em um recinto.

O tratamento acústico é primordial para a qualidade interna e externa 
de um ambiente ao adequá-lo às condições que atendem as exigên-
cias de inteligibilidade a que se destina, além dos requisitos de baixo 
nível de ruído, impedindo a entrada de ruídos externos, e a saída de 
possíveis ruídos internos que possam prejudicar o entorno. Para tal 
tratamento, é necessário a identificação de alguns elementos como a 
localização, finalidade do ambiente, plantas e cortes do projeto, mate-
riais que serão ou são utilizados, níveis de ruído interno e externo para 
constatar se estão ou estarão de acordo com a norma estabelecida.

O mapa de ruído é um importante instrumento gráfico para colabo-
rar no estudo da poluição sonora em áreas urbanas, industriais, locais 
com grandes aglomerações, pois de acordo com estudos realizados 
pela World Health Organization (2003), a poluição sonora é um dos 
fatores mais agravantes para a saúde das pessoas e que abrange um 
grande número, depois das poluições do ar e da água. No Brasil a po-
luição sonora é considerada quando os níveis de ruído estão acima do 
determinado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para realizar a medição é necessário definir pontos de registro de acor-
do com o objetivo do estudo, podendo estarem localizados nas ruas 
adjcentes ao local onde pretende-se controlar o ruído, e a utilização do 
decibelímetro como instrumento de aferição.
A partir destas análises, é possível identificar os métodos que precisam 
ser utilizados para realizar o isolamento acústico em um ambiente. 

“Quanto menor a frequência, menor será a isolação so-
nora da parede. O som que é transmitido para o recinto 
receptor apresentará um espectro diferente do som origi-
nal, pois as altas frequências serão mais atenuadas que 
as baixas” (BISTAFA, 2012, p.280).
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ção de seu volume e materiais de revestimento.

O Tempo de Reverberação (T60), de acordo com a definição de Sabi-
ne, é o tempo necessário para que a energia sonora no recinto consiga 
decair 60 dB, logo após a suspenção da sua emissão. Como regra 
geral, tem-se para ambientes com muita absorção sonora, o tempo 
de reverberação será curto, e para ambientes com pouca absorção 
sonora será longo. Sua fórmula é “proporcional ao volume da sala e 
inversamente proporcional à quantidade de absorção distribuída na sa-
la”(BRANDÃO, 2016, p.445). Como há diferenças em relação ao uso 
principal de cada ambiente, é necessário que o tempo de reverberação 
seja coerente com a finalidade para haver uma qualidade de inteligibi-
lidade da fala ou audibilidade de música, como mostrado na Figura 3.

Quando ocorre a reflexão dentro do recinto, a onda sonora parte da 
fonte e ao incidir sobre a superfície será refletida de forma especular 
ou difusa para o ambiente (BRANDÃO, 2016).  A reflexão especular se 
dá quando a onda sonora ao incidir sobre a superfície, é refletida com 
o ângulo de saída igual ao ângulo de incidência em relação à normal 
da superfície. A reflexão difusa ocorre também com a incidência da 
onda sonora sobre a superfície, porém a reflexão dos raios se dará em 
várias direções. Para cada tipo de reflexão, decorre em fator da super-
fície se é com ou sem rugosidades e do comprimento da onda sonora. 
Para a reflexão especular o comprimento da onda precisa ser maior 
que a dimensão da superfície e para a reflexão difusa o comprimento 
da onda precisa ser menor ou similar a superfície. 

Com a evolução nos estudos de acústica dos ambientes, algumas pes-
quisas foram desenvolvidas para avaliar e qualificar a acústica no in-
terior dos espaços, como o cálculo do campo acústico, softwares que 
permitem conhecer a volumetria em 3D e inserir os materiais que cons-
tituem o projeto (BRANDÃO, 2016).

Wallace Sabine foi o precursor nas análises acústicas e começou a 
investigar como as ondas sonoras se comportavam dentro das salas 
de concerto utilizando modelos em escala e técnicas fotográficas que 
permitiram verificar a propagação das ondas nos planos vertical e ho-
rizontal. Sabine desenvolveu um parâmetro objetivo que é chamado 
de Tempo de Reverberação que visa identificar o tempo que a energia 
sonora permanece na sala após cessada sua fonte, e resulta da rela-
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Existem outras fórmulas que foram desenvolvidas depois de Sabine 
para o cálculo do T60, que permitiram realizar algumas retificações 
para conseguir chegar em valores mais aproximados do real, como 
acontece com a fórmula de Eyring que analisou a evolução da densi-
dade de energia dentro da sala, que muda de acordo com as reflexões, 
sendo assim, permite realizar o cálculo em salas com muita absorção, 
diferentemente de Sabine (BRANDÃO, 2016).

Para o projeto da sala de concerto é imprescindível o estudo do en-
torno através do mapa de ruído para determinar o isolamento acústico 
necessário de modo a não haver interferências internas, assim como, 
que as atividades internas não incomodem a vizinhança. A qualidade 
interior é alcançada por meio do controle da propagação do som, de 
modo a identificar o tempo que o som direto e as reflexões atingirão os 
ouvintes na plateia como mostrado na Figura 4 e quais serão absorvi-
das pelos elementos que estarão presentes na sala.

Figura 3 Tempo de Reverberação adequado para salas

Fonte: TAKAHASHI, 2010.
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Figura 5 Equilíbrio entre reflexão especular e difusa em sala de concertos

Fonte: BRANDÃO, 2016.

Portanto, para realizar o projeto acústico de uma sala de concerto é 
importante ressaltar a configuração de “sala-fonte-receptor no tempo, 
espaço e frequência” (BRANDÃO, 2016, p.109), e para isso, é neces-
sário haver um equilíbrio entre a geometria da sala e a quantidade de 
absorção, reflexão especular e difusa dos raios, com a propensão de 
uma menor absorção para que a música tocada em seu interior possa 
ressoar, como mostrado na Figura 5.

Figura 4 Raios de som direto e reflexões em uma sala

Fonte: BRANDÃO, 2016.
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2.2 Elementos subjetivos

acima de 1.6s, caso contrário a sala é considerada como “seca” ou 
“morta”, pois devido a alta quantidade de absorção e pouca reflexão 
pode prejudicar a execução de obras musicais que necessitam de de-
terminados tempos de reverberação mais longos.

- Calor: está relacionado com os sons de baixa frequência, que estão 
entre 75 Hz e 350 Hz, instrumentos que estão na categoria de graves, 
e consequentemente, emitem sons de baixa frequência, necessitam de 
mais energia para que o som seja produzido no mesmo nível que os 
que estão em média e alta frequência.

Para medir o calor acústico, é utilizado a equação de Razão de Graves 
(BR - bass ratio) que calcula o tempo de reverberação (RT) das baixas 
frequências dividido pelo tempo de reverberação nas médias frequên-
cias.

De acordo com estudos de Beranek para os valores das razões de 
graves, chegou-se à conclusão que o BR médio excelente para uma 
sala de concerto seria na faixa de 1,21, sendo assim, verificou-se a ne-
cessidade da utilização de revestimentos com superfícies rígidas que 
permitem que sons de baixa frequência possam reverberar por mais 
tempo e atingir um bom grau de calor acústico (FIGUEIREDO, 2005).

²O ITDG (Initial Time Delay Gap) é a medida que representa o intervalo de 
tempo entre o som direto emitido e a chegada da primeira reflexão ao receptor 
considerando o menor tempo, e relacionado ao tamanho do espaço a que o 
som é submetido.

Os elementos subjetivos são importantes para uma boa avaliação da 
qualidade acústica de salas, pois baseiam-se em parâmetros através 
de um senso crítico apurado por pessoas especialistas que estão no 
meio acústico/musical, como músicos, engenheiros, arquitetos e que 
estabelecem os fatores mais relevantes para alcançar padrões de ex-
celência acústica.

Segundo Brandão (2016), Leo Beranek , foi um engenheiro especia-
lista em acústica que desenvolveu avaliações subjetivas através de 
entrevistas com músicos e arquitetos, e ao visitar diversas salas de 
concerto pela Europa pode chegar a conclusões fundamentais para a 
análise da qualidade acústica das salas. Sendo assim, estabelece os 
seguintes termos:

- Intimismo: é considerado pelo pequeno ITDG²  que pode chegar até 
20 milissegundos e influenciado pela distribuição das placas refletoras 
que estão mais próximas, sendo assim, os ouvintes sentem-se confor-
táveis em relação a percepção acústica e mais perto da experiência 
musical da orquestra.

- Vivacidade: consiste no tempo de reverberação em médias frequên-
cias, considerado a partir de 350 Hz, e está diretamente relacionado 
com o esforço dos músicos na execução dos instrumentos, com o tim-
bre e como o som preenche o espaço onde é executado.

Uma sala é considerada “viva” quando o tempo de reverberação está 
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verificou-se que a maioria das salas possui tempo de reverberação 
entre 1 e 2 segundos e o volume estaria entre 8.490 a 42.450 m³. Para 
chegar em um número e escala com mais facilidade, Beranek chegou 
a valores entre 1 a 6 ao multiplicar a razão tempo de reverberação e 
volume da sala por 1.000.000 e conclui que um valor ótimo para salas 
nesse quesito seria de 3 (FIGUEIREDO, 2005).

- Clareza ou Definição: cada obra musical possui diferentes anda-
mentos que são definidos pela velocidade, que pode ser lento, médio 
ou rápido. Para que haja clareza no entendimento dos sons indepen-
dente do andamento que será tocado, é necessário que os sons che-
guem aos ouvintes de forma limpa e compreensiva, principalmente em 
velocidades mais rápidas.

Como parâmetro físico, atribui-se a razão da energia das primeiras re-
flexões pela energia reverberante, as primeiras reflexões para a per-
cepção sonora chegam entre 50 ou 80 ms. Para a fala considera-se a 
Definição (50ms) como atributo de inteligibilidade e para a música con-
sidera-se a Clareza (80ms), desse modo a importância das primeiras 
reflexões serem com bastante energia para que haja uma reverbera-
ção adequada que é  fundamental para obter-se clareza (BRANDÃO, 
2016).

 O parâmetro  de clareza é definido pela  norma  internacional ISO 
3382,  e  é  considerado  um  elemento  importante   para  a  qualidade  
acústica  das  salas.

- Nível de som direto: o som direto precisa chegar ao ouvinte com um 
nível de audibilidade suficiente e confortável para que não seja masca-
rado pelo som que está reverberando e pelo ruído ambiente da sala.

Alguns fatores são essenciais para que o nível do som direto chegue 
com a qualidade desejada, dentro os quais pode-se citar: o tamanho 
da sala, o equilíbrio da reflexão sonora, e principalmente, a distância 
do maestro e dos músicos em relação aos ouvintes na plateia.

Beranek analisou as melhores salas e o nível de som direto que elas 
proporcionavam, e concluiu que a distância entre a posição do maestro 
e o centro da plateia tinha um valor médio de 18,3 m. Quando a distân-
cia ultrapassa muito esse valor há o comprometimento do nível do som 
direto que chegará ao ouvinte (BERANEK; MARTIN, 1996).

- Nível de som reverberante: o nível de som reverberante é também 
um fator importante na qualidade acústica da sala, pois é definido pelo 
som que continua reverberando mesmo depois que a fonte emissora 
finalizou a projeção do som. O nível de som reverberante, em equilíbrio 
com o nível de som direto garante uma difusão sonora adequada para 
o tipo de música que é tocada referente  ao que é definido para cada 
obra.

Para o cálculo do nível de som reverberante, Lothar Cremer (1978) 
chegou em uma relação que é dada pela energia do som, multiplicado 
pelo tempo de reverberação e divide-se pelo volume da sala, assim,
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deve chegar a todas as partes do palco e que os músicos possam 
executar as obras musicais e se escutarem sem esforço, por meio do 
retorno que é fornecido pelos refletores próximos ao palco.

- Brilho: está relacionado com os sons de alta frequência, que chegam 
até os ouvintes com sons harmônicos, definidos e reverberantes, e 
com decaimento paulatinamente. A equação que expressa este parâ-
metro é a Razão de Agudos (TR - treble ratio), e é dada pelo cálculo do 
tempo de reverberação nas altas frequências dividido pelo tempo de 
reverberação nas médias frequências.

- Difusão: é um elemento significativo para que os sons possam che-
gar da mesma forma e de todas as direções para os ouvintes, para 
obter essa difusão, é preciso que a sala seja provida de superfícies 
irregulares que permitem que o som se espalhe por todo o ambiente, 
associado à uma apropriada reverberação. Portanto, é necessário que 
haja um equilíbrio dos materiais que serão utilizados para evitar o ex-
cesso de fonoabsorvedores que prejudicariam as reflexões, e conse-
quentemente, o processo da difusão.

- Equilíbrio: dá-se pela distribuição uniforme, harmoniosa da sonori-
dade musical que é projetado ao público, de tal maneira, que é influen-
ciado pela disposição da orquestra e também da maneira que o teto e 
as paredes estão arranjadas, se possuem superfícies refletoras, irre-
gulares e se seu desenho permite uma mistura dos sons de forma har-
moniosa que chegará aos ouvintes com qualidade musical e acústica.

- Conjunto: este atributo relaciona-se com a orquestra e os eventuais 
cantores e a capacidade do ambiente em permitir que todos os naipes 
possam se ouvir de maneira equilibrada, através da reverberação que
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2.3 Materiais

sua composição é dada por uma cavidade fechada, ou seja, é a junção 
de um material poroso (massa) com uma mola que vibra ao incidir a 
onda sonora sobre o material (BRANDÃO, 2016).

Os absorvedores tipo placa perfurada, tem absorção mais eficaz em 
médias frequências, e sua composição é dada por uma cavidade provi-
da parcialmente com ar e uma camada de material poroso, para a efici-
ência da placa, é necessário que os furos tenham as mesmas medidas 
em relação ao diâmetro e seus espaçamentos (BRANDÃO, 2016).

Os difusores são materiais que tem superfícies rígidas que podem ser 
lisas ou ásperas, com diversas formas geométricas e que podem ser 
moldados de acordo com a necessidade do ambiente a que será im-
plantado, tem como função o espalhamento do som através de refle-
xão difusa.

O painel híbrido é um tipo de material que pode ser utilizado quando no 
ambiente que não há muitas superfícies disponíveis para o tratamento 
acústico, e tem-se a necessidade de absorção de uma frequência e a 
difusão de uma outra frequência, para isso precisa estar claro quais 
frequências serão utilizadas para que no painel seja projetado adequa-
damente, utilizando-se, por exemplo, um material poroso coberto com 
uma placa difusora com perfurações.

Os materiais são importantes para o tratamento acústico devido à sua 
natural capacidade de absorver e/ou refletir quando uma onda sonora 
incide sobre sua superfície, e desta forma, é possível identificar qual 
o melhor material para cada situação em um ambiente. Os materiais 
fonoabsorventes são classificados em porosos e fibrosos, absorvedor 
de membrana, absorvedor tipo placa perfurada, difusores e painéis hí-
bridos.

Os materiais porosos são absorvedores que tem em sua composição 
duas fases, na qual um é fluido e na outra fase é sólida e tem como 
característica uma absorção mais eficaz em sons de altas frequências. 
A fase sólida é composta por grânulos, fibras ou outros componentes 
que forma o esqueleto do material, já a parte fluida é o fluido, que nor-
malmente é o ar, transpassa o esqueleto (BRANDÃO, 2016).

Em relação ao modo como a onda sonora reage dentro dos materiais 
porosos, é quando a mesma ao atingir o material que possui cavidades, 
gera uma propagação interna que causa deslocamentos do fluido em 
relação ao esqueleto (atrito) e transforma-se em calor. Existem vários 
tipos de materiais porosos e de acordo com sua composição, dimen-
sões e estrutura do esqueleto, obtém-se diferentes comportamentos 
acústicos, como exemplo, espumas, lãs minerais, materiais reciclados, 
feltros, fibras naturais, gesso, entre outros (CARVALHO, 2010).

Os absorvedores de membrana, que é um absorvedor ressonante, têm 
como característica a absorção mais eficiente em baixas frequências,
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3. Relação da arquitetura com a música

 uma obra musical que vai além da apreciação.

A arquitetura, assim como a música, precisa ser estudada para com-
preender a história, os pensamentos que foram mudando conforme o 
tempo, a evolução de meios que facilitaram o desenvolvimento para 
concepção do projeto, e como o arquiteto precisa entender como será a 
sua obra arquitetônica, através da problematização de aspectos como 
o lugar, o programa e a construção (MED, 1996; RASMUSSEN, 1998).

A música e arquitetura são áreas que fazem parte da arte, a qual é con-
siderada uma relação, como a frase de Johann Wolfgang von Goethe: 
“A arquitetura é uma música petrificada”, e como elas refletem uma 
expressão das ideias, conhecimentos, valores, cultura, é uma forma 
de comunicação simbólica de como o(s) artista(s) compreende(m) o 
mundo e para isso, há a necessidade de um observador para analisar 
e entender aquilo que será transmitido.

De acordo com Med (1996), as  artes podem  ser  divididas  em  três  
categorias: 

• Artes visuais: são aquelas que tem como criação objetos ou 
obras que são identificadas através da percepção visual, tem como 
exemplo, a escultura, pintura, arquitetura, gravura, fotografia, entre ou-
tros;

• Artes sonoras: é aquela que o som é o principal meio que per-
mite ao ouvido humano perceber uma obra, através da música que 
pode ser interpretada por músicos ao cantar, tocar ou declamar;

• Artes combinadas: são aquelas que conciliam música com ou-
tras artes, como por exemplo, cinema, teatro, balé, ópera, entre outros.

A música além de ser uma arte é considerada uma ciência devido a 
necessidade de o músico estudar, desenvolver e aprimorar técnicas 
para conseguir compreender toda a gama de elementos que compõem 
a ciência musical, ou seja, há uma grande complexidade para entender
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3.1 Correlação compositiva entre música e arquitetura

Pode-se identificar em diversos projetos arquitetônicos, assim como 
na composição musical, a utilização das proporções para a formação 
da harmonia do conjunto. Palladio  utilizou-se de proporções que são 
encontradas na harmonia musical, como: 3:4, 4:4, 4:6 e o visitante que 
adentra nestes espaços, consegue perceber a integração da forma da 
composição em cada ambiente, devido à intenção de utilizar formas 
simples, como o quadrado e o círculo, com eixos simétricos, prezava 
pela utilização das proporções com base nessas formas, chamando
-as de “primordiais”, além da preocupação das proporções harmônicas 
nas fachadas (Figura 6) (RASMUSSEN, 1998); (DEL COMUNE, 2016).

Pode-se dizer que tanto a música quanto a arquitetura passam por 
processos que se iniciam na fase de criação, desenvolvimento e con-
cepção final (obra finalizada). Nas duas disciplinas há princípios que 
compõem a obra que se relacionam com a matemática e a geome-
tria que serão analisadas através de suas características em relação a 
como cada uma desenvolve estes princípios.

Na época da arquitetura clássica, começou-se a utilizar uma razão que 
é conhecida como seção áurea, que é a proporção encontrada em di-
versos elementos da natureza, e a partir disso, estabeleceu-se como 
uma característica para as obras arquitetônicas de equilíbrio, ao res-
peitar proporções matemáticas (RABELO, 2007).

Na Antiguidade Clássica, a música juntamente com a astronomia, geo-
metria e aritmética formavam um conjunto de conhecimento no qual os 
gregos estudavam para compreender os números, por meio dos quais 
produziram uma escala que é a base da música ocidental e tinham a 
música como exemplo de harmonia universal (RABELO, 2007).

Tanto a música como a arquitetura utilizam a harmonia como base da 
produção, para Rasmussen (1998), os gregos conseguiram descobrir 
relações entre as proporções matemáticas no mundo audível como no 
mundo visual. Rasmussen (1998) relata uma lenda de Pitágoras em 
relação a produção da harmonia, que ao ouvir o forte som de martelos 
achou aquilo agradável, ao passar pela oficina de um ferreiro e chegou 
à conclusão que:

“Continuou a investigar o fenômeno e descobriu que os comprimen-
tos das três cabeças de martelo estavam mutuamente relacionados 
na razão de 6:4:3. A maior delas produzia a nota tônica; o tom da in-
termédia era uma quinta acima e o da menor das três cabeças, uma 
oitava acima. Isso levou-o a experimentar com cordas retesadas de 
diferentes comprimentos e a apurar que, quando os comprimentos 
estavam relacionados entre si nas razões de pequenos números, as 
cordas tensas produziam sons harmoniosos.” (RASMUSSEN, 1998, 
p.107)
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Bruno Zevi (2002) em suas análises sobre os elementos geométricos 
em relação à arquitetura, também descreve a interpretação das pro-
porções como algo que relaciona a escala musical com a arquitetura 
que pode ser traduzida em proporções, com elementos da fachada 
que fazem parte de uma simetria e harmonia, com intervalos e padrões 
rítmicos, como exemplo, destaca as interpretações musicais segundo 
Claude Bradon. (Figura 7)

Figura 6 Planta e Elevação da Villa Emo, Itália de Palladio.

Figura 7 Interpretações musicais de Claude Bradon, ilustrando a utilização de 
intervalos de oitavas, quintas e terceiras, à esquerda no portal da Igreja de 
San Lorenzo in Damasco, em Roma, e à direita asproporções 4/4 no último 
andar do Palazzo Giraud, em Roma, e 3/4 na cornija da Farnesina.

Fonte: FRACALOSSI, 2015

Fonte: ZEVI, 2002.
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Iannis Xenakis (1922-2001) foi um engenheiro, músico e compositor 
que se dedicou ao estudo de relações entre as proporções do cor-
po humano, sequência de Fibonacci e proporção áurea. Participou da 
equipe de Le Corbusier como engenheiro em 1947 e depois de doze 
anos continuou sua profissão como engenheiro independente, quando 
pode aprofundar seus estudos sobre a relação da música e arquitetu-
ra, ao compor uma obra musical chamada Metastasis e desenvolver o 
projeto do Pavilhão da Philips na Exposição Mundial de Brussel, Bru-
xelas em 1958 (Figuras 9 e 10) com base na partitura (ROCHA, 2014).

Le Corbusier, arquiteto da época moderna, baseou muitos de seus pro-
jetos em proporções da seção áurea e realizou um estudo intitulado de 
Le Modulor (Figura 8), que é fundamentado nas proporções do corpo 
humano e suas subdivisões, resultando em uma sequência harmônica 
de medidas decrescentes.

Figura 8 Le Modulor, estudo de proporção do corpo humano de Le Corbusier.

Figura 9 Pavilhão da Philips com superfícies hiperbólicas

Fonte: RASMUSSEN, 1998.
Fonte: ROCHA, 2014
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A Stretto House (Figuras 11 e 12) é uma obra que foi baseada na com-
posição musical da peça “Música para Cordas, Percussão e Celes-
ta”de Bartók. Trata-se de uma residência localizada no Texas e proje-
tada por Steven Holl que, assim como na peça, possui elementos de 
contraste entre “pesado” e “leve”, sobreposição de temas (curvas da 
cobertura), utilização da proporção áurea, repetições e variações que 
refletem o movimento e ambas constituídas por 4 partes/movimentos 
(DEL COMUNE, 2016).

Figura 10 Parabolóides hiperbólicos da peça Metastasis

Figura 11 Stretto House 

Fonte: Stevenholl [s. d.]

Fonte: ROCHA, 2014
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Na música, a harmonia é composta por intervalos que são considera-
dos como a “unidade construtiva do acorde”, uma escala que vai ditar a 
tonalidade e armadura de clave, o conjunto desses parâmetros formam 
uma ordem concomitante que se dá pela concepção vertical da músi-
ca, ou seja, o conceito de harmonia pode ser resumido na combinação 
de sons executados ao mesmo tempo.

Assim como na música, a combinação de determinados sons que po-
dem gerar sensações no ouvinte como tensão, expectativa, relaxamen-
to e conclusão, a composição dos elementos arquitetônicos podem ser 
agrupados com o mesmo objetivo, isso é, o de causar determinadas 
sensações no observador.

Rasmussen compara o arquiteto ao compositor e como eles conse-
guem produzir uma obra na mente e reproduzi-la fielmente como pro-
jeto arquitetônico ou obra musical:

                                  

Figura 12 Comparação Stretto House com a obra de Bartók

Fonte: Researchgate [s. d.]

“A comparação do arquiteto com o compositor justifi-
ca-se completamente – o compositor deve ser capaz 
de colocar sua obra em notas por meio das quais ou-
tros poderão executar sua música. Ele pode fazer isso 
porque os sons de que dispõe foram firmemente esta-
belecidos e cada nota corresponde a um som com o 
qual está completamente familiarizado.” 
(RASMUSSEN, 1998, p.127). 
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Outro elemento importante para a música e arquitetura é o ritmo,  este 
conceito é dado pela disposição e ordem que estão os sons, consi-
derando a distribuição dos valores das notas de maneira ordenada. 
Pode-se identificar o ritmo através da escrita musical, a qual utiliza-se 
do pentagrama que é um modelo composto por cinco linhas paralelas 
horizontais ou apenas uma linha, onde são colocadas e representadas 
graficamente notas e pausas (representando o silêncio), com seus de-
vidos tempos,  determinados de acordo com a fórmula de compasso 
– a regra que determina o valor de tempo das figuras. A combinação 
das figuras determina o ritmo e são separadas por uma barra vertical. 
Nas figuras 13 e 14 tem-se o exemplo de uma escrita que dita o ritmo 
de uma linha musical.

Figura 14 Vários ritmos em diferentes gêneros musicais

Figura 13 Diferenças rítmicas de gêneros musicais

Fonte: Revista Música Hodie, 2015.

Fonte: Música Sacra e Adoração, 2018.
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A arquitetura constitui-se em um padrão moldado dentro de uma regu-
laridade estética, formado por uma unidade, como cita Rasmussen em 
relação ao método da composição:

                                  

Rasmussen compara uma obra de fileira de casas em Veneza do sé-
culo XV que possuem chaminés externas com as barras verticais que 
separam um compasso do outro em uma partitura musical que preser-
va o ritmo, pois a fachada das casas possui diferentes janelas em cada 
andar e são separadas por essas chaminés (Figura 15).

De acordo com Rasmussen, a arquitetura e suas fases pode ser vis-
ta com alterações de expressões de ritmos decorrentes de cada épo-
ca. Muitos arquitetos, do século passado e atualmente, utilizam-se de 
uma ordem rítmica para desenvolver seus projetos com um equilíbrio 
através de estruturas que se repetem, como exemplo tem-se as obras 
de Oscar Niemeyer (Figura 16), Frank Lloyd Wright, Frank Gehry, e, 
alguns, inclusive, escutam obras musicais para despertar a sua criati-
vidade, como exemplo tem-se o arquiteto Eric Mendelsohn que ouvia 
discos de Bach.

Figura 15 Fila de casas na Calle dei Preti, Veneza.

Figura 16 Sede da Mondadori,Milão. O arquiteto Oscar Niemeyer utiliza dife-
rentes intervalos para cada arco como um ritmo musical.

Fonte: RASMUSSEN, 1998. Fonte: HASAN, 2017.

“O método mais simples, para o arquiteto e os artesãos, 
é a repetição estritamente regular dos mesmos elemen-
tos, por exemplo, sólido, vazio, sólido, vazio, tal como 
contamos um, dois, um, dois. É um ritmo que qualquer 
pessoa pode apreender sem dificuldade.” 
(RASMUSSEN, 1998, p.133)
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Ao contemplar uma obra arquitetônica é possível perceber e tentar 
compreender a maneira como o arquiteto pensou a questão do ritmo e 
como é algo que faz parte da vida das pessoas, como cita Silva (2011):

                                 

Melodia  é uma definição que também pode ser encontrada em ar-
quitetura e música. Na música é a ideia principal que é passada ao 
ouvinte, de tal maneira, que é constituída por uma sequência de sons 
e silêncios de forma organizada e equilibrada, no tempo e na harmonia 
estabelecidas que permite o ouvinte perceber como um primeiro ele-
mento a ser identificado (SCHOENBERG,2015; DEL COMUNE, 2016).

Na arquitetura pode-se identificar o conceito de melodia como o con-
junto da forma no geral, apesar de ser algo mais subjetivo, diferente 
das atribuições na música, seriam os elementos que despertam o olhar 
e admiração das pessoas que podem ter continuidade ou não, com 
possibilidades de variações, sequências, ênfases, complementos ou 
reduções (DEL COMUNE, 2016).

O timbre é definido em música como a personalidade, característica 
única do som produzido por um instrumento ou pela voz, determinada 
pela combinação de vibrações sonoras que pode ser de diferentes in-
tensidades e alturas, como agudos e graves (DEL COMUNE, 2016). A 
utilização de diversos instrumentos cada qual com seu timbre (Figura 
17), permite conduzir uma obra musical de acordo com a finalidade 
que se deseja transmitir, e que pode dar-se pela combinação de varia-
dos timbres, como a formação de uma orquestra. Schafer afirma que:

                                  

 “Quando observamos as composições arquitetônicas, 
não podemos deixar de associar as noções de sentido, 
ordem, racionalidade às disposições de elementos mar-
cadas pelas regularidades rítmicas. Dentre estas, a mais 
notável forma de regularidade é linha reta, pois é justa-
mente aquela disposição na qual uma direção no espaço 
se repete infinitamente no tempo.” (SILVA, 2011)

“Timbre é essa superestrutura característica de 
um som que distingue um instrumento de outro, na 
mesma frequência e amplitude” (SCHAFER, 1991 
p.76).
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Na arquitetura o timbre pode ser definido pelo uso de materiais, textu-
ras, cores, que possuem diferentes características, alguns considera-
dos mais “leves” e outros mais “pesados”, “escuros” ou “claros”, “lisos” 
ou “rugosos”, cada um com sua peculiaridade que permite diversas 
possibilidades para aplicação em projetos que proporcionam os efeitos 
desejados pelo arquiteto.

A relação da arquitetura e da música pode ir além dos conceitos apre-
sentados, devido a gama de possibilidades que podem aparecer no 
que se refere ao ato de criar e serem descobertos de acordo com aná-
lises e indagações que possam surgir no decorrer do desenvolvimen-
to da obra, como cita Lúcio Costa: “Arquitetura e música são irmãs, 
manipulando uma e outra o tempo e o espaço” (COSTA,1997 apud 
RABELO, 2007, p.75).

Figura 17 Exemplos gráficos de timbres de alguns instrumentos

Fonte: LIMA, 2011.
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3.2 Experiência audiovisual relacionada ao espaço

a função de proporcionar um ambiente de qualidade, os outros ele-
mentos estéticos se integram ao conjunto de forma positiva.

                                  

Rasmussen indaga se a arquitetura pode ser ouvida, e afirma que se 
podemos vê-la devido a luz que reflete nos espaços e permite a iden-
tificação da forma e do material, da mesma maneira, os sons que re-
verberam nos ambientes correspondente aos materiais e formatos uti-
lizados, representam o que percebemos através da audição, ou seja, 
retratam o que sentimos, vemos e ouvimos quando estamos no espa-
ço. Como exemplo, cita o trecho de um filme que se passa nos túneis 
de Viena e é possível perceber os sons:

                                  

Silva de Marco (2009) cita a experiência visual e sonora que as pesso-
as podem vivenciar a partir do momento que elas passam a perceber

A arquitetura tem como um dos seus objetivos proporcionar ambientes 
para que as pessoas possam usufruir, de tal maneira, que possam se 
sentir confortáveis e identificar-se com o espaço através de experiên-
cias e sensações.

Bruno Zevi aborda a questão do espaço como protagonista da arquite-
tura, onde a compreensão das obras arquitetônicas vai além de dese-
nhos de plantas, fachadas, volume do conjunto, afirmando que esses 
elementos podem parecer belo no papel, porém, os espaços internos, 
que serão vividos pelas pessoas, não podem ser reproduzido grafi-
camente e não sabendo como será essa experiência concreta, pode 
ocasionar em uma arquitetura pobre.

Segundo Zevi (2002), a bela arquitetura é traduzida pelo espaço inte-
rior, que encanta pela experiência vivida, tendo o homem como prota-
gonista, que permite compreender a edificação:

               

                  
Mas esse espaço interior, de acordo com Zevi (2002), não se limita 
apenas aos espaços fechados, estende-se nas cidades, becos, par 
ques, ruas, praças, jardins e todos os lugares onde o homem possa 
ter uma experiência espacial, quando a arquitetura consegue cumprir

 “A definição mais precisa que se pode dar atualmente da 
arquitetura é a que leva em conta o espaço interior que nos 
atrai, nos eleva, nos subjuga espiritualmente; a arquitetura 
feia será aquela que tem um espaço interior que nos abor-
rece e nos repele.” (ZEVI, 2002, p.24).

“Quando, por fim, o julgamento sobre a concepção espacial 
de um edifício, sobre sua volumetria e seus prolongamentos 
decorativos, for positivo, encontramo-nos então diante das 
grandes e íntegras obras, em cuja excelsa realidade cola-
boram os meios expressivos de todas as artes figurativas.” 
(ZEVI, 2002, p.28).

“Os sons característicos que os túneis produzem são claramen-
te ouvidos no chapinhar da água e nos ecos dos homens que 
perseguem o terceiro homem. Aí, a arquitetura é certamente ou-
vida. O nosso ouvido recebe o impacto do comprimento e da 
forma cilíndrica do túnel.” (RASMUSSEN, 1998, p.234).
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da é 4’33” que é a duração de tempo da peça, reflete ao silêncio, pois 
nenhum instrumento é tocado, sendo assim, permite as pessoas que 
estão assistindo, perceberem sons do ambiente que muitas vezes pas-
sam despercebidos (RABELO, 2007).

Neumann (2017) ressalta a relevância de se projetar ambientes que 
tenham uma acústica adequada para o tipo de função a que se desti-
na, pois, através do sistema auditivo o homem adapta-se ao espaço e 
suas ações respondem à percepção que tem do lugar. Como exemplo, 
cita um estudo no qual as pessoas ajustam sua velocidade de leitura à 
reverberação, lendo mais lentamente em um recinto onde a reverbera-
ção é mais longa.

O ato de ouvir permite uma aproximação maior com o espaço, de modo 
que para descobrir e conhecer com maior afinco o ambiente é preciso 
estar nele, como descreve Neumann:

                                  

o espaço e direcionam o seu pensamento para estes critérios com in-
tuito de viver novas sensações.

Os receptores remotos do ser humano que são os olhos, os ouvidos 
e o nariz são de suma importância para a identificação do espaço e 
para adquirir informações sobre ele, cada membro tem uma percepção 
diferente, sendo que os olhos permitem a compreensão do espaço de 
maneira mais objetiva devido a capacidade de direcionar a visão para 
onde se almeja, e os ouvidos que como temos menos controle, ouvi-
mos sons até mesmo de modo inconsciente devido a capacidade do 
cérebro de captar as informações, segundo Neumann:

                                 

Um dos exemplos de experiência do espaço é de Jonh Cage (1912-
1992) um compositor, músico que em suas composições musicais utili-
zava-se de razões, matemática, números e definia, assim, parâmetros 
para os sons musicais que seriam entoados. Sua obra mais conheci-

 “As ondas sonoras são mais lentas que a velocidade da luz, o que 
justamente possibilita que a visão tenha um alcance da profundida-
de maior que o som. O olho consegue perceber mais nuances na 
quantidade de luz no espaço, que também é um recurso fundamen-
tal para compreender as sombras, que contribuem para a noção de 
tridimensionalidade do espaço. Porém, por outro lado, o Homem 
tem maior controle de onde quer olhar, e quando deseja,pode fechar 
os olhos e descansar. O mesmo não acontece com as orelhas, que 
estão funcionando e percebendo os sons ambientais mesmo quan-
do o Homem está dormindo.”(NEUMANN, 2017, p.84).

“A audição nos une ao mundo, à medida que cada con-
texto sonoro é único. Para se perceber um ambiente, 
é necessário estar envolvido neste, captando todas as 
informações onidirecionais. Cada paisagem sonora 
está ligada a um determinado local, tempo e espaço. 
Ou seja, para perceber locais diferentes, é preciso visi-
tar para conhece-los. Já a visão possibilita que através 
de uma fotografia, ou um texto descritivo, observe-se 
e conheça determinado espaço, o que, às vezes, pode 
ser falso e causar uma sensação imaginativa diferente 
da realidade.” (NEUMANN, 2017, p.98).
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Silva de Marco (2009) ilustra na figura 18 como as arquibancadas eram 
feitas e devido a topografia acidentada do local aproveitavam-na de tal 
forma que auxiliava na questão acústica, pois os atores ficavam mais 
próximos dos ouvintes devido às arquibancadas curvas e íngremes 
que facilitavam a incidência do som direto, podendo atingir as fileiras 
mais distantes.

Na Antiguidade, devido as grandes apresentações relacionadas à po-
lítica, militar ou de entretenimento, verificou-se a necessidade da cria-
ção de locais apropriados para esses eventos pelo grande número de 
pessoas. O teatro foi o primeiro espaço que surgiu através dos gregos 
no século IV a.C., respondendo à necessidade que tinham de recitar 
e cantar para um grande público que precisava de um local para ficar 
acomodados adequadamente (SILVA DE MARCO, 2009).

Com a experiência dos primeiros teatros que eram abertos, começou-
se a identificar alguns elementos que eram fundamentais para conse-
guir transmitir aquilo que seria falado ou cantando de maneira inteligí-
vel, sendo assim, começaram a desenvolver outros espaços, como cita 
Takahashi:

A arquitetura precisa transpor o ato de somente projetar um edifício, é 
necessário permitir a criação de espaços que vão impactar as pessoas 
de maneira positiva através de experiências multissensoriais, para que 
elas se sintam parte daquele ambiente, criando uma intimidade na re-
lação com o espaço.

3.3 Evolução da música e dos espaços

“Essa premissa levou à construção de locais em semicír-
culos com degraus de barro ou pedra que organizavam a 
plateia em frente dos artistas. A necessidade de melhorar 
a circulação e o tempo de permanência no local com o 
tempo aumentou e acabou evoluindo para a construção 
de anfiteatros. Tanto a cultura grega quanto a romana 
teve grande importância no desenvolvimento desses lo-
cais.” (TAKAHASHI, 2010, p.29).
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O arquiteto romano Vitrúvio (séc. I a.C.) foi o pioneiro, que se tem re-
gistro histórico, na identificação de elementos relacionadas à acústica 
dos teatros gregos e romanos. Vitrúvio escreveu a obra De Architec-
tura Libri Decem no ano 50 a.C, onde destaca os conceitos de dis-
sonância, ressonância, circunsonância e consonância,  equivalentes 
ao que conhecemos como: interferência, eco, reverberação e reflexão 
(TAKAHASHI, 2010).

Na época medieval, dois gêneros estavam em evidência na música: 
a música secular e a música sacra – pode ser chamada também de 
canto gregoriano. A música sacra era  entoada nas igrejas, criada pelo 
papa Gregório I (590-604), cantada por coro ou solo e que tem como 
característica uma composição com regras de tempos lentos e na réci-
ta do texto sacro, sendo necessário que a acústica das igrejas preser-
vasse as frequências perceptíveis por dez segundos ou mais.

As igrejas possuíam características acústicas para estes determinados 
gêneros musicais devido aos materiais duros e fonorrefletentes utiliza-
dos, como a pedra. Nestes ambientes, os sons continuavam reverbe-
rando por muito tempo mesmo depois do cessar da emissão sonora:

                                Fonte: SILVA DE MARCO, 2009.
“As antigas basílicas não eram abobadadas, mas 
tinham o mesmo caráter duro, com seus pisos de 
mosaico, paredes nuas e colunas de mármore. E 
eram tão vazias e imensas que o som continuava 
reverberando nelas interminavelmente entre as 
paredes maciças.” (RASMUSSEN, 1998, p.236).

Figura 18 Exemplos de arquibancada íngreme e pouco inclinada
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Figura 19 Perfil longitudinal da antiga basílica de São Pedro em Roma.

Fonte: RASMUSSEN, 1998.

Com o conhecimento que as igrejas poderiam ser poderosos instru-
mentos, começou-se a desenvolver outras harmonias, como o canto 
com várias vozes, entoado na catedral de Westminster, chamada de 
música polifônica.

A igreja de São Marcos em Veneza, destaca-se pela organização de 
sua planta em cruz grega, com cinco cúpulas dispostas quatro em 
cada braço e uma no centro, que resultou em uma acústica diferencia-
da e atraiu o compositor Giovanni Gabrielli (1555-1612) para produzir 
algumas peças, como as Sacra e Symphoniae, com instrumentos e 
vozes, que podiam ser ouvidos em todos os lugares da igreja devido 
as suas cúpulas que funcionavam como ressoadores (SCHMID, 2011; 
RASMUSSEN, 1998).

Na época Barroca, desenvolveu-se um novo estilo musical que é a 
Ópera, por meio da obra Orfeo de Claudio Monteverdi, apresentado no 
palácio do duque Vincenzo Gonzaga I, caracterizado como uma peça 
de drama, com personagens que cantam melodias individuais. Nesse 
período, a polifonia é abandonada e a Ópera começa a ser apresen-
tada em grandes espaços, como salas de palácios e igrejas, sendo a 
primeira sala voltada para esse gênero construída em Veneza em 1637 
(SCHMID, 2011).

Johann Sebastian Bach (1685-1750), foi um grande músico e, compo-
sitor, que deixou um legado de suas peças que são reproduzidas até 
os dias atuais. A maioria de suas composições foram escritas para a

Rasmussen exemplifica algumas igrejas, dentre elas a basílica de São 
Pedro em Roma (Figura 19), com suas colunas de pedra que separa-
vam as cinco naves, resultando em condições acústicas que determi-
naram as características da música sacra, devido ao longo tempo de 
reverberação. O sacerdote tinha que esperar muito tempo para recitar 
cada palavra para os ouvintes, caso contrário, poderia haver uma so-
breposição de palavras, ocasionando em um sermão confuso e incom-
preensível. Portanto, foram feitas composições de canto gregoriano 
específicos para esta igreja.
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No século XVIII, os teatros eram os principais espaços para apresen-
tação de música, com camarotes cheios de ornamentos esculpidos, 
poltronas almofadadas e cortinas, porém devido ao teto baixo e plano 
que desviava os sons para o camarote, como se fosse uma caixa res-
sonante, os sons eram absorvidos pelo estofamento e madeiramento e 
como consequência, o tempo de reverberação era muito curto 
(RASMUSSEN, 1998).

A partir do meio do século XVIII, começaram serem desenvolvidas 
salas de concertos, devido ao surgimento da música orquestral e de 
grandes compositores, como: Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) e Ludwig Van Beethoven (1770-1827), 
este último foi o que mais desenvolveu obras para orquestras chama-
das de sinfonias. Começaram assim a serem construídas salas maio-
res para acomodar orquestras mais numerosas e o público crescente, 
culminando em salas em formato de “caixa de sapato” (geometria re-
tangular), sendo as primeiras a Gewandhaus (1781) em Leipzig (Figu-
ra 21) e a Musikverein (1870) em Viena (Figura 22).

igreja de São Tomás, em Leipzig, Alemanha (Figura 20), onde ele re-
toma a polifonia outrora abandonada, em especial para esta igreja que 
possuía três naves com abóbadas abatidas. A edificação passou por 
reforma na qual foram adicionadas madeiras nas paredes de pedra, 
ornamentos e cortinas que resultaram em novas condições acústicas, 
e duas das peças de Bach que soam adequadamente na igreja são 
as Fugas e a Paixão segundo São Mateus. Hope Bagenal simulou o 
tempo de reverberação da igreja e chegou a 2,5 segundos atualmente, 
sendo que antes da reforma o tempo era de 6 a 8 segundos 
(RASMUSSEN, 1998).
Figura 20 Interior da Igreja de São Tomás

Fonte: Travelsygic. [s. d.]
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Figura 21 Interior da sala de concerto Gewandhaus Figura 22 Interior da sala de concerto Musikverein

Fonte:Gewandhausorchester [s. d.]

Fonte: Musikverein [s. d.]
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duzidas em salas com tempo de reverberação mais longo. Desta for-
ma, os compositores tinham em mente a produção de obras com intui-
to de serem tocadas em salas consideradas com excelente acústica e 
tempo de reverberação de cerca de 2 segundos.

A composição musical a partir do século XX, visa as sensações que a 
obra pode causar no público através dos timbres, e um exemplo é o 
Bolero de Maurice Ravel (1875-1937), onde é utilizada uma orquestra 
com diversos naipes e diferentes intensidades. Neste sentido, a arqui-
tetura das salas de concerto possibilitava a criação de um espaço no 
qual as pessoas podiam sentir a música reproduzida e onde diferentes 
gêneros musicais pudessem ser tocados, culminando no aprofunda-
mento de estudos e pesquisas na área da acústica (SCHMID, 2011; 
TAKAHASHI, 2010).

Nas salas de concerto contemporâneas, os projetos são concebidos 
com uma preocupação acústica e, devido às exigências para obter 
uma excelente qualidade em reproduzir diversos estilos musicais, de-
senvolveu-se a acústica ajustável. Nesta, pode ocorrer a alteração do 
volume ou dos elementos utilizados (materiais fonorrefletentes ou fo-
noabsorventes), ocasionando na modificação do tempo de reverbera-
ção para adequação à cada obra reproduzida.

Com o aumento das salas de concerto e consequentemente do públi-
co, um problema começou a surgir que foi plantas e volumes grandes 
que refletiram na acústica e na experiência do ouvinte, como cita She-
ridan & Van Lengen (2003):

                                  

Para o gênero de ópera, houve também uma evolução na arquitetura 
dos espaços, ao chegarem à conclusão que o espaço ideal deveria 
ser com pouca reverberação, para que o texto (palavra falada) pudes-
se ser compreendido.  Algumas casas de ópera foram construídas na 
Europa e o compositor Giuseppe Verdi (1813-1901) destacou-se com 
suas obras voltadas para esse estilo (SCHMID, 2011).

No final do século XIX, as composições musicais começaram a ser 
mais longas, com grandes orquestras e com intuito de serem repro-

“Os músicos eram posicionados de modo a formar o ponto focal 
da audiência e tão próximos quanto possível do bojo do espec-
tadores-ouvintes. Inicialmente, volumes simples, retangulares 
eram as formas mais comuns, mas estas, ao final, cederam lugar 
a auditórios em forma de leque, para trazer uma parte maior da 
audiência para perto dos músicos. Mas a proximidade não ga-
rantiu uma melhor experiência auditiva. À medida que os leques 
se alargaram, produziram maiores lacunas temporais entre a ex-
periência do som direto proveniente do palco e o som refletido 
proveniente das paredes laterais. Quando tais lacunas cresciam, 
o intimismo acústico, ou a sensação de proximidade com o músi-
co diminuía.” (SHERIDAN; VAN LENGEN, 2003 apud SCHMID, 
2011)
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4. Estudos de caso

Os estudos de casos que serão analisados caracterizam-se como 
projetos de grande importância para o desenvolvimento do presente 
trabalho, pois são obras que permitem compreender a complexidade 
envolvida ao se avaliar aspectos como: forma interior, volume, tipos de 
materiais utilizados, número de assentos, tamanho e alguns aspectos 
subjetivos.
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4.1 Sala Minas Gerais

O projeto da Sala Minas Gerais foi realizado pelos arquitetos Jô Vas-
concellos e Rafael Yanni no ano de 2012 e trata-se de um centro cul-
tural nomeado como Estação da Cultura Presidente Itamar Franco que 
abriga os edifícios da Sala de Concertos, Sede da Rede Minas de Te-
levisão e Rádio Inconfidência.

O intuito da construção da sala de concertos era abrigar a sede da 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, abrangendo o programa de 
necessidades artísticas e técnicas da orquestra, sala principal para as 
apresentações com capacidade de receber um número considerável 
de pessoas, salas de ensaios, camarins, espaços de apoio, administra-
ção, estacionamento, entre outros (MELENDEZ, 2016).

A intenção do projeto era a inserção de uma nova identidade de urba-
nização em um bairro histórico em Belo Horizonte outrora esquecido, 
após o fim do Mercado da Barroca. A escolha do terreno e a criação 
de uma praça na entrada que permite que as pessoas possam usufruir 
de um local acolhedor e de socialização em uma área que tem falta de 
espaços culturais, foi um passo importante para o desenvolvimento do 
projeto (MELENDEZ, 2016).

Os critérios acústicos determinaram a estrutura e o modo da implanta-
ção do projeto no terreno, pois como há a diferença de cotas de nível 
no terreno, houve uma preocupação prioritária para resolver as ques-
tões da sala de concerto.

Figura 23 Praça que conecta os edifícios 

Fonte: Arcoweb [s. d.]
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4.1.1 Implantação

O projeto está localizado no bairro de Barro Preto, na região central de 
Belo Horizonte, Minas Gerais em uma quadra que possui um desnível 
considerável (Figura 24). Desta forma, o acesso ao terreno ficou loca-
lizado onde foi considerado o melhor nível para diminuir a movimen-
tação de terra e para que o público acesse por onde a circulação de 
veículos é menor.

O edifício foi revestido por chapas de aço perfuradas, uma camada de 
manta acústica e pintadas com tinta eletrostática vermelha, e o fecha-
mento com pele de vidro, traduz em leveza e transparência da obra.

Figura 24 Implantação Sala Minas Gerais

Fonte: Google Earth [s. d.]

Fonte: Arcoweb [s. d.]

Figura 25 Vista externa da Sala Minas Gerais
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4.1.2 Características da sala

A sala possui a capacidade de 1.477 lugares, distribuídos na plateia e 
no coro e com um volume de 18.950m³ e dimensões aproximadas de 
50m de comprimento, 35m de largura e 18m de altura. O conceito da 
plateia foi uma mescla de exemplos como os terraços da Berlin Philar-
monie e parte retangular (“caixa de sapato”) como a Boston Symphony 
Hall e a Sala São Paulo. Com isso, foram definidos a área do palco e 
como a plateia seria organizada ao redor dos músicos para permitir 
que os aspectos de acústica, envolvimento, visibilidade e percepção 
espacial fossem adquiridos por todos os ouvintes e de maneira equili-
brada (Figura 28).

A consultoria acústica ficou por conta do escritório Acústica e Sônica, 
do arquiteto José Augusto Nepomuceno, que utilizou experimentos e 
modelos físicos e virtuais para avaliação dos parâmetros acústicos da 
sala.

Figura 26 Planta do térreo da Sala Minas Gerais  

Fonte: Archdaily [s. d.]
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Fonte: Archdaily [s. d.]

Figura 27 Planta do nível superior da Sala Minas Gerais                                                         

Fonte: Archdaily [s. d.]

Figura 28 Vista interna da disposição da sala



49

As poltronas (Figura 29) foram desenvolvidas especialmente para a 
sala com materiais e dimensões para realizar a absorção acústica fixa 
estabelecida para a sala.

As paredes superiores, denominadas de velas, foram projetadas com 
formato curvo com o objetivo de espalhar os sons através da difusão 
sonora, e assim, alcançar todos os ouvintes de maneira equilibrada. 
O desenho dos balcões com a diferença de alturas e a madeira com 
ornamento também foi pensado para auxiliar nesta reflexão.

O revestimento acústico da parede do palco é feito de lambri de madei-
ra e há portas que podem reduzir o nível sonoro de instrumentos com 
sons mais fortes e cortinas de veludo, atrás das portas, que podem ser 
utilizadas de acordo com a condição acústica desejada. 

O forro que abrange toda a sala é fixo, onde são colocadas as instala-
ções de iluminação. Por cima dele encontra-se a área técnica e a co-
bertura com uma laje em concreto de 40cm de espessura, todos estes 
elementos são fundamentais para proporcionar o tratamento acústico 
adequado.Figura 29 Vista das fileiras de poltronas

Figura 30 Corte perspectivado da sala

Fonte: MoraesBrentano. [s. d.]

Fonte: Filarmonica [s. d.]
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Quando há a necessidade de modificar o comportamento acústico da 
sala, utiliza-se as cortinas acústicas instaladas nas laterais que podem 
subir ou descer absorvendo os sons e o forro móvel (difusor acústico 
móvel) composto por estruturas de aço revestidas de madeira (Figura 
31), instalado sobre o palco que com a sua superfície pode aproximar 
ou afastar as reflexões sonoras.

Fonte: MoraesBrentano [s. d.]

Figura 31 Vista forro móvel sobre o palco.
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4.1.3 Parâmetros acústicos da sala

O tempo de reverberação na Sala Minas Gerais foi estabelecido na 
média de 2,2 segundos quando a sala está vazia e as soluções ado-
tadas foram baseadas em testes computacionais, modelos virtuais e 
físicos. Depois de finalizado o projeto em 2015, músicos e maestros 
elogiaram o seu equilíbrio acústico, a relação de intimidade entre os 
músicos e os ouvintes, pois o assento mais distante está a 20m do pal-
co, a vivacidade e homogeneidade dos sons quando as obras musicais 
são executadas.



52

4.2 Walt Disney Concert Hall

O projeto da Walt Disney Concert Hall foi realizado pelo arquiteto Frank 
Gehry no ano de 1987 com intuito de recuperar e reurbanizar área da 
cidade de Los Angeles a partir de um concurso onde se inscreveram 
cerca de oitenta arquitetos. A obra durou dezesseis anos e ficou pronta 
no ano de 2003.

As exigências do projeto era abrigar a sede da Orquestra Filarmônica 
de Los Angeles e atender o programa de necessidades que contava 
com a sala de concerto para as apresentações, espaços de apoio, bas-
tidores, espaço público para as pessoas poderem desfrutar e escritó-
rios para a administração da orquestra.

No início da concepção do projeto foram realizados croquis, diversos 
modelos físicos (Figura 32) e virtuais para identificar qual seria o me-
lhor modelo para a sala. Como consultor acústico foi chamado o espe-
cialista Yasuhisa Toyota, do escritório Nagata Acoustics, que trabalhou 
juntamente com Gehry desde o começo do desenvolvimento do projeto 
e foi fundamental para definir a forma do edifício, concomitantemente 
com os elementos acústicos da sala. Fonte: MORAIS, 2010

Figura 32 Estudo dos trinta modelos físicos 
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Para o estudo acústico, Toyota também utilizava os modelos físicos 
para identificar como os raios sonoros se comportariam dentro da sala. 
Para tal, realizou estudos de raios acústicos nos modelos físicos com 
o uso de laser e superfícies reflexivas, e alimentava o modelo digital 
com os dados aferidos. Com os dados avaliados, foi produzida uma 
maquete do interior da sala em uma escala maior (Figura 33) onde 
o consultor poderia alterar elementos para aprimorar os parâmetros 
acústicos (MORAIS, 2010).

Os modelos virtuais começaram a ser usados para realizar as modifi-
cações necessárias para a qualidade acústica, enquanto a definição 
dos aspectos exteriores da fachada ainda era feita nos modelos físi-
cos. Depois de estabelecida as fachadas, passou-se a utilizar o progra-
ma CATIA que gerava estudos digitais a partir dos materiais escolhidos 
para a estrutura e os revestimentos, de modo que foram testadas as 
soluções e aprovado o modelo final (MORAIS, 2010).

Depois de uma pausa no desenvolvimento do projeto, o mesmo foi re-
tomado e algumas mudanças ocorreram nas fachadas, porém o proje-
to do interior da sala não foi alterado. O material utilizado nas paredes 
e estrutura foi o aço com especificações técnicas rígidas para propor-
cionar as formas onduladas (Figura 34) e vidro em algumas partes 
para penetração de luz.

Fonte: MORAIS, 2010
Fonte: RENNIE, 2013.

Figura 33 Modelo físico para estudo acústico

Figura 34 Fachada da Walt Disney Concert
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4.2.1 Implantação

A sala de concerto Walt Disney está localizada no centro de Los Ange-
les, EUA próximo ao edifício do Music Center, possui jardins em sua 
volta e os acessos podem ser realizados por diferentes ruas. A implan-
tação do edifício na diagonal do terreno e o acesso principal ao auditó-
rio com a grande escadaria, valorizam a esquina da quadra.

O edifício foi revestido internamente em gesso acartonado e madei-
ra com cavidades antirressonâncias, e o piso desenhado pelo próprio 
Gehry de carpete felpudo (SANT’ANNA, 2012).

Figura 35 Implantação da Walt Disney Concert

Figura 36 Vista externa da Walt Disney Concert

Fonte: Google Earth [s. d.]                                               

Fonte: RENNIE, 2013
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4.2.2 Características da sala

A sala conta com capacidade para 2.265 pessoas e volume de 
30.600m³, em uma configuração circular que envolve o palco por todos 
os lados, distribuídos em pequenos terraços, feitos de madeira clara da 
família do pinho Douglas Fir e as poltronas em diversas cores (Figuras 
37, 38 e 39). Além do palco feito de madeira cedro amarelo do Alasca 
que possui elevadores que permitem o arranjo da orquestra de diferen-
tes maneiras e assentos próximos podem ser retirados para ampliar a 
sua área.

As paredes auxiliam na difusão sonora devido seu formato convexo 
e a utilização de revestimento de madeira reforçadas com 10cm de 
concreto.

Há também aberturas para a iluminação natural nos cantos da sala, 
vedadas com caixilhos de aço e vidros duplos com espessuras de 5 e 
7cm.

Fonte: RENNIE, 2013

Figura 37 Planta do térreo da Walt Disney Concert
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Fonte: RENNIE, 2013Fonte: RENNIE, 2013

Figura 39 Vista Interna da Walt Disney ConcertFigura 38 Planta do pavimento superior da Walt Disney Concert
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O teto é composto por blocos de concreto que são revestidos com a 
madeira Douglas Fir, seu formato convexo dividido em painéis e sua 
exata localização possibilitam que os sons cheguem a todos os ouvin-
tes (Figura 40). Com o auxílio do software CATIA, os 82 painéis foram 
todos desenhados com diferentes medidas possuindo em média de 
27m de comprimento e 3,6m de largura, pesando em torno de três e 
cinco toneladas.

Fonte: Slideshare, 2016

Figura 40 Corte Longitudinal da Walt Disney Concert Hall
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4.2.3 Parâmetros acústicos da sala

A sala proporciona aos ouvintes uma intimidade com a orquestra pelo 
fato de circundar o palco por todos os lados, sendo que o assento mais 
distante está a cerca de 33,50m. Possui tempo de reverberação de 
2,2s com a sala vazia e 2s com a sala cheia.
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4.3 Sala São Paulo

A Sala São Paulo foi projetada pelo arquiteto Nelson Dupré, no ano de 
1997 quando foi convidado por Ismael Solé,  engenheiro e represen-
tante da Secretaria de Estado da Cultura para concorrer no projeto de 
restauração da Estação Júlio Prestes que abrigaria a Orquestra Sinfô-
nica do Estado de São Paulo através do projeto da sala de concertos.

Para o projeto da sala, algumas salas de concertos tradicionais foram 
usadas como critério para a requalificação da Estação Júlio Prestes 
em uma sala de concerto. Algumas características em comum entre 
elas foram identificadas por Leo Beranek, como: salas de forma re-
tangular (“caixa de sapato”), em média dois mil lugares, larguras entre 
18 e 23 metros e comprimentos entre 41 e 52 metros, grande volume 
devido ao teto alto em relação as poltronas, tempo de reverberação em 
torno de 2 segundos, reflexões e difusões relacionados às superfícies 
ornamentadas e balcões laterais (DI MARCO, 2001).

O projeto das salas BostonSymphony Hall (1900), Musikvereinsaalde 
Viena (1870), Concertgebouwde Amsterdam (1888) e a NeuesGewa-
ndhaus de Leipzig (1884-1944) foram utilizadas como exemplo para a 
elaboração do projeto inicial. Na primeira, utilizou-se o mesmo parâ-
metro das dimensões internas horizontais, pois o vazio do Grande Hall 
que havia na Estação Júlio Prestes tinham medidas bem parecidas, 
a concepção geral da distribuição dos assentos, com o rebaixamento 
da área central da plateia, arquibancadas em outro nível nas laterais, 
balcões superiores em balanço e com o coro atrás do palco, são se-
melhantes a segunda (Musikvereinsaal), na terceira (Concertgebouw)

seria utilizada a concepção da plateia atrás do palco e o teto com pai-
néis quadrados e na quarta (NeuesGewandhaus) utilizou-se como re-
ferência o arredondamento das arquibancadas em meia elipse. Estas 
foram as primeiras propostas concedidas pela ArtecConsultants que 
foi a primeira empresa de consultoria acústica (Figura 41) (DI MARCO, 
2001).

Fonte: DI MARCO, 2011

Figura 41 Proposta inicial para a Sala São Paulo pela ArtecConsultants
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Mas a proposta inicial não teve êxito e Nelson Duprérealizou algumas 
alterações e apresentou duas propostas (Figuras 42 e 43) e a segunda 
foi a escolhida definitivamente com o auxílio dos órgãos técnicos de 
preservação do patrimônio (Condephaat) e do consultor acústico bra-
sileiro, José Augusto Nepomuceno.

Fonte: DI MARCO, 2011                                             Fonte: DI MARCO, 2011                                             

Figura 42 Primeira proposta de Nelson Dupré

Figura 43 Segunda e definitiva proposta de Nelson Dupré
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4.3.1 Implantação

A Sala está instalada na antiga Estação Júlio Prestes, onde abriga-
va escritórios de administração da Companhia Ferroviária Sorocaba 
e que anos mais tarde passou a ser um lugar sem uso. O local está 
situado na região central de São Paulo, no bairro de Campos Elíseos, 
uma área considerada das mais degradas da cidade e próximo a linha 
férrea que continua em funcionamento, sendo necessário o ideal isola-
mento anti-vibratório e acústico de janelas e portas.

Fonte: Sala São Paulo [s. d.]

Fonte: Google Earth [s. d.]

Figura 45 Vista externa da Sala São Paulo

Figura 44 Implantação Sala São Paulo
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Fonte: Sala São Paulo [s. d.]                                      

Figura 46 Fachada Sala São Paulo
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4.3.2 Características da sala

A sala possui capacidade para 1.484 lugares, sendo 429 na plateia 
central, 390 na plateia elevada, 179 nos balcões do mezanino, 160 
nos camarotes do mezanino, 190 no coro, 56 nos balcões do piso su-
perior e 80 nos camarotes do piso superior. As dimensões da sala são 
de 48m de comprimento e 20m de largura, o palco com 20m (boca de 
cena) x 12,80m, com pé direito de até 27m e volume de 20.000m³ (Fi-
guras 47, 48 e 49)

Fonte: DI MARCO, 2011  

Figura 47 Planta do térreo da Sala São Paulo
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Figura 48 Planta do pavimento superior da Sala São Paulo Figura 49 Corte Longitudinal da Sala São Paulo                                   

Fonte: Teoria e Critica, 2010.Fonte: DI MARCO, 2011  
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Para o acesso da plateia, foram colocadas antecâmaras desenhadas 
de modo que não prejudicasse a percepção espacial dos ornamentos 
arquitetônicos presentes e para isolar as vibrações provenientes do 
solo referente a linha férrea e o trânsito, foram feitos pisos e lajes flutu-
antes sob coxins especiais.

Os balcões que estão localizados no mezanino possuem um desenho 
levemente diferenciado e acompanham os vãos entre as colunas, po-
rém há uma interrupção de balcão na entrada do maestro no palco, 
para enfatizar o acesso e o arco existente no edifício. Nos balcões do 
piso superior são dispostos também nos vãos intercolúnio com cinco 
balcões de cada lateral e quatro do lado oposto ao palco (Figura 50)

As cadeiras foram desenvolvidas com intuito de atender os requisitos 
acústicos, facilidade de fabricação e necessidades ergonométricas, e 
assim, integrariam com a sala por meio da utilização de materiais que 
foram pelo uso de pau-marfim como acabamento e o tecido de cor azul 
noturno para as almofadas forradas (Figuras 51, 52 e 53).

Fonte: Sala São Paulo [s. d.]

Figura 51 Vista poltronas

Fonte: Dupre Arquitetura. [s. d.]

Figura 50 Foto interna da Sala São Paulo                                   
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Figura 52 Croqui das poltronas Figura 53 Vista poltronas

Fonte: DI MARCO, 2011                                             

Fonte: Teoria e Critica [s. d.]                                
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No teto tem-se um forro acústico móvel composto por 15 painéis inde-
pendentes segurados por cabos atirantados, que podem ser acionados 
mecanicamente por sistema computadorizado. Acima deste forro loca-
lizam-se bandeiras de veludo que podem ser ajustadas para a adequa-
ção acústica, o piso técnico onde estão instalados os suportes para 
os painéis e as casas de máquinas que foram isoladas com paredes 
e forro de gesso para evitar a passagem de sons externos, e assim, 
proporcionar o devido isolamento acústico.

Os materiais utilizados na sala permitem que a qualidade acústica seja 
mantida por meio da reflexão sonora multidirecional provido pelas su-
perfícies das paredes, colunas, pisos, acabamentos e balcões, com 
a aplicação de materiais mais densos como freijó no palco, madeira 
pau-marfim e compensado naval nos painéis, cadeiras, portas, pisos 
e revestimentos dos balcões. Somados a isto, as poltronas revestidas 
de tecido sintético e espuma de alta densidade, apesar de serem mais 
densos, são materiais macios que permitem um equilíbrio entre a refle-
xão e absorção acústica para o devido ajuste do tempo deFonte: DI MARCO, 2011

Figura 55 Vista do forro móvel

Fonte: Sala São Paulo [s. d.]

Figura 54 Croqui do painel acústico
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reverberação. Assim, o conjunto dos elementos da sala que possibi-
litam a sua qualidade acústica, como cita o consultor de acústica da 
Sala São Paulo, José Augusto Nepomuceno:

           .“A geometria da Sala, a disposição dos balcões, o desenho 
das frentes dos balcões, o posicionamento do palco, a ine-
xistência de carpetes ou cortinas, a espessura da madeira 
do palco, o desenho das poltronas, paredes pesadas, as ir-
regularidades da arquitetura eclética do edifício existente 
compõem na Sala São Paulo um importante elenco de pe-
quenas contribuições absolutamente fundamentais para a 
qualidade do seu clima acústico.” (DI MARCO, 2001, p.125).
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4.3.3 Parâmetros acústicos da sala

Na Sala São Paulo devido as condições acústicas apresentadas o tem-
po de reverberação pode variar de 1,7 a 2,4 s, que pode ser classifica-
da em uma sala com vivacidade, ao atender à demanda de diferentes 
repertórios musicais. A sua forma retangular e “estreita” com o assento 
mais distante a 30,5 m, permite uma experiência mais próxima dos mú-
sicos e os músicos ao executarem as peças conseguem ouvir todos os 
naipes, em razão das superfícies refletoras que possibilita o equilíbrio 
e harmonia dos sons.
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5. Projeto

No Brasil, há uma grande falta de locais específicos para a execu-
ção de peças musicais, os espaços onde muitas vezes são realizados  
concertos não possuem uma qualidade acústica que proporcione ao 
ouvinte perceber os detalhes executados pelos músicos com precisão.
Como exemplo, muitas orquestras apresentam-se em teatros, auditó-
rios, conchas acústicas, que não foram projetadas para esta finalidade.

Juliano Pita (2012) através da sua pesquisa compreende que os es-
paços para concertos que são destinados para determinados estilos 
musicais além de serem importantes agentes sociais, precisam ser 
projetados para a sua função específica, como ele cita:

                                   

Muitas técnicas musicais demoram anos para serem desenvolvidas e 
estudadas pelos músicos e tem por finalidade causar específicas sen-
sações sonoras. Porém por falta do ambiente adequado, mesmo que a 
música seja executada com excelência técnica e brilhantismo por parte 
do músico, a qualidade sonora e a sensação desejada pode não ser 
atingida por falta de condições acústicas fundamentais.

Sendo  assim, a  escolha  do  projeto  da  sala  de concerto visa com-
preender as necessidades acústicas para atender músicos e ouvintes, 
associado ao objetivo de criar um espaço cultural que atenda a deman-
da do bairro e da cidade.

“Mais do que edifícios, estes são espaços destinados a 
funções específicas e abrangentes, e que incluem diversos 
processos que vão além da simples audição musical ou 
apresentação de peça teatral. Estes espaços possuem um 
contexto social de evento, e configuram-se em equipamen-
tos urbanos complexos e com profundos impactos em seu 
entorno.” (PITA,2012).
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5.1 Localização

Para a escolha do local de intervenção foi analisada a localização dos 
principais espaços de concertos na cidade de São Paulo, pode-se ve-
rificar que a maioria destes espaços estão concentrados no Centro da 
cidade, o que restringe, segrega o acesso para muitas pessoas devido 
a distância e a questões socioeconômicas.

O local escolhido para ser implantado o projeto está localizado no bair-
ro da Vila Prudente e faz divisa com o tradicional bairro da Mooca, pre-
cisamente na Avenida Paes de Barros altura do número 3.401 (Figura 
56), próximo à estação do metrô e monotrilho da Vila Prudente e em 
uma região onde concentram-se diversos tipos de comércios, serviços 
e residências. A avenida é uma importante via no bairro e na cidade, 
pois conecta a Mooca ao Centro e a outros bairros próximos como Ipi-
ranga, Cambuci e Brás.

Em seu entorno imediato há vários comércios por onde passam inúme-
ras pessoas, por ser um local que está próximo a prédios residenciais, 
muitas pessoas também frequentam a região para caminhar pela Ave-
nida Paes de Barros.

Figura 56 Vista aérea do terreno

Fonte: Google Earth   [s. d.]                                                           
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5.1.2 Histórico do Bairro

O bairro de Vila Prudente, está localizado na região sudeste da cida-
de de São Paulo, pertencente a Zona Leste (Figura 57). Sua história 
iniciou-se no século XVI, quando algumas terras foram doadas para 
João Ramalho com intuito de povoa-la, e anos depois, começaram a 
ser vendidas para João Pedroso que utilizava para cultivo de frutas e 
pastos. Com a morte de João e a chegada de imigrantes italianos na 
região em meados dos anos 1890, os irmãos Falchi: Emídio, Panfilio 
e Bernardino, que vieram em busca de trabalho, com o patrocínio de 
Serafim Corso adquiriram terras para suas residências e abriram a pri-
meira fábrica do bairro que produziria chocolates, a chamada Fábrica-
de Chocolates e Confeitos Falchi (FLORIDO, 2009).

A abertura da fábrica atraiu diversas pessoas para o bairro, inclusive 
imigrantes italianos, portugueses, lituanos, russos e espanhóis com a 
possibilidade de trabalharem, e a construção de moradias pelos irmãos 
Falchi para os operários, assim, fundaram o bairro de Vila Prudente de 
Moraes em homenagem ao então Presidente do Brasil, Prudente de 
Moraes (Figura 58). Além da indústria de chocolates, os irmãos Falchi 
investiram em outras áreas como cerâmica para produção de telhas e 
tijolos, e deste modo, impulsionou o desenvolvimento da região com a 
abertura de outras indústrias, como a Fábrica Paulista de Papel e Pa-
pelão; a Indústria de Louças Zappi, a Manufatura de Chapéus Oriente 
e a Companhia Cerâmica Vila Prudente.

Figura 57 Mapa da cidade de São Paulo com destaque para o distrito de Vila
Prudente

Fonte: Prefeitura de SP [s. d.]
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Em 1929, Vila Prudente conquista sua autonomia ao deixar de per-
tencer ao bairro Ipiranga. Com o desenvolvimento industrial do bair-
ro, alguns recursos começaram a ser implantados como o sistema de 
transportes de bondes e ônibus, abertura de novas avenidas, como a 
Avenida Paes de Barros, locais de lazer, saúde e educação, porém 
alguns problemas começaram a surgir como acontece em grandes me-
trópoles, como a formação da Favela de Vila Prudente no ano de 1940, 
devido ao alto número de imigrantes que chegaram e trabalhadores da 
construção civil (FLORIDO, 2009).

Nas décadas de 1950 e 1960, algumas fábricas começaram a sair da 
região, e então novos empreendimentos foram introduzidos, o que deu 
início a verticalização do bairro e de novas propostas para os antigos 
galpões deixados pelas indústrias, a exemplo do Shopping Mooca Pla-
za que foi construído no antigo terreno da fábrica de automóveis Ford.

Figura 58 Mapa dos primeiros loteamentos de Vila Prudente

Fonte: MEDEIROS [s. d.]
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5.1.3 Características do bairro

Atualmente, o bairro da Vila Prudente passa por um processo de reno-
vação e desenvolvimento alavancados pela chegada recente do metrô 
e monotrilho, que aumentou a circulação de pessoas, dinamizou os 
transportes na região, integrando-os com a Zona Sul e Central.

O bairro com seu expressivo crescimento dos últimos anos, contribui 
para mudanças em avenidas importantes, como a Avenida Luis Inácio 
de Anhaia Mello, caracterizada pelo comércio de automóveis, começou 
a ceder espaços para novos empreendimentos comerciais, residen-
ciais e universidades.

Os equipamentos públicos que atendem a região na área da saúde 
são, um hospital estadual e duas UBS, na educação conta com trinta e 
seis escolas (dezesseis de ensino fundamental e médio e vinte de edu-
cação infantil). No esporte tem-se cinco espaços (um centro esportivo 
e quatro clubes da comunidade), porém há a falta de equipamentos 
culturais, sendo que há apenas uma biblioteca, dois cinemas e uma 
casa de show, além de poucas áreas verdes.

De acordo com os dados demográficos de 2010, o distrito de Vila Pru-
dente possui uma população de 104.242 e uma densidade demográfi-
ca de 10,529Hab/km.

O PDE (Plano Diretor Estratégico) estabeleceu que o distrito é uma 
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, e o terreno de im-
plantação do projeto está na zona de uso ZCP-a e eixo de estruturação 

da transformação urbana (Figura 59).

Figura 59 Mapas da área do terreno 



76

5.1.4 Levantamento fotográfico

Fonte das fotografias: Arquivo PessoalFigura 60 Mapa da área do terreno com indicações das fotos

Foto 1 Vista da Avenida Paes de Barros

Foto 2 Vista da Avenida Paes de Barros

Fonte: Google Earth [s. d.]



77

Foto 3 Vista interior do terreno Foto 4 Vista interior do terreno

Foto 5 Vista da Avenida Paes de Barros Foto 6 Vista da Rua Capitão Pacheco e Chaves
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Foto 7 Vista interna do terreno Foto 8 Vista da Rua Capitão Pacheco e Chaves

Foto 9 Vista da Rua Cervantes Foto 10 Vista da Rua Cervantes
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Foto 11 Vista da Rua Cervantes Foto 12 Vista da Rua Cervantes
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5.1.5 Implantação

Figura 61 Implantação do projeto
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5.2 Programa de necessidades estabelecido

Área do terreno:5.478,09m²
Área do projeto: 12.136,34m²
Coeficiente de aproveitamento (CA): 2,21
Taxa de ocupação (TO): 3.791,00m² (69%)
Área permeável:821,71 (15%)

TÉRREO:
Sala apresentações:728,57m²            Sala de apoio: 24,69m²
Área técnica sala: 29,06m²                 Sanitários masculino: 61,49m²
Foyer: 537,90m²                                 Sanitários feminino: 52,87m²
Bilheteria: 37,17m²                             2 Camarins coletivos: 155,65m²
Loja: 57,89m²                                     2 Camarins individuais: 55,42m²
Cafeteria: 93,57 m²                            Sala de aquecimento: 202,23m²
Hall dos músicos: 215,78m²

1º PAVIMENTO:
Sala de apresentações: 1.165,25m²    Camarim coletivo: 73,19m²
Sala de ensaio metais: 145,92m²         2 Camarins individuais: 70,44m²
Sala de apoio aos camarins: 14,54m²  Livraria: 152,81m²
Sanitários masculino:47,72m²              Lanchonete: 165,61m²
Sanitários feminino: 84,45m²                Loja: 32,57m²
Sala de ensaio coro: 139,57m²

2º PAVIMENTO:
Sala de ensaio madeiras: 149,64m²      2 Estúdios de gravação: 70,55m²
Sala de ensaio violinos: 149,66m²      Sanitários masculino: 13,17m²
Sala de ensaio violoncelos: 64,95m²  Sanitários feminino: 15,07m²
Sala de ensaio percussão: 73,23m²    DML: 14,30m²

3º PAVIMENTO:
Arquivo musical: 149,64m²                    Depósito: 14,30m²
Sala de ensaio orquestra: 149,66m²     Sanitários masculino: 13,17m²
Sala técnica: 70,55m²                           Sanitários feminino: 15,07m²

SUBSOLO:
Estacionamento: 956,38m²             Ambulatório: 23,40m²
Sala operacional: 17,63m²                 Depósito de instrumentos: 118,82m²
Recepção: 53,38m²                        Área técnica: 79,73m²
Sala maestro: 28,54m²                   Sanitários masculino: 13,17m²
Casa de máquinas: 107,54m²        Sanitários feminino: 15,07m²
3 Salas administração orquestra: 120,04m²
3 Salas administração do edifício: 162,77m²
Doca: 198,49m²

ATRIOS:
Caixa d´água superior: 65,57m²                Sala ar condicionado: 38,66m²
Depósito: 40,24m²                                  Casa de máquinas: 58,46m²
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5.3 Concepção do projeto

Em relação aos parâmetros acústicos, foram utilizados métodos para 
análise das placas refletoras e o uso de materiais, através de experi-
mentos com modelos físicos e virtuais (vide capítulo 5.4).

A proposta do projeto é criar um espaço cultural onde as pessoas pos-
sam se encontrar, divertir, interagir, fazendo uso de ambientes que são 
abertos ao público e caracterizem-se como locais de permanência, em 
uma região onde não há espaços destinados a esse propósito.

A ideia principal foi o desenvolvimento da sala de concerto, com qua-
lidade acústica para que todas as pessoas possam desfrutar de uma 
boa música. Além da sala, salas de ensaio destinadas ao estudo de 
diversos instrumentos e de vozes, e em dias de concertos a utilização 
dos camarins para realizar a preparação antes e pós apresentações.

Dentre os espaços de convívio estão a lanchonete, cafeteria, livraria, 
foyer, juntamente com a praça que direciona o acesso a sala, local que 
permite parada e descanso e as interações sociais entre as pessoas 
que por ali passarem.

A escolha da disposição da plateia da sala, depois dos estudos de 
salas renomadas, foi a tradicional “caixa de sapato” com balcões nas 
laterais e o coro atrás do palco, como se fosse uma arena. A sala tem 
capacidade para 930 pessoas (10 assentos reservados a pessoas com 
deficiência), sendo 312 na plateia central, 68 na plateia elevada, 198 
nos balcões laterais, 94 no coro e 258 no mezanino. As dimensões do 
espaço são de 40,50m de comprimento, 30,50m de largura e 17m de 
altura, com volume de cerca de 20.000m³.
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5.3.1 Plantas 

Planta Térreo
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Planta 1º Pavimento
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Planta 2º Pavimento
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Planta 3º Pavimento
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Planta Subsolo
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Planta Atrio
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Planta Atrio
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5.3.2 Cortes

Corte AA
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Corte BB
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Corte CC
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Elevação Norte

5.3.3 Elevações
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Elevação Sul
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Elevação Leste
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Elevação Oeste
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5.3.4 Detalhes Construtivos

Detalhe Estrutura
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Detalhe Cobertura
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Perspectiva isométrica fachada

Sem escala.
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5.3.5 Perspectivas

Figura 62 Fachada Oeste
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Figura 63 Fachada Sul
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Figura 64 Foyer 
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Figura 65 Interior da sala de concerto
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5.4 Experimentos

A metodologia utilizada nos experimentos permitiu a obtenção de da-
dos concretos que demonstraram que o projeto teórico coincidia com 
as expectativas desejadas no âmbito acústico, em relação ao isola-
mento e reflexões sonoras.
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5.4.1 Mapa de Ruído e Teste dos Materiais

Figura 67 Mapa de Ruído

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 66 Tabela dos pontos de medição

Fonte: Elaborado pela autora.

*Horário de pico identificado e medição realizada a partir de 9:00 do dia 
18/10/2018.
Decibelímetro utilizado: Marca Instrutemp – Modelo ITDEC 4020 (medido em 
modo fast).

De acordo com a norma ABNT 10.152 (Acústica – Níveis de Pressão 
Sonora em Ambientes Internos a Edificações), estabelece para salas 
de concerto um ruído admissível para o conforto acústico de 30 – 
40dB(A). Sendo assim, foi realizado a medição dos níveis de ruído 
no entorno do terreno de projeto, através da definição de pontos ao 
longo da área e a aferição de três leituras (A, B e C) com intervalo de 
10s entre elas (Figura 66), com esses dados foi feito o mapa de ruído 
(Figura 67).
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Com os dados obtidos através do mapa de ruído e a definição dos 
materiais do projeto, que são para a parte externa vidro duplo insulado 
(isolamento de 40dB) e bloco de concreto (isolamento de 50dB), foram 
feitos testes na câmara acústica para identificar o isolamento acústico 
de alguns materiais.

A câmara acústica é uma caixa de 60x60cm de madeira compensado 
naval com 2,5cm de espessura, nas suas bordas tem-se EVA para o 
devido fechamento e seu interior forrado com folha de zinco. A câmara 
é dividida em duas partes (Figura 68), de um lado é utilizada para co-
locar a fonte sonora que irá emitir o ruído rosa, e do outro lado encon-
tra-se o decibelímetro, e entre essas duas partes é colocado o material 
objeto de estudo em um apoio de madeira com grampos de aperto 
rápido para segurar o material em um espaço de 15x15cm (Figura 69).

Os dados obtidos com as medições foram:

Medição com a caixa vazia:
Medição do decibelímetro sem ligar o ruído – 35dB (A);
Medição do decibelímetro com ruído ligado – 92dB (A);

Medição com materiais representando o isolamento:
Vidro (2,2cm – Antisom-Thermoplus) – 79dB(A) (Redução de 13dB)
Madeira Pinuros (2,0cm) – 81dB(A) (Redução de 11dB)
Alumínio (0,3cm) – 79,5dB(A) (Redução de 12,5dB)

Figura 69 Câmara acústica com material

Figura 68 Câmara acústica                                         
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Figura 71 Vidro para teste

Figura 70 Câmara acústica com decibelímetro

Pelos dados obtidos, pode-se verificar que houve redução do ruído 
de um meio ao outro ao colocar os materiais, porém os valores que 
foram reduzidos não condizem com o que os fornecedores apresen-
tam nas especificações técnicas, como por exemplo, o vidro Antisom-
Thermoplus que possui um isolamento acústico médio de 40dB de 
acordo com o fornecedor (Figura 71). Sendo assim, o teste com a 
câmara proporciona uma elucidação de como funciona o processo de 
isolamento, mas não permite, sozinho, obter dados finais suficientes 
para a elaboração do projeto.
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Para o interior da sala foram utilizados materiais que permitissem, com 
o auxílio da Planilha Windoor, obter um tempo ótimo de reverberação 
de 1,90s, considerando a frequência de 500Hz, como mostra os dados 
calculados (Figura 72).

Figura72 Dados Planilha Windoo
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5.4.2 Teste Placas Acústicas

O primeiro procedimento para o teste das placas acústicas foi a uti-
lização da planilha de cálculo de placas, a partir do estabelecimento 
do ruído de fundo dentro da sala de 35dB, identificando-se que o som 
direto (considerando a fonte sonora a voz humana) chegaria até a filei-
ra 11, com 14,6m de distância em relação ao palco. Após a fileira 11, 
o cálculo demonstrou a necessidade de mais três placas até a última 
fileira com 25,6m de distância. Para o coro, que está atrás do palco, foi 
adotado uma placa com o auxílio das medidas estabelecidas através 
do software AutoCAD.

Para a confirmação do posicionamento das placas refletoras, foram fei-
tos ensaios utilizando um corte longitudinal do projeto em escala 1:100. 
O teste consiste na utilização de espelhos que refletiam a luz emitida 
pelo laser, representando assim, a mesma projeção desejada com a 
fonte sonora localizada no palco a 1,65m de altura.
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Rebatedor 1
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Rebatedor 2
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Rebatedor 3
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Rebatedor 4
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Foi ainda utilizado o software Ecotect específico em análises acústi-
cas para ilustrar o comportamento das placas, das superfícies e do 
volume da sala ao ser atingido pelas ondas sonoras, representadas, 
aqui, pelas setas.
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6. Considerações Finais

Dado o exposto deste trabalho, as pesquisas possibilitaram compreen-
der parâmetros objetivos e subjetivos relacionados ao tema da acús-
tica, assim como, a relação da arquitetura e da música, e como esse 
vínculo perpetua ao longo dos anos demonstrado através da análise 
dos espaços construídos e adequações destes para a reprodução das 
obras musicais.

O projeto da sala de concerto é a consolidação de alguns atributos 
estudados no referencial teórico e nos estudos de caso que através 
destes pode-se desenvolver o trabalho de maneira a atingir a quali-
dade acústica e espacial do projeto, por intermédio da composição do 
conjunto dos elementos de forma, materiais, estruturas, de modo a 
oferecer aos ouvintes e aos músicos uma experiência diferenciada. 
Além disso, difundir a cultura e a arte em um bairro que há a escassez 
de equipamentos culturais e promover a requalificação da área.
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