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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de mestrado profissional consiste em um projeto 

arquitetônico de um edifício de uso escolar destinado ao ensino musical com ênfase 

na flexibilidade espacial e no conforto acústico. Este documento é composto por um 

relatório técnico e um projeto arquitetônico para uma instituição no bairro de Tirol, 

Natal/RN, justificado pelo aumento do número de alunos na escola e demanda por 

espaços adequados às pedagogias adotadas, com melhor funcionalidade e 

desempenho acústico. Os procedimentos metodológicos de pesquisa abrangem 

pesquisa bibliográfica, análise de projetos arquitetônicos correlatos, estudos de caso 

e visita in loco na área de intervenção para estudo dos condicionantes projetuais. Os 

procedimentos metodológicos do projeto incluem programação arquitetônica com 

sistematização dos dados coletados pelo método Problem Seeking (PENA, 2001), 

exercícios de projeto das aulas de atelier do curso de mestrado profissional, 

elaboração de programa de necessidades e pré-dimensionamento, fornecendo 

subsídios para espacialização da ideia em croquis e maquetes da proposta projetual, 

bem como seu desenvolvimento através de simulações de conforto e representação 

gráifca. Os resultados consistem em um produto arquitetônico na fase de anteprojeto 

com descrição da flexibilidade espacial adotada, na escala interna ao edifício e suas 

etapas da construção, e análise do conforto acústico dos principais recintos nos 

quesitos isolamento e condicionamento sonoro segundo as normas técnicas.  

Palavras-chave: Projeto Arquitetônico; Escola de Música; Flexibilidade Espacial; 

Conforto Acústico.  



 

 
 

ABSTRACT 

This Master’s degree final project consists of the elaboration of an architectural project 

of a music school building in Natal, Rio Grande do Norte, with emphasis in the spatial 

flexibility and acoustic comfort. This document is composed by a technical report and 

an architectural project for an institution in Tirol district, justified by the increase in the 

number of students in the school and demand for spaces adapted to the pedagogies 

adopted, with better functionality and acoustic performance. The methodological 

procedures of research include bibliographical research, analysis of related 

architectural projects, case studies and on-site visit in the intervention area to study 

the design constraints. The methodological procedures of the research include 

architectural programming with systematization of the collected data by the Problem 

Seeking method (PENA, 2001), project exercises of the master's degree workshop, 

preparation of needs program and pre-dimensioning, providing subsidies for 

spatialization of the idea in sketches and models of the design proposal, as well as its 

development through simulations of comfort and graphical representation. The results 

consist of an architectural product in the preliminary design phase with a description 

of the spatial flexibility adopted in the internal scale of the building and its stages of 

construction and analysis of the acoustic comfort of the main enclosures in the 

requirements of sound insulation and conditioning according to technical standards. 

Keywords: Architectural Design; Music School; Spacial Flexibility; Acoustics Comfort. 
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“Nada é suficientemente bom. Então vamos fazer o que é 

certo, dedicar o melhor de nossos esforços para atingir o 

inatingível, desenvolver ao máximo os dons que Deus nos 

concedeu, e nunca parar de aprender”.  

 

Ludwig van Beethoven (1770 –1827) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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1 INTRODUÇÃO 

O ser humano, durante seu desenvolvimento, buscou meios de comunicar-se, 

expressar-se e manifestar seus pensamentos através das múltiplas formas de 

linguagem. A música consiste em uma dessas formas, na qual sons, gestos e ritmos 

da própria movimentação do nosso corpo transmitem nossas ideias e emoções 

(CAETANO e GOMES, 2012). 

A música causa impacto no cotidiano das pessoas, assim como no processo 

educativo do ponto de vista didático e desenvolvimento humano (CAETANO E 

GOMES, 2012). Na educação formal do Brasil, a música adquiriu importância de modo 

mais concreto a partir de 2008, quando uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96) tornou o ensino musical obrigatório no nível fundamental 

e médio em todo o país. Ainda em relação ao estudo da música, sabe-se que:  

[...] Inseri-la no contexto educacional provoca o desenvolvimento das 

relações afetivas, psicomotora, cognitivas e linguísticas. Além disso, a 

musicalização contribui no processo de aprendizagem, concentração 

e memorização [...]. (CAETANO; GOMES, 2012, p. 75) 

O papel da música para a construção de conhecimento e interação 

interpessoal tem fomentado uma demanda crescente de espaços de ensino com 

melhor qualidade, principalmente por parte de “[...] profissionais que estejam afinados 

com as diretrizes educacionais em geral e com as perspectivas e objetivos para o 

ensino de música na atualidade [...]” (MENDES; CARVALHO, 2012, p.119), visto que 

a educação básica ainda não consegue suprir esse papel pela complexidade dos 

obstáculos que enfrenta, mesmo após sancionada a lei (MENDES; CARVALHO, 

2012). O método tradicionalista, marcado pela padronização do ensino, memorização 

e repetição, voltado para a educação em massa, vem sendo constantemente 

confrontada por novos métodos de ensino da música, mais intuitivos, relacionando 

teoria e prática com apreciação dos sentidos, aprimoramento da linguagem e 

respeitando as particularidades e dificuldades de cada aluno (SOUZA, 1996). 

O ensino musical pode envolver uma vasta gama de instrumentos musicais, 

o objetivo de cada disciplina, as particularidades dos alunos, as experiências didáticas 

e pessoais dos professores e a própria relação com o espaço de aprendizagem da 

escola. Aulas teóricas e práticas, individuais ou em grupo, de um instrumento ou de 
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vários tipos, ensaios e apresentações, palestras, entre outras atividades, exigem 

espaços adequados ao aprendizado dos alunos.  

As escolas de músicas encontradas em Natal/RN, no geral, possuem espaços 

pouco adequados à estas práticas, como antigas residências com cômodos 

improvisados para funcionarem como salas de aula, oferecendo poucos estímulos à 

prática artística e condições inadequadas de conforto ambiental. Dentro deste cenário, 

a flexibilidade espacial surge como solução de projeto para uma melhor otimização do 

espaço, por se adequar às necessidades dos usuários, tanto físicas quanto 

pedagógicas, com salas que podem se unir, separar, integrar-se ao meio e 

transformar o espaço para cada atividade e época. Desse modo, os alunos e 

professores viram protagonistas do aprendizado e o espaço molda-se às 

metodologias de ensino almejadas. 

Ainda sobre as instituições de ensino musical que funcionam em nossa região, 

poucas possuem as condições acústicas apropriadas para seu uso, como isolamento 

e condicionamento acústico satisfatório. Segundo Kowaltowski (2011, p.11), “[...] a 

arquitetura escolar e a satisfação do usuário em relação à qualidade do ambiente 

estão diretamente ligadas ao conforto ambiental [...]”, de modo a que a produtividade 

e a aprendizagem dependem diretamente do projeto arquitetônico e do controle dos 

níveis de conforto.  

O objetivo geral do trabalho consiste em projetar uma nova escola de música, 

com ênfase na flexibilidade espacial e no conforto acústico, para a Academia Jaime 

Lourenço, uma instituição de ensino musical no bairro do Tirol, Natal-RN. Foi feito um 

contato informal com o administrador da escola, no qual identificou-se a necessidade 

de mais espaço físico para atender ao número crescente de alunos e demanda por 

espaços diferenciados, adequados ao projetos de ensino e metodologia da escola, 

baseada nas sensações, integração com a natureza, ambiente e pessoas, contato 

com outras artes e aprendizado intuitivo. 

Em uma escala mais aprofundada, os objetivos específicos a seguir consistem 

em metas para atingir o objetivo geral: 

• Pesquisar materiais, sistemas construtivos/estruturais e estratégias que 

possibilitem a flexibilidade espacial. 
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• Compreender conceitos, normas, estratégias e outros critérios que promovem 

o conforto acústico do projeto em relação ao isolamento e condicionamento 

sonoro. 

• Elaborar por meio de um processo projetual uma escola de música com ênfase 

na flexibilidade espacial e conforto acústico. 

Para o desenvolvimento do trabalho e do projeto, têm-se determinados 

procedimentos metodológicos, instrumentos técnicos e fontes de pesquisa que irão 

guiar todo o processo de forma organizada e sistemática, de modo a alcançar o 

objetivo geral proposto.  

Primeiramente foram elaborados os referenciais teórico e empírico acerca dos 

temas arquitetura escolar, flexibilidade espacial e conforto.  Realizados através de 

uma coleta de dados em referências bibliográficas, análise de projetos arquitetônicos 

correlatos e visitas técnicas em edificações do mesmo uso, utilizando trabalhos de 

graduação, dissertações, artigos, normas técnicas e acervos eletrônicos como fontes 

de pesquisa. 

Para a elaboração do projeto da escola de música, uma das metodologias 

utilizadas foi o Problem Seeking (PENA, 2001). Esta baseia-se na definição de 

problemas e programação arquitetônica a partir de quatro quesitos – função, forma, 

economia e tempo – divididos em cinco etapas: objetivos, fatos, conceitos, 

necessidades e problema. Por meio da programação arquitetônica, todos os dados 

são sistematizados antes do primeiro croqui da edificação. O método possui enfoque 

no programa da edificação e foi escolhido para o desenvolvimento deste projeto 

considerando a importância da flexibilidade espacial em sintonia com o conforto 

ambiental, além de outros quesitos como sustentabilidade, relação com a paisagem e 

construção em etapas de modo que a obra não interrompa o funcionamento da escola. 

Os instrumentos técnicos utilizados neste método envolvem a visita ao local do 

terreno para coleta de dados relacionados aos condicionantes projetuais (aspectos de 

conforto ambiental, acústico, infraestrutura urbana, características do lote, etc.), e sua 

sistematização foi feita a partir de tabelas propostas pelo próprio Problem Seeking 

(PENA, 2001), detalhado no capítulo referente à programação arquitetônica. 

Na sequência, foram utilizados exercícios de projeto das disciplinas de Atelier 

de Projeto deste curso, voltadas para a evolução da ideia a partir de conceito, 

programação arquitetônica, programa de necessidades, pré-dimensionamento e 
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registro das soluções arquitetônicas por meio de um caderno de bordo e maquete 

física, documentando o processo de projeto. 

A coleta de dados da área de intervenção foi realizada pela visita ao local do 

terreno e realização do levantamento das características físicas como dimensões, 

acessos e topografia, e os condicionantes ambientais e paisagísticos. Análise de 

mapas, fotografias, e outros documentos técnicos, juntamente com simulações 

computacionais, auxiliaram na etapa de coleta desses condicionantes, explanados no 

capítulo de condicionantes projetuais. 

Os condicionantes legais foram elaborados por consulta às determinações de 

regulamentação na legislação vigente, por exemplo, Plano Diretor de Natal, Código 

de Obras, Código do Corpo de Bombeiros, normas técnicas de desempenho, 

acessibilidade, entre outras, que se fizerem necessárias para a realização de 

tabulações e diagramas que orientem o processo projetual. 

Após a evolução do partido para o estudo preliminar, definiu-se a solução 

arquitetônica que foi desenvolvida e detalhada, originando um conjunto de 

informações técnicas da edificação por meio de representação gráfica em desenhos 

técnicos e perspectivas (maquete volumétrica), além de informações complementares 

ao entendimento do projeto explanadas no texto, como os aspectos de flexibilidade, 

acústica, paisagismo e estrutura. 

Dessa forma, este trabalho é dividido em três partes: I – Referencial Teórico e 

Empírico, explanando sobre tema em questão; II – Condicionantes Projetuais, 

relacionada à análise da área de intervenção e programação arquitetônica; e III – 

Processo Projetual, apresentando a evolução da proposta preliminar até o memorial 

descritivo do anteprojeto. 



PARTE 01:
REFERÊNCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Este capítulo consiste em uma revisão bibliográfica em um panorama geral 

acerca da arquitetura escolar, pedagogias do ensino musical adotadas pela 

instituição, flexibilidade espacial na arquitetura e conceituações em conforto acústico. 

2.1 Arquitetura Escolar 

A arquiteta e pesquisadora Dóris Kowaltowski, referência em pesquisas de 

projeto arquitetônico na área educacional, traz a importância do projeto para a 

melhoria da produtividade e da qualidade do ensino e aprendizagem. Para tal, o 

edifício deve estar consonante com as pedagogias adotadas pela escola e deve 

oferecer conforto e bem-estar físico (KOWALTOWSKI, 2011). 

A funcionalidade e o conforto ambiental no processo projetual de equipamentos 

educacionais pode ser observado pelo método de avaliação pós-ocupacional (APO).  

O registro obtido tem o intuito de fornecer detalhes importantes sobre o funcionamento 

da escola, como: funcionalidade das salas de aula e outros espaços internos 

(comportamento dos usuários, mobiliário e layout); adequação dos espaços externos 

(acessos, pátios, áreas para aulas ao ar livre, circulações e paisagismo); 

detalhamento construtivo da edificação (materiais e técnicas construtivas, segurança, 

cercamentos e manutenção); condições de acessibilidade (rampas, banheiros, 

circulações e obstáculos); descrição do entorno da escola (caracterização e 

infraestrutura urbana e viária); conforto visual, acústico e térmico (iluminação, ruído, 

reverberação, aberturas, sombreamento, ventilação, etc.) (KOWALTOWSKI, 2011). 

A funcionalidade é um dos aspectos mais contribuidores da qualidade do 

ensino nas escolas. Um dos fatores que comumente a compromete é a alta densidade 

ocupacional das salas de aula, que além de afetar a comunicação verbal, impossibilita 

experiencias variadas e formação de grupos de atividade, devido ao espaço reduzido 

causado pela superlotação (KOWALTOWSKI, 2011).  

O dimensionamento dos ambientes e sua distribuição de mobiliário e 

equipamentos, assim como a densidade ocupacional, são fatores provedores da 

funcionalidade. Seu formato deve permitir arranjos variados das carteiras e mesas, 

tanto para atividades individuais como em conjunto, e a quantidade desses ambientes 

também deve considerar a especificidade de cada tipo de aula. Além das salas, as 

circulações devem obedecer a uma logística de fluxos dos usuários, incluindo o 
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detalhamento do sentido das portas – que devem abrir para fora – principalmente 

quando se tratando de auditórios. “[...] O projeto arquitetônico deve adequar-se ao 

local e à população escolar atendida [...]” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 122). 

Lisa Gelfand (2010) afirma que “[...] muitas escolas são as maiores instalações 

comunitárias em sua área. Eles representam grandes investimentos de dinheiro, 

espaço e energia [...]” (p. 11), ou seja, um projeto escolar com diretrizes sustentáveis 

deve poder oferecer vários usos à sua vizinhança, além do educacional, para reduzir 

a necessidade de reforma ou expansão da edificação e fazer jus aos investimentos 

(GELFAND, 2010). Isso torna a flexibilidade espacial um critério indispensável ao 

projeto em questão, pois, por considerar sua tendência à mutação desde o princípio, 

o porte da edificação e dos investimentos poderá sempre se adaptar às demandas da 

vizinhança e vida comunitária, tornando-se sustentável.  

Sobre a configuração espacial do projeto, essa afeta diretamente a 

acessibilidade do edifício e consequentemente os usuários. Todas as edificações 

devem ser utilizadas de formas equitativa por todos os indivíduos, independentemente 

do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. O projeto deve contemplar 

as recomendações de dimensões, eliminação de barreiras, mobiliário e elementos 

construtivos acessíveis, como também associados às indicações de segurança contra 

incêndio (KOWALTOWSKI, 2011). 

Em relação aos critérios de desempenho, “[...] a arquitetura escolar e a 

satisfação do usuário em relação à qualidade do ambiente estão diretamente ligadas 

ao conforto ambiental [...]” (KOWALTOWSKI, 2011, p.11), ou seja, a produtividade e 

a aprendizagem dependem diretamente do projeto arquitetônico e seus ajustes em 

relação aos níveis de conforto para as atividades dos usuários. As salas de aula com 

maiores áreas de abertura e com possibilidade de ajustes operadas pelos próprios 

alunos e professores resultam em melhor desempenho do ensino do que os 

ambientes com janelas fixas ou com controle central de condicionamento de ar 

(conforto térmico). As cores das superfícies da sala, como paredes, piso ou teto, 

também influenciam na iluminação e consequentemente ampliam a legibilidade 

(conforto visual). O ruído externo que adentra as salas sem isolamento atrapalha o 

aprendizado dos alunos nas escolas em áreas com desenvolvimento urbano e 

próximas a vias de intenso trânsito de veículos, assim como a reverberação influencia 

na inteligibilidade da fala (conforto acústico) (KOWALTOWSKI, 2011). 
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O conceito environmental awareness (KOWALTOWSKI, 2011 apud GIFFORD, 

1997) traz essa questão da incorporação, no processo projetual, da consciência 

ambiental e controle das condições do espaço físico da edificação por parte dos 

usuários, ou seja, a própria noção de flexibilidade surge como uma das soluções 

possíveis de melhoria da funcionalidade e conforto para as edificações escolares, à 

medida que se adequa à diversidade do uso e desenvolve aspectos da psicologia 

ambiental:  

[...] Ações em prol das caraterísticas da funcionalidade, da adequação 

dos indivíduos ao local, do conforto ambiental e da potencialidade dos 

elementos arquitetônicos geram comprometimentos entre usuário e 

ambiente. Os conceitos de consciência (awareness) e de interferência 

são precursores da ação ambiental do indivíduo, que passa a atuar na 

solução de problemas em relação ao espaço [...] (KOWALTOWSKI, 

2011, p. 115). 

 Em um estudo sobre como os alunos se relacionam com a funcionalidade nas 

salas de aula, Robert Gifford (1976) descobriu que estes, na sua grande maioria, 

tendem a aceitar as más condições de conforto que lhe são impostas, fazendo apenas 

alguns ajustes na mesa e cadeira para obter ergonomia, ao invés de alterar o layout 

ao seu favor. Isto ocorre, pois, o mobiliário é patrimônio da instituição e de domínio de 

um grupo de alunos, fazendo com que eles não se sintam confortáveis em alterá-lo 

em grandes instâncias. Este panorama muda em ambientes de estudo e trabalho 

individual, visto que o usuário percebe o espaço como de domínio próprio e se sente 

no poder de modificar para seu agrado (GIFFORD, 1976). 

 A sustentabilidade da edificação consiste em um forte ponto a ser considerado 

na concepção de projetos escolares, tanto pela necessidade de redução de impacto 

ambiental e rápido retorno financeiro de investimentos no desempenho do edifício 

quanto pelo compromisso moral de introduzir cidadãos na sociedade educados para 

cuidar do meio ambiente em espaços propícios ao ensino. Dentre as vantagens das 

escolas sustentáveis estão: a melhoria da resposta dos alunos ao ensino em sala de 

aula; aumento da frequência escolar; potencialização da performance dos 

professores; maior satisfação dos funcionários; menores custos de operação da 

instituição; maior vida útil do edifício; e conscientização ambiental (GELFAND, 2010).  
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 O controle de luz natural dentro das salas de aula, por persianas e janelas, está 

diretamente associado a alta performance de leitura e realização de provas 

tradicionais, um atributo que poderá ser usado no projeto da escola de música por 

auxiliar a leitura de partituras e potencializar o retorno dos alunos às exigências de 

ensino. O uso de luz e ventilação natural também contribui para uma melhor qualidade 

do ar, promovendo um ambiente escolar saudável e aumentando a assiduidade de 

alunos e funcionários. Uma boa iluminação natural pode conter muita luz contanto que 

não traga consigo o calor e o ofuscamento, ou seja, ao contrário da incidência solar 

direta, uma boa quantidade de céu visível traz resfriamento e luz difusa de forma ideal, 

transmitindo tranquilidade quando captada por diversos ângulos. Para tal, é 

interessante que a iluminação artificial possa ser acionada de várias formas 

separadamente, ou dimerizada automaticamente, para controlar a luminosidade 

conforme a necessidade. Por fim, “[...] juntamente com o tratamento das vistas da 

paisagem, a luz natural é a combinação mais efetiva de economia de energia e 

melhorias das salas de aula que o projeto pode alcançar [...]” (GELFAND, 2010 p.15). 

 Concluindo, pode-se dizer que o projeto de uma escola deve atentar para os 

critérios de controle do ambiente pelos usuários, nos quesitos conforto térmico, 

acústico, ergonômico, luminoso e de funcionalidade, flexível às necessidades dos 

alunos em grupo e individualmente. 

2.2 Pedagogias do Ensino Musical 

A trajetória da pedagogia na música, da antiguidade até os dias de hoje, foi 

bastante lenta, mas trouxe mudanças significativas no âmbito da educação pública. 

Nas civilizações gregas, os cidadãos aprendiam música como uma disciplina chave 

da formação, assim como na Idade Média, quando ganhou espaço dentro das 

universidades. Durante o Renascimento, o apego à expressão e à performance traz 

novamente o ideal grego de música como ciência e arte, até que em meados do século 

XVI, o ensino musical ganhou popularidade e abrangeu uma maior quantidade de 

indivíduos, por intermédio da escola pública (MARTINS, 1992). 

Em constante evolução, a pedagogia musical recebeu novos conceitos de 

ensino que alia a teoria e a prática, com foco na criação de novas experiências a 

serem vivenciadas pelos alunos e identidade cultural, opondo-se ao ensino formal e 

impositivo. Esses novos conceitos chegaram ao Brasil tardiamente, entrando em 

choque com o ensino da música previamente estabelecido (MARTINS, 1992), mas 
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hoje faz parte da formação dos professores de música, que preferem adotar os pontos 

eleitos de cada metodologia e adaptar à necessidade dos seus alunos. 

Kowaltowski (2011) comenta a importância de o arquiteto tomar conhecimento 

das metodologias de ensino adotadas em uma escola antes de elaborar o projeto de 

sua arquitetura, visto que a relação entre os espaços e os usuários implicam 

diretamente no desempenho do aprendizado. Tendo isso em vista, levantou-se 

através de conversas informais com o administrador da escola a ser projetada, que 

algumas das principais premissas de ensino baseiam-se nos pedagogos Zoltán 

Kodály, Carl Orff e Shinichi Suzuki, abordados a seguir. 

Zóltan Kodaly é um compositor e educador húngaro de bastante destaque no 

século XX e seu legado permanece até o presente. Sua filosofia indica que a 

alfabetização e as habilidades musicais devem ser oferecidas nas escolas 

regularmente desde os primeiros anos de vida do cidadão, principalmente no que diz 

respeito ao uso da voz, um instrumento que nos é familiar e acessível desde sempre, 

dando destaque ao ensino no formato de coral e musicalização de crianças 

(MATEIRO; ILARI, 2012). 

Para este músico, o mais importante é o aluno ser capaz de escrever o que 

canta e cantar o que escreveu. Desse modo ele consegue apropriar-se desta arte e 

adquirir a capacidade de pensar, ouvir, expressar, ler e escrever utilizando a 

linguagem musical tradicional. Sua proposta inclui canções e jogos infantis cantados 

na língua materna com melodias folclóricas nacionais, as quais são inseridas aos 

poucos melodias de outras nações e repertório erudito ocidental (MATEIRO; ILARI, 

2012).  

O objetivo é fazer com que o aluno se aproprie não só da música, mas também 

se relacione com sua identidade cultural, de modo a formar uma série de músicos 

amadores (não impedindo a formação de músicos profissionais) capazes de apreciar, 

compor e improvisar, evoluindo a cada nível de dificuldade e passando para idiomas 

estrangeiros (MATEIRO; ILARI, 2012). 

As obras do compositor alemão Carl Orff sobre pedagogia musical e suas 

experiencias em sala de aula com crianças na primeira metade do século XX também 

receberam destaque pelo afastamento do método tradicional de ensino e aproximação 

da música com outras áreas artísticas, sobretudo a dança. Neste período pós Primeira 

Guerra Mundial, a Alemanha tornou-se um grande palco para manifestações 
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vanguardistas, com o declínio do idealismo e surgimento do movimento impressionista 

(MATEIRO; ILARI, 2012). 

Orff dedicou sua vida ao ensino musical para crianças na primeira infância e 

considera a música básica ou elementar – o primeiro contato com o “fazer música” – 

uma etapa fundamental para o desenvolvimento da criança e que possui relação direta 

com seus movimentos e sua experiencia com o espaço em que vive para exploração 

dos ritmos e formação da sua própria personalidade (MATEIRO; ILARI, 2012).  

Na prática, sua proposta envolve o acompanhamento do professor regente 

em um piano ou outro instrumento, utilizando os movimentos corporais, canto e 

instrumentos de percussão. O formato da aula necessita obrigatoriamente de um 

amplo espaço para que os alunos possam caminhar com diversos pontos de partida, 

sentir o ambiente, abrir uma cantiga de roda, mudar-se de lugar, ficar em pé, sentados 

ou deitados, em círculo ou em fileiras, sem esbarrar-se nos outros (MATEIRO; ILARI, 

2012).  

Por sua vez, o violinista japonês Shinichi Suzuki ficou conhecido pela sua 

didática denominada “Educação do Talento”. Para ele, as crianças talentosas não 

possuem dons musicais por motivos genéticos e hereditários, mas sim pela cultivação 

da memória dos sons e movimentos, assim como a concentração nas horas de estudo.  

Suzuki, responsável por educar crianças e adolescentes por um longo 

período, pregava a importância da relação entre a tríade professor, aluno e pais, pois 

a educação musical que se dava na escola deveria ser complementada em casa, onde 

a criança passa maior parte do tempo e segue o exemplo dos pais. Ele observou que 

as crianças aprendem sua língua materna sem muitos esforços, por observar seus 

pais falando desde o nascimento, e o mesmo deveria ocorrer com a música para que 

elas possam ouvir os pais fazendo música e repetir seus movimentos. Esta questão é 

de extrema importância para o incentivo de continuar os estudos musicais na escola. 

Ilari (2012, p. 207) afirma que: “a Educação do Talento não é uma abordagem 

de ensino coletivo em si, mas sim uma abordagem que faz uso das experiências no 

coletivo para motivar a aprendizagem individual”. Ou seja, ela conta com as interações 

com outros alunos no ambiente musical – por meio de aulas em grupo, ensaios, 

audições e brincadeiras –, insubstituíveis e que devem ser feitas em um espaço 

confortável e estimulante, para que, individualmente, com o apoio dos pais e 

concentração no estudo, a criança consiga resultados no aprendizado. 
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Em suma, as pedagogias musicais adotadas pela escola de música a ser 

projetadas trazem algumas diretrizes de projeto. Elas são focadas na relação dos 

alunos com espaços amplos e seus diversos usos para atividades em grupo, com 

bastante movimento corporal e atividades culturais envolvendo os familiares e os 

professores, como também na projeção de espaços reservados para a concentração 

individual e experiências sensoriais (sobretudo auditivas). Há também menções que 

indicam mobiliários flexíveis e diversos arranjos dos alunos na sala de aula e 

possibilidade de percursos na escola e interação entre os espaços sem muitas 

obstruções, fatores a serem considerados no processo projetual.  

2.3 Flexibilidade Espacial na Arquitetura 

O projeto de escola deve estar relacionado diretamente com a proposta 

pedagógica da escola e seus professores, sendo um dos enfoques deste trabalho a 

questão da flexibilidade espacial na arquitetura e como ela pode potencializar as 

relações entre as diversas atividades pedagógicas e a interação interpessoal e o 

espaço que habitam. 

A flexibilidade espacial tornou-se comum no Brasil em meados da década de 

90, em edifícios habitacionais, quando as construtoras passaram a vender os 

apartamentos antes de começarem as obras. As chamadas “plantas flexíveis” 

surgiram para oferecer ao comprador a possibilidade de personalização da unidade 

de acordo com sua necessidade e gosto pessoal, tanto na divisão dos espaços 

internos por meio de um rol de projetos, como nos materiais de acabamento 

(BRANDÃO; HEINECK, 2007). 

Uma das mudanças que ocorreram com a chegada da flexibilidade no Brasil, 

segundo Brandão e Heineck (2007), foi a necessidade de uma melhor integração entre 

os setores de projeto, execução e aquisição de materiais. Sabe-se ainda que essa 

integração deve ser ainda melhor planejada quando utilizamos um sistema construtivo 

e estrutural industrializado (uma das intenções deste projeto), de modo a melhorar a 

qualidade dos produtos, montagem, canteiro de obras, sustentabilidade e 

onerosidade. 

O conceito de flexibilidade espacial surgiu nas edificações habitacionais 

multifamiliares de uma forma mais ampla. Cabe então contextualizar o termo ao objeto 

de estudo dessa dissertação (escola de música), centralizando os critérios que serão 

aplicados no processo projetual.  
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Segundo Ana Margarida Esteves (2013, p. 35), “a flexibilidade na arquitetura 

implica uma associação a natureza espacial, à tecnologia construtiva, ao programa e 

aos utentes” e ela resulta de diferentes tipos de alterações temporais, podendo 

agrupar-se em dois: longo prazo – relacionado ao usos, cultura, tecnologia e ambiente 

– e curto prazo – relacionado a multiusos espaciais, de forma direta e instantânea. 

O conceito da palavra flexibilidade pode variar de acordo com a teoria de cada 

autor. No entanto, pode-se afirmar que sua primeira impressão sugere a ideia de 

movimento e mudança em todas as interpretações, ou seja, está associada ao novo, 

que escapa da tradição para outra realidade. Indo mais além, esta palavra também 

pode significar liberdade, no sentido de oferecer tanto as opções existentes quanto 

possibilidade de alternativas para atendimento às aspirações especificas de cada 

usuário. Para tal, deve-se considerar o que a autora chama de “flexibilidade inicial” – 

referente às soluções da fase de projeto – e “flexibilidade permanente” – associada as 

mudanças de uso ao longo do tempo (ESTEVES, 2013).  

Esteves (2013) também traz algumas definições no tema que devem ser 

compreendidas antes de pensar na forma que a flexibilidade irá influir no projeto. 

Dentre elas, as principais são: 

• Mobilidade: rápida modificação dos espaços de acordo com as atividades 

diárias por meio de elementos móveis. 

• Evolução: adicionar ou remover espaços de acordo com a progressão dos 

usuários a longo prazo. 

• Elasticidade: converter superfícies de ambientes em mais zonas habitáveis. 

• Adaptabilidade: embora seu conceito possa se confundir com a própria 

“flexibilidade”, sendo esta mais abrangente, está relacionada à determinação 

de outros usos para um mesmo espaço sem envolver questões técnicas e 

formais.  

• Polivalência: espaços versáteis que atendem a vários usos (transfuncional 

ou multifuncional) sem sofrer alterações físicas, sendo nem totalmente 

neutros à flexibilidade nem totalmente específicos a um uso.  

Outro conceito que se deve tomar ciência é o de inflexibilidade, correspondente 

à uma das principais razões de demolição parcial ou total das edificações. Este termo 

surge devido ao método de projetação modernista, onde a forma segue a função. 

Porém, quando a função muda a forma se compromete, e por este motivo alguns 
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autores censuram soluções espaciais específicas, que, ao contrário das edificações 

flexíveis, não toleram a mudança constante ou drástica do seu uso, chegando a tornar-

se obsoletas (ESTEVES, 2013). 

O arquiteto Mies Van der Rohe foi um grande precursor da flexibilidade na 

arquitetura fazendo uso da associação entre a ideia de planta livre (que consiste em 

uma disposição dos ambientes com poucas ou nenhuma divisória entre si) e a 

construção regular por meio de uma estrutura denominada coluna vertebral (sistema 

independente da planta feita com aço e vidro). Mies acredita que estes dois aspectos 

são indissociáveis para a promoção da flexibilidade nas edificações e que sem eles o 

layout interno tenderia ao caos (ESTEVES, 2013).   

Outro arquiteto que teve forte participação no problema foi Frank Lloyd Wright, 

lançando uma arquitetura organicista que “propõe uma casa diferente para cada 

homem e para cada local” (ESTEVES, 2013, p. 59). Uma de suas inspirações foi o 

estilo tradicional japonês, caracterizada pela planta reticulada e modular. A principal 

estratégia de flexibilidade dessas construções consiste na divisão da estrutura de 

modo que as divisórias verticais pudessem se movimentar livremente pelas esteiras, 

adquirindo múltiplas possibilidades de interação do espaço e uso (SILVA; ELOI, 2012 

apud. KRONENBURG, 2007). 

Marcolina Marcelino (2014) em seu trabalho intitulado “Arquitetura escolar 

infantil modulada e flexível” adotou em seu processo de projeto duas estratégias: a 

flexibilidade como instrumento de integração e segregação dos ambientes e o uso da 

modulação compatível com o sistema construtivo – ambos como ferramentas para a 

expansibilidade dos espaços.  

A utilização de modulação nas edificações contribui para a sistematização da 

execução, racionalização dos materiais e possibilita o uso de componentes na 

construção com poucas adaptações locais, reduzindo recursos materiais, econômicos 

e humanos (MARCELINO 2014 apud NAÇÕES UNIDAS, 1966).  

A NBR 15873 – Coordenação Modular de Edificações define o termo módulo 

como a distância entre dois planos consecutivos que dá origem a uma malha 

reticulada de referência (MARCELINO 2014 apud ABNT, 2010). Dentre suas 

vantagens, além de aprimorar a coordenação entre projeto e execução, o uso de 

modulação também simplifica a elaboração do projeto arquitetônico, delimita medidas 

padrões e compatibiliza todos os elementos do projeto como um todo, além de 
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promover a autonomia das etapas de produção e montagem dos componentes e 

maior controle das operações construtivas (MARCELINO, 2014).   

Podemos considerar seis caráteres de maximizar a versatilidade dos ambientes 

relacionados às duas estratégias utilizadas por Marcelino (2014) em seu processo:  

• cômodos reversíveis  

• espaços multiuso  

• mediação entre isolamento e integração dos ambientes através de 

elementos móveis (como painéis, divisórias ou biombos) 

• cômodos com dimensões aproximadas  

• comunicações e acessos  

• mobiliário planejado  

Por fim, a aplicação do conceito de flexibilidade deve ser vista como parâmetro 

de diversificação, com maior preocupação em adaptar-se aos utentes e suas 

demandas ao longo do tempo, e não como forma de tornar o espaço mais eficiente, 

no sentido de poder utilizar o máximo no mínimo do espaço (ESTEVES, 2013). 

Quando planejada durante o processo projetual, consegue prever certas mudanças 

eventuais, fazendo com que futuras reformas se tornem menos drásticas e 

dispendiosas (MARCELINO, 2014). 

2.4 Conceituações sobre Acústica  

Existe uma série de propriedades que qualificam o conforto do espaço e devem 

ser consideradas desde o princípio do processo projetual, começando pela 

compreensão do comportamento do fenômeno das ondas sonoras e estendendo-se 

até os parâmetros de projeto acústico, tornando-se imprescindível a compreensão e 

aplicação de alguns conceitos a serem explicitados neste capítulo. 

O som origina-se a partir das vibrações de um objeto, que se propagam por 

alterações na pressão atmosférica, fazendo com que as partículas do meio criem 

compressões e rarefações em torno de um centro de equilíbrio e se desloquem 

transmitindo energia, resultando em ondas que chegam ao ouvido humano onde são 

interpretadas (SOUZA, 2009). Os conceitos de frequência, amplitude, timbre, 

comprimento de onda, dentre outros, são propriedades sonoras que refletem 

diretamente no desempenho acústico dos ambientes, devido à influência da superfície 

dos materiais e elementos arquitetônicos no comportamento do som. 
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Segundo Bistafa (2006), o som emitido em um ambiente, quando incide em 

uma de suas divisórias, propaga-se através de seu material sólido e percorre toda sua 

espessura, para então ser transmitido para o meio material de um outro ambiente: o 

ar. Ao deparar-se com um meio material diferente, a frente de onda sonora perde 

intensidade, devido aos atributos de cada sólido que compõem o chamado Coeficiente 

de Transmissão Sonora (t). Há ainda outras grandezas, que caracterizam o 

isolamento e o condicionamento acústico dos materiais, que serão essenciais para 

atender às exigências de desempenho do equipamento a ser projetado. 

Sobre a qualidade acústica correspondente às escolas em geral – condição que 

pode complicar a comunicação entre os alunos e professores, causar certo desgaste 

e diminuir a produtividade e o desempenho – faz-se necessário avaliar a qualidade do 

ambiente interno e a sua influência pelo ruído do meio externo (KOWALTOWSKI, 

2011). Um espaço confortável acusticamente consiste em um forte ponto do ambiente 

de ensino, sendo as principais questões a serem consideradas o ruído de fundo, a 

acústica dos recintos e o isolamento do som (GELFAND, 2010). 

Em relação à acústica dos recintos, devem ser considerados geometria do 

espaço, absorção sonora, potência e localização das fontes sonoras. No que tange 

ao meio externo (ruído de fundo), é crucial identificar a localização e tipo das fontes 

de ruído (proveniente do trânsito, indústria, comércio, lazer ou até mesmo da própria 

escola) e a qualidade do isolamento das divisórias e aberturas. Essa relação mútua 

pode resultar na indesejável falta de privacidade e dificuldade de comunicação verbal 

(KOWALTOWSKI, 2011 apud KOWALTOWSKI et al., 2001).   

Eric Brandão (2016), em seu livro Acústica de Salas, orienta o processo de 

projeto acústico de forma qualitativa e quantitativa, traçando diretrizes para sua 

elaboração. Um ponto de partida pode estar relacionado aos limites gerais das 

dimensões dos ambientes, como por exemplo, as testadas do terreno a ser implantada 

a edificação. A seguinte etapa consiste em um estudo do ruído ambiental, ou seja, 

aquele causado pela vizinhança (meio externo), que será útil para avaliar a 

necessidade de isolamento acústico no interior da edificação. Nos condicionantes 

acústicos deste trabalho, será analisada a paisagem sonora da área de intervenção, 

com o intuito de elencar qualitativamente os sons urbanos que envolvem o terreno 

para identificação dessas fontes sonoras e orientar o processo projetual da escola de 

música. 
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Brandão (2016) confirma também a importância do tratamento do isolamento 

acústico em relação às fontes sonoras que se farão presentes no interior do ambiente, 

em relação ao exterior, devido à necessidade de garantir as atividades do edifício sem 

infringir o conforto da vizinhança nos arredores do terreno. 

Com os aspectos gerais do projeto estabelecidos, segue-se para as definições 

da qualidade acústica interna propriamente dita, sendo o objetivo principal do projeto 

acústico encontrar um ponto de funcionamento ótimo para determinado uso 

(BRANDÃO, 2016). Para tal, será preciso escolher os parâmetros relevantes àquele 

espaço e seus valores ideais, que também serão estudados nos condicionantes 

acústicos do terreno através das normas técnicas que regularizam o conforto acústico 

no Brasil. 

A escolha dos parâmetros, e consequentemente, a definição dos valores ideais 

os quais buscamos atender no projeto, deve estar de acordo com o uso acústico 

primordial do espaço. Uma sala na qual se fará um maior uso da palavra falada 

receberá características diferentes daquelas voltadas para a música, como estúdios e 

salas de concertos, assim como os recintos que receberão ambas as atividades, como 

os auditórios multiuso (BRANDÃO, 2016). Neste momento, definimos que, os 

parâmetros quantitativos a serem considerados no processo projetual são o 

isolamento acústico e o condicionamento acústico, sendo avaliados pelo cálculo da 

Perda de Transmissão Sonora (PT) (1), Perda de Transmissão Sonora das Partições 

Compostas (PTc) (2), Absorção Total (3) e Tempo de Reverberação (t) (4) (BISTAFA, 

2016). 

𝑃𝑇 =  20LOG (𝑓M) −  47 (DB)                                       (1) 

𝑃𝑇𝑐 =  10 log
1

𝜏𝑐
 

(2) 

Onde: f = freqüência incidente (Hz); m = massa por unidade de superfície (Kg/ m²) 

𝐴 =  S x  (3) 

𝑇𝑅 =  0,161 V/𝐴 (4) 

Onde: S = área (m2);  = coeficiente de absorção médio do recinto (m2); V = Volume do ambiente 
(m3), A = Absorção total do ambiente (m2) 

Fonte: BISTAFA, 2016. 

Em relação aos parâmetros qualitativos destaca-se o conceito de paisagem 

sonora, ou soundscape, que segundo Cortês (2018 p.4), diz respeito à “[...] relação 
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entre os aspectos sonoros, a forma urbana, os usos e a percepção das pessoas [...]”. 

A autora trata a noção de paisagem a partir da audição e não somente da visão, 

apoiando-se nas teorias de Raymond Murray Shaffer, músico e pedagogo canadense 

que estuda o ambiente acústico urbano e suas particularidades como forma de 

preservação da identidade cultural e qualidade dos espaços (CÔRTES, 2018). 

Há várias metodologias para caracterização da paisagem sonora, sendo o 

“passeio sonoro” ou soundwalk a mais conhecida. Ele consiste na elaboração de um 

percurso escolhido para avaliação dos sons do ambiente, gravando e registrando 

fotograficamente ou verbalmente o que se percebe, em horários e dias diferentes, 

segundo as fontes sonoras, intensidade, sensações, entre outros, resultando em uma 

caracterização qualitativa e subjetiva (CÔRTES, 2018). 

O objetivo é conhecer as peculiaridades locais e retirar informações do que 

precisa ser preservado ou modificado, buscando um controle do ruído com emprego 

de soluções acústicas que não só remediam um problema, mas sim trazem qualidade 

ambiental para as cidades, e dependem dos seguintes aspectos e as interações entre 

si: efeitos físicos do som (intensidade, frequência, duração, etc.), condições do meio 

em que está inserido (distância, altura, forma do espaço, outro ruído ambiente, etc.) e 

usuários do espaço (percepção, sensibilidade pessoal, fadiga, memória, etc.) 

(CÔRTES, 2018, p.22). 

Destacando a percepção do usuário no espaço, aspecto sensitivo da avaliação 

da paisagem sonora a ser realizada mais adiante neste trabalho, tem-se que as 

sensações auditivas variam para cada grupo especifico de indivíduos e dependendo 

do sexo, idade, cultura ou memória, os sons que agradam uns podem perturbar outros. 

Yang e Kang (2005), em um estudo com usuários de algumas praças públicas, 

identificaram os sons preferidos, neutros e perturbadores de acordo com cada grupo 

de indivíduos e chegaram à conclusão que: 

• Sons da natureza são mais agradáveis aos usuários de idade mais 

avançada, principalmente o som de pássaros, água e folhas das arvores, 

com pouca ou nenhuma intervenção sonora artificial. 

• Os jovens adolescentes e adultos preferem ouvir principalmente sons 

naturais, mas não se incomodam com sons artificiais em um plano de fundo 

distante, relativos a trânsito, tecnologia, músicos de rua, comercio, entre 

outros. 
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• As crianças são as que se agradam menos com sons naturais e preferem 

ouvi-los juntamente com a intervenção próxima de sons relativos as 

atividades diárias das pessoas, como conversar, praticar esportes e brincar. 

A compreensão desses conceitos e resultados encontrados na paisagem 

sonora é importante para obter êxito no conforto acústico da edificação a ser projetada 

devido ao fato de o público alvo, tanto alunos como professores, possuírem uma 

grande variação dentro da faixa etária admitida pela escola. 
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3 REFERÊNCIAL EMPÍRICO 

Este capítulo destina-se aos estudos de caso em escolas de música em 

Natal/RN, de forma direta – através de visitas in loco e observações do pesquisador – 

e análise de projetos de arquitetura correlatos de forma indireta – por meio de consulta 

a websites especializados em arquitetura.  

3.1 Estudos de Referência Diretos 

São apresentados três estudos de referência diretos localizados no município 

de Natal/RN, cujo motivo da escolha consiste na compreensão do funcionamento dos 

espaços, relação com usuário e percepção da qualidade dos ambientes em institutos 

voltados para música na cidade. Para a análise destes estudos de caso foram 

observados: a apropriação e distribuição do espaço, layout, infraestrutura e conforto 

acústico. 

3.1.1 Estudo 01: Academia Jaime Lourenço, Tirol – Natal/RN 

O primeiro estudo de caso consiste em observar a situação atual da escola que 

receberá a nova edificação projetada (objeto de estudo desse mestrado), para 

descobrir como o espaço está sendo utilizado e quais as demandas para a nova 

infraestrutura. A Figura 1 mostra a planta baixa da escola, que funciona hoje em duas 

edificações residenciais em terrenos vizinhos, com uma abertura entre eles na testada 

frontal para livre trânsito de alunos e professores. No croqui foram identificados os 

ambientes por cores de acordo com três setores: educacional (salas de aula), 

convivência (acessos e jardins) e administrativo (secretaria).  

Boa parte dos cômodos, compondo antigos quartos de uma casa, foram 

utilizados para salas de aula individual (Figura 2-a) e em grupo (Figura 2-b), sendo os 

critérios de escolha apenas a sua privacidade e as suas dimensões. As salas menores 

são individuais enquanto as salas maiores comportam turmas de até 10 pessoas. Seu 

mobiliário sempre conta com estantes de partituras, cadeiras, birô e algumas um piano 

de armário ou digital (versões compactas do instrumento). 
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Figura 1. Planta baixa da escola na situação atual 

  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 2. Setor educacional 

  

(a) Salas de aula individual 
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(b) Salas de aula em grupo 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Os espaços de convivência compõem o segundo setor mais utilizado da 

instituição, fazendo uso das duas recepções (Figura 3-a e 3-b) e cantina (Figura 3-c) 

– antigas salas e cozinhas das residências unifamiliares transformadas em escola – 

para criar ambientes com sofás, cadeiras, mesas de centro, adornos, televisão, entre 

outros mobiliários. Esses espaços, destinados ao convívio dos alunos e professores, 

costumam funcionar como sala de espera entre uma aula e outra, sendo o jardim 

frontal (Figura 3-d) o principal ponto de encontro, onde na entrada e na saída da escola 

os alunos se encontram para passar o tempo próximos à natureza. Um fator 

interessante consiste no uso de toda a parte frontal do terreno, onde se localiza esse 

jardim, para apresentações musicais mensalmente como os recitais internos, que 

costumam reunir cerca de 50 pessoas. 

Figura 3. Setor de convivência 

  

(a) Recepção 1 (b) Recepção 2 
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(c) Cantina (d) Jardim frontal 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 Por fim, o setor administrativo conta com apenas uma sala da secretaria para 

apoio pedagógico (Figura 4-a) e uma loja para acesso dos alunos e professores a 

materiais escolares e musicais (Figura 4-b), além de depósitos existentes na casa 

para armazenamento de outros materiais de pouco uso. A sala da secretaria conta 

com uma mesa de atendimento onde são realizadas as atividades administrativas, 

financeiras, reuniões, atendimento ao público e apoio aos alunos, enquanto a loja 

possui um balcão de atendimento e prateleiras expositoras de produtos. 

Figura 4. Setor administrativo 

  

(a) Secretaria (b) Loja 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

No que diz respeito ao conforto acústico, observou-se que as salas não 

possuem tratamento adequado para a prática musical, dessa forma tanto a falta de 

isolamento acústico quanto o condicionamento acústico inadequado prejudicam as 

atividades. O isolamento encontra-se prejudicado pois os espaços possuem muitas 
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frestas nas portas e janelas, devido à inadequação da residência para o uso descrito, 

além de outras aberturas que permitem a passagem do som pela escola e inclusive 

para a vizinhança, como pergolados e cobogós. Em relação ao mau condicionamento 

sonoro, as salas possuem muitas superfícies polidas como paredes lisas e pisos em 

azulejos, além de apresentar paredes paralelas, responsáveis pelas ondas 

estacionárias. Estas possuem pouca absorção do som, fazendo com que ele se 

propague várias vezes no mesmo espaço e gerando uma ressonância desconfortável 

ao ouvido, tanto para a música quanto para a palavra falada. 

3.1.2 Estudo 02: Escola de Música da UFRN, Lagoa Nova – Natal/RN 

A Escola de Música da UFRN localizada no Campus em Lagoa Nova é uma 

grande referência dentro na nossa cidade em relação à infraestrutura e ao ensino 

musical, sendo por este motivo escolhida para estudo de caso. Dentre os critérios 

observados durante a visita estão o zoneamento funcional, programa de 

necessidades, layout dos ambientes, uso dos espaços de convivência, disposição das 

circulações e acústica dos recintos.  

Foi elaborado um croqui da planta baixa do pavimento térreo (-a) e pavimento 

superior (Figura 5-b) durante a visita ao local, com o intuito de observar a distribuição 

do espaço em relação à funcionalidade de cada ambiente. Concluiu-se que a escola 

está dividida em basicamente quatro setores: educacional, exposições, administrativo 

e convivência.  
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Figura 5. Croqui da planta baixa da EMUFRN 

 

(a) Pavimento Térreo 

 

(b) Pavimento Superior 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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O setor educacional comporta a grande maioria do espaço físico da escola, 

composto por salas de aula individual (Figura 6-a), salas de estudo individual (Figura 

6-b), agrupadas em alas de piano (Figura 6-c) e sopro, salas de aula em grupo ou de 

ensaio, biblioteca, sala de informática e apoio pedagógico. Esses ambientes têm 

grande fluxo de pessoas de segunda a sexta das 7h até as 21h, ocupados pelos 

cursos de graduação (bacharelado e licenciatura), técnico, pós-graduação, cursos de 

extensão e iniciação musical. As salas de grupo seguem layout tradicional de carteiras 

com lousa e birô do professor, enquanto as salas individuais (Figura 6-a) possuem de 

um a dois pianos, armário e algumas cadeiras. As salas de aula maiores contam com 

o apoio de um datashow e um sistema de som com microfone. A biblioteca divide-se 

em espaço para acervo, mesas para estudo em grupo e apoio com maquinas de xerox, 

impressão e encadernação de material. As salas de estudo individual encontram-se 

repetidas ao longo do corredor na ala de piano, com suas dimensões e layout 

apresentadas em croqui da planta baixa (Figura 7-a) e corte (Figura 7-b), possuem 

apenas um piano, uma cadeira com suporte para partituras e um birô. 

Figura 6. Salas de aula individual 

   

(a) Sala de aula 
individual 

(b) Sala de estudo 
individual 

(c) Ala de pianos 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

  



 

40 
 

Figura 7. Croqui da sala de estudo individual (ala de pianos) 

 

 

 

(a) Planta baixa (b) Corte 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

O setor de exposições, voltado para apresentação musical, possui poucos 

ambientes que ocupam grandes áreas para receber o público participante. Esse é 

composto por auditório, camarins, recepção e entrada, no pavimento térreo, e um 

miniauditório também com camarins, no pavimento superior. Esses espaços são de 

uso restrito, ficando fechados fora do período de apresentações, devendo-se reservar 

o local no apoio pedagógico para realização de qualquer atividade. Seu 

funcionamento ocorre a qualquer dia da semana, entre as 15h e as 22h. O auditório 

(Figura 8-a), no pavimento térreo, conta com um espaço na recepção (Figura 8-b) para 

formação da fila de entrada das pessoas (bilheteria) e um acesso nos fundos para os 

artistas (bastidores). Seu layout compõe cadeiras acolchoadas fixas, uma área para 

gravações e controle da iluminação e palco com capacidade para cerca de 30 

músicos, com estruturas móveis de madeira que funcionam como difusores acústicos 

para melhorar a distribuição do som pelo ambiente.  

Figura 8. Setor de exposições 

  

(a) Auditório (b) Recepção 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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O setor de convivência é formado pelos pátios abertos da escola, como o pátio 

central (Figura 9-a) e o pátio das salas de aula em grupo (Figura 9-b), conectados 

pelas circulações do setor educacional, todos providos de boa ventilação e iluminação 

natural. Ao centro, uma cantina (Figura 9-c)  reúne mesas para refeição em um espaço 

coberto, muito utilizadas para estudo e como sala de espera para o início das aulas, 

por serem próximas aos banheiros e salas de aula mais utilizadas. A entrada da escola 

apesar de servir como acesso público, também é muito utilizada pelos alunos para 

espera e convivência externa. Na parte posterior da escola há um grande jardim 

externo (Figura 9-d)  bem servido de sombreamento, com passeios, vegetação 

arbórea e bancos, porém é incomum encontrar alunos utilizando-os para convivência, 

exceto no caso de grandes festas de turma ou formaturas. 

Figura 9. Espaços de convivência 

  

(a) Pátio central (b) Pátio das salas de aula em 

grupo 

  

(c) Cantina (d) Jardim externo 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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O setor administrativo, de menor proporção, comporta as salas de secretaria, 

administração, direção, coordenação, sala de funcionários e sala de professores, 

funcionando durante o período matutino e vespertino, com pouco fluxo de pessoas. 

Sua posição fica estrategicamente próximo ao acesso frontal, recepção e auditório, 

onde as pessoas que necessitam consultar a coordenação da escola normalmente se 

encontram. O layout dessas salas inclui birôs, cadeiras, armários e depósitos. 

Em relação a acústica dos recintos, observou-se as soluções dos materiais 

construtivos utilizados e suas influencias nas propriedades do som. A escola, toda 

construída em concreto com vedações em alvenaria convencional, apresenta muitas 

superfícies externas polidas, resultantes do reboco e pintura dos ambientes. Este fato 

ocasiona certo incômodo nas áreas de convivência e circulações, pois os torna 

bastante ressonantes e com problemas de comunicação em relação à palavra falada, 

durante os horários de pico (intervalo entre aulas).  

Os ambientes voltados para a música, como as salas de aula com instrumento, 

possuem todas as paredes internas revestidas com um carpete colado, como 

exemplificado na Figura 6-b. Em conversas informais com alunos e professores, 

descobriu-se que estes apresentam-se satisfeitos com o condicionamento no som nas 

salas, mas que estas possuem péssimo isolamento acústico. O ruído das áreas de 

convivência e pátios adentram os recintos e atrapalham bastante as aulas, 

principalmente pelos alunos que tocam nessas áreas externas. As paredes não 

possuem nenhum tipo de preenchimento interno e o zoneamento funcional da escola 

também contribuem para esse desconforto. Nas alas de piano e sopro, a concentração 

do estudo individual é prejudicada pela música tocada nas salas vizinhas, fato que se 

agrava, pois, as frestas das postas e janelas não possuem o tratamento adequado. 

3.1.3 Estudo 03: Espaço Livre, Mãe Luiza – Natal/RN 

No segundo pavimento do Espaço Livre, uma escola de ensino fundamental no 

bairro de Mãe Luiza em Natal/RN, foram construídas salas de música com 

características exemplares no quesito qualidade acústica. Os ambientes que 

compõem essa escola são: sala de prática de conjunto, com antecâmara e espaço 

para gravação, e três salas de aula para até três alunos.  
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Figura 10. Elevação frontal do Espaço Livre, Mãe Luiza 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A grande sala de prática de conjunto (Figura 11) possui dimensões 

aproximadas de 8 metros de largura por 11 metros de comprimento, totalizando cerca 

de 88 metros quadrados de área útil e possui um alto pé direito de 3,20 metros de 

altura. No projeto acústico, foi pensado um forro refletor com várias alturas e planos 

diferentes, que auxilia no preenchimento da sala com o som, executado com uma 

camada dupla de isolamento acústico formada por gesso acartonado, câmara de ar, 

laje em EPS e telhas em PVC. A iluminação foi pensada e instalada no forro através 

de trilhos suspensos com spots móveis, de modo a possibilitar a flexibilidade da 

iluminação sem causar muitos furos no forro, visto que frestas são indesejadas no 

isolamento sonoro. 

Figura 11. Sala de prática de conjunto 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Ainda sobre as instalações, optou-se por um sistema central de ar condicionado 

para diminuir o ruído causado pelo maquinário do ar condicionado split e 

condensadora, comumente usados em edificações escolares. Os pontos de energia 

foram locados de modo a permitir a flexibilidade de layout dentro da sala, para que 

diferentes composições de instrumentos e apresentações possam ser implementadas 

independentemente da posição das tomadas. O mesmo ocorre com a passagem de 

cabeamento de som da sala para o ambiente de gravação, localizado na antecâmara. 

As paredes externas foram construídas em alvenaria dupla (com 15cm e 19cm 

de espessura) com uma camada de ar interna para isolamento, e as paredes internas 

foram executadas em drywall e com camada interna de lã de pet (material mais 

sustentável do que a lã de vidro e lã de rocha). No acabamento interno dos recintos 

foram utilizados painéis acústicos de madeira, variando entre placas próprias para 

absorção (Figura 12-a) e difusão (Figura 12-b), pois uma sala de música 

completamente absorvente dificulta a apreciação da música. Inicialmente no projeto, 

pretendia-se que esses painéis fossem móveis, para que fosse incluso na proposta 

pedagógica a simulação de apresentações musicais em diversos tipos de ambientes, 

entre os mais refletores e os mais absorventes, porém esta ideia foi descartada devido 

a sua onerosidade. Ainda, os painéis foram fixados em ângulos diferentes, para que 

nenhuma superfície fosse paralela à outra, assim como o forro de gesso, impedindo a 

formação das ondas estacionárias. 

Figura 12. Materiais de acabamento dos recintos 

  

(a) Painel absorvente (b) Painel difusor 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

O piso utilizado foi do tipo flutuante, composto por uma malha de ferro sobre a 

laje, que recebeu uma manta acústica, logo em seguida o contrapiso e por fim, a 
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aplicação de um piso vinílico não refletor e de baixa manutenção e custo. As portas e 

janelas, geralmente maiores responsáveis pela passagem de ruído, foram adquiridas 

com propriedades acústicas provenientes da fábrica. A princípio, as janelas (Figura 

13-a) seriam de vidro duplo, mas foram substituídas pelo fator do custo, por 

esquadrias em PVC com vidro laminado simples, apesar de não terem causados 

prejuízos ao projeto. As portas (Figura 13-b) possuem um ferrolho na base que, ao 

serem fechadas, ele aciona um perfil de silicone que veda a fresta da porta entre a 

folha de giro e o chão. 

Figura 13. Detalhe das aberturas 

  

(a) Janela acústica (PVC + vidro 
simples laminado) 

(b) Porta acústica (detalhe ferrolho 
na base) 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

3.1.4 Comparativo dos estudos de referência diretos 

A seguir, a Tabela 1 apresenta um comparativo dos aspectos observados nos 

estudos de referência diretos que foram considerados no programa de necessidades, 

pré-dimensionamento e durante o processo projetual. 
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Tabela 1. Comparativo dos estudos de referência diretos 

 Estudo de Referência  

Aspectos Estudo 01 Estudo 02 Estudo 03 

Funcionalidade 

Salas de tamanho 

médio e pequeno 

que funcionam para 

aula individual ou 

em pequenos 

grupos. Cuidado 

com corredores e 

banheiros sem 

acessibilidade. 

Baixa 

orientabilidade dos 

alunos na escola. 

Boa orientabilidade 

nos corredores da 

escola, salas 

individuais 

categorizadas por 

alas de instrumento, 

salas de aula em 

grupo 

multifuncionais e 

pátio central como 

organizador do 

espaço. 

Sala ampla para 

prática de conjunto, 

com instalações 

elétricas preparadas 

em vários locais 

para poder ser 

utilizada em outros 

formatos musicais. 

Multiuso.  

Interação com 

o espaço 

Preferência por 

espaços externos 

tanto para 

convivência quanto 

para aulas e 

apresentações 

musicais. 

Alunos se 

apropriam de todos 

os espaços fora de 

sala de aula para 

tocar instrumentos, 

alimentar-se, 

socializar-se e 

realizar atividades 

complementares ao 

ensino. Interação. 

Isolamento total da 

sala de concerto 

com o restante da 

escola, priorizando 

a integração desta 

com as visuais do 

bairro pelas janelas 

de vidro acústicas. 

Layout 

Faltou mobiliário 

mais padronizado 

com acesso 

universal, pouco 

espaço de 

circulação entre 

esses e sem birô de 

apoio ao professor. 

Cadeiras, mesas, 

bancos ao lado de 

fora das salas de 

aula para espera, 

pianos e estantes 

de partituras. 

Ambiente livre com 

cadeiras e estantes 

de partitura 

dobráveis. Salão em 

um único nível. 
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Continuação Tabela 1... 

Infraestrutura 

Poucos banheiros e 

apoios aos 

funcionários, 

administração 

insuficiente, pouco 

espaço de 

convivência para os 

alunos. 

Disponibilidade de 

banheiros ao longo 

dos corredores, 

depósitos, camarins 

para auditório e 

cantina de apoio 

integrada com pátio 

central. 

Acessibilidade, 

antecâmara e 

aquário para 

estúdio de gravação 

sem atrapalhar as 

atividades musicais. 

Materiais pré-

fabricados. 

Conforto 

ambiental 

Conforto térmico 

nas áreas internas 

cobertas, bem 

iluminadas e 

ventiladas. 

Utilização de 

vegetação para 

sombreamento das 

áreas externas. 

Porém, sem 

isolamento e 

condicionamento 

acústico 

Salas com 

condicionamento de 

ar artificial. Cuidado 

com as aberturas 

em cobogós 

existentes que 

permitem passagem 

do som além de 

materiais de 

acabamento 

insuficientes.  

Salas com 

acabamentos 

internos em painéis 

difusores e 

absorventes em 

diferentes ângulos 

para evitar ondas 

estacionárias. 

Isolamento com 

parede de alvenaria 

dupla, camada de 

ar e lã de vidro 

interna. Forro de 

gesso com ângulos. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

3.2 Estudos de Referência Indiretos 

Foram realizados dois estudos de projetos arquitetônicos como referência 

indiretos: a Escola de Música Tohugakuen, escolhida devido à sua similaridade com 

a escola a ser projetada em relação ao uso, linguagem visual e premissas 

educacionais; e Substrate Factory Ayase, pertinente na funcionalidade e organização 

espacial e estrutural. Para a análise desses correlatos foram observados partido 

arquitetônico, uso e funcionalidade, conforto ambiental, sistema construtivo/estrutural, 

relação com a paisagem do entorno e adaptabilidade ao local de intervenção do 

projeto.  

3.2.1 Estudo 01: Escola de Música Tohugakuen 

A Escola de Música Tohugakuen (Figura 14) foi escolhida para estudo por ser 

uma referência em relação ao seu programa de necessidades associado às 
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pedagogias de ensino musical da instituição, que muito se assemelham às intenções 

deste projeto. O conceito do edifício está relacionado diretamente à funcionalidade, 

conforto ambiental e permeabilidade visual, questões buscadas no processo projetual 

em resposta aos problemas encontrados. Sua escolha também se justifica nas suas 

condições de implantação e área construída, muito próximas à realidade do terreno 

escolhido. 

Figura 14. Estudo de referência indireto 01 

 

Projeto:  

Escola de Música 

Tohogakuen 

Arquitetos: 

Nikken Sekkei 

Ano: 2014 

Localização: Chofu, 

Tóquio, Japão 

Área Construída: 

1943 m² 

Terreno: 40 x 60m 

Status: Construído  

Fonte: www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei 

Esta edificação está localizada em um distrito suburbano da capital japonesa e 

faz parte de um conjunto de edificações de um campus universitário, em uma 

vizinhança de uso misto com muitas áreas verdes. O terreno possui um formato 

retangular, situado em uma via local vizinho a casas de até dois pavimentos. O 

gabarito da vizinhança como um todo possui altura similar a escola de música e há 

predominância de construções em concreto e alvenaria. Em suma, sua relação com o 

entorno também se assemelha com o universo de estudo. 

Segundo os arquitetos da Escola Tohogakuen, a exploração dos espaços pelos 

usuários deve ser o ponto chave para criar um local apropriado a aprendizagem da 

música, aliando a funcionalidade com as pedagogias musicais. Tendo isso em mente, 

os arquitetos partiram da forma e função de uma escola convencional e emaranharam 

suas relações físicas, visuais e formais, criando caminhos, salas e pátios de uma 
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maneira nova, cuja permeabilidade gere dinâmica, interação, estímulo à criatividade 

e sensações diferenciadas.  

Os esquemas abaixo demonstram a adoção desse partido arquitetônico. O 

volume cúbico geralmente proposto pelas escolas convencionais (Figura 15-a) 

recebeu um rasgo no pavimento térreo, transformado uma forma cheia em um vazio 

com maior permeabilidade, capaz de captar ventilação cruzada e permitir a livre 

circulação dos estudantes pelo campus. A Figura 15-b mostra como os arquitetos 

descontruíram e rearranjaram os ambientes de um modelo de planta baixa de uma 

escola do método tradicional – definida por várias alas com sequência de salas e 

extensos corredores – .sem uma setorização. Por fim, a Figura 15-c mostra como as 

salas tradicionais de música – formadas por alas de instrumentos – se configuraram 

de forma integrada com áreas de conexão entre si em forma de pátios, brincando com 

formas, visuais e sensações. 

Figura 15. Partido arquitetônico 

(a)  

(b)  

(c)  

Fonte: www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei 

O programa arquitetônico do edifício não aparece setorizado horizontalmente 

em planta, mas sim verticalmente nos pavimentos seguindo uma hierarquia de 
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atividades. No pavimento subsolo (Figura 16-a), estão posicionadas as salas maiores 

de pratica de instrumento, como as salas de aula em grupo ou ensaios e auditório. No 

pavimento superior (Figura 16-b) estão os ambientes menores e mais reservados, 

como as salas de aula individuais e os espaços de pratica de instrumento individual e 

descanso. No pavimento térreo (Figura 16-c) temos uma função intermediaria entre 

os outros dois pavimentos, servindo como acesso, controle e convivência da 

edificação, para os espaços guarita, administração, recepção e pátios de encontro. 

Figura 16. Setorização dos ambientes por pavimento  

 
(a) Pavimento Subsolo 

 
(c) Pavimento Térreo 

 
(b) Pavimento Superior 

 
Fonte: www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei 

O sistema construtivo (Figura 17) utilizado consiste na estrutura em concreto 

armado, com vedações em concreto ou alvenaria, alternados com painéis em vidro 

duplo para isolamento acústico e algumas lajes impermeabilizadas que formam os 

pátios de circulação entre as salas no pavimento superior.  

  

 
Pavimento subsolo: 
01 Sala de prática em 
grupo/auditório 
04 Sala de máquinas 
 
Pavimento superior: 
01 Sala de prática 
individual 
02 Pátio aberto 
04 Sala de máquinas 
 

 
Legenda 
 
Pavimento térreo: 
02 Pátio aberto 
03 Foyer 
04 Sala de máquinas 
05 Sala de controle 
06 Sala Funcionários 
07 Recepção 
08 Administração 
09 Depósito 
10 Sala de reunião 
11 Sala de 
informática 
12 Bicicletário 
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Figura 17. Sistema construtivo/estrutural em concreto armado (viga x pilar) 

 

Fonte: www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei 

Os materiais de acabamento escolhidos são essenciais ao isolamento e 

condicionamento acústico necessário para a pratica do ensino musical. Foram 

utilizados nos espaços internos painéis fixos emborrachados para absorção e painéis 

móveis em madeira para condicionamento nas salas de instrumento em grupo (Figura 

18). Nas salas individuais do pavimento superior, os mesmos painéis combinam-se a 

vidros duplos e pisos flutuantes, com atenção para as vedações das frestas na ligação 

entre superfícies, impedindo a passagem do ruído para os demais ambientes e 

entorno. 

Figura 18. Painéis acústicos fixos (emborrachados) e móveis (em madeira) 

   

Fonte: www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei 

Em relação a aplicabilidade deste projeto à realidade de estudo, tem-se um 

sistema construtivo/estrutural comum às construções brasileiras, com custo acessível, 

inserção cultural e disponibilidade de mão de obra. O programa de necessidades está 

adequado na quantidade e qualidade das salas de instrumento, relação dos espaços 

http://www.archdaily.com.br/br/789761/escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei
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com o ensino musical, funcionalidade, setorização e relação de ambientes que 

promovam integração entre os alunos como também privacidade nas horas de 

concentração.  

3.2.2 Estudo 02: Substrate Factory Ayase 

Este projeto (Figura 19) chamou a atenção para esta pesquisa devido à 

polivalência do seu uso. Em um bairro periférico de Tóquio, predominantemente 

residencial unifamiliar, uma indústria de microchips contratou a equipe Aki Hamada 

Architects para criar uma edificação anexa que funcionasse como escritórios de apoio 

à sede localizada ao lado. Como a sede da indústria poderia mudar para outro local 

em breve, a intenção principal de projeto consiste em uma edificação de uso flexível, 

para que o espaço pudesse ser utilizado pela população residente 

independentemente. 

Figura 19. Estudo de referência indireto 02 

 

Projeto:  

Substrate Factory 

Ayase 

Arquitetos: 

Aki Hamada 

Architects 

Ano: 2017 

Localização: 

Kanagawa, Japão 

Terreno: 290 m² 

Status: Construído  

Fonte: www.archdaily.com/872046/substrate-factory-ayase-aki-hamada-architects/ 

 O projeto tem grande destaque quanto à sua funcionalidade, chave do partido 

arquitetônico adotado. Todos os espaços seguem a modulação de um tatame – 

bastante comum em casas tradicionais japonesas –, repetidas formando um 

quadrado. Composta por dois pavimentos idênticos (Figura 20-a e Figura 20-b), a 

flexibilidade espacial surge nos mecanismos móveis que deslizam criando novos 

ambientes, maiores ou menores, de acordo com a atividade a ser desenvolvida e a 



 

53 
 

quantidade de pessoas.  No térreo (Figura 20-a), o mesmo sistema “abre e fecha”, 

porém em forma de brises, torna possível a integração com a rua e a participação da 

comunidade no espaço, trazendo mais qualidade para a vida urbana. Desse modo, 

com a mudança de local da fábrica, a edificação está completamente passível de 

reconfiguração e pronta para um novo uso. 

Figura 20. Modulação e repetição de ambientes nos pavimentos 

  

(a) Pavimento Térreo (b) Pavimento Superior 

Fonte: www.archdaily.com/872046/substrate-factory-ayase-aki-hamada-architects/ 

 O conforto ambiental foi contemplado de diversas formas para potencializar a 

entrada de ventilação e luz natural. Todas as fachadas do edifício são envidraçadas, 

permitindo a entrada de luz e integrando à paisagem, sendo protegidas por lajes de 

corredores externos e painéis móveis de controle solar (Figura 21). A parte superior 

dos dois pavimentos é formada por uma espessa camada de ar, resultante do sistema 

estrutural em madeira, que provê isolamento térmico e acústico entre pisos. A 

cobertura, escolhida em um sistema leve compatível com a madeira, traz conforto e 

sombreamento por meio de seus beirais. 
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Figura 21. Envoltória e elementos de controle 

 

Fonte: www.archdaily.com/872046/substrate-factory-ayase-aki-hamada-architects/ 

 O sistema construtivo e estrutural adotado é composto por treliças de madeira 

parafusadas com perfis metálicos, apoiadas em pilares de madeira (Figura 22-a). Essa 

escolha promove grandes vãos sem obstáculos, potencializando a flexibilidade das 

divisórias móveis e a planta livre (Figura 22-b). Quanto à linguagem visual do projeto, 

buscou-se utilizar elementos industrializados como o alumínio, compatível com a 

edificação industrial vizinha, associados a materiais naturais como a madeira, 

objetivando a criação de uma identidade com a vizinhança residencial e a cultura local, 

misturando inovação com tradicionalismo. 

Figura 22. Sistema construtivo e linguagem visual 

  

(a) Estrutura em madeira (b) Grandes vãos e planta livre 

Fonte: www.archdaily.com/872046/substrate-factory-ayase-aki-hamada-architects/ 

Rebatendo todas as intenções de projeto volumetricamente, o resultado é 

composto por uma sobreposição de lâminas regulares e simétricas junto à estrutura, 

formando uma grelha geométrica. Amenizando a repetição ocasionada pelos 
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módulos, surgem alguns elementos formais em outros eixos, conferindo um ritmo à 

forma. A Figura 23 ilustra um mock up da relação entre funcionalidade (modulação 

dos ambientes), estrutura (modulação e repetição), forma (geometria e simetria) e 

envoltórias (aberturas e proteções), formando o partido arquitetônico da edificação. 

Figura 23. Mock up do partido arquitetônico 

 

Fonte: www.archdaily.com/872046/substrate-factory-ayase-aki-hamada-architects/ 

Quanto à aplicabilidade ao projeto de mestrado, tem-se um sistema 

construtivo/estrutural pouco usual na capital potiguar, com pouca disponibilidade de 

materiais e profissionais capacitados para execução. O programa de necessidades 

mesmo que genérico, atende às intenções de projeto no que diz respeito à flexibilidade 

espacial, devido ao uso de espaços polivalentes, mecanismos cinéticos de controle 

das condições de espaço e integração com o meio, podendo ser reestruturado para o 

uso proposto e sistema construtivo definido, aproveitando-se das mesmas relações 

formais. 

3.2.3 Comparativo dos estudos de referência indiretos 

A seguir, a Tabela 2 apresenta um comparativo dos aspectos observados nos 

estudos de referência indiretos que foram considerados no programa de 

necessidades, pré-dimensionamento e durante o processo projetual. 
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Tabela 2. Comparativo dos estudos de referência indiretos 

 Estudo de Referência  

Aspectos Estudo 01 Estudo 02 

Partido arquitetônico 

Criação de circulações 

entre as salas para 

contemplação do espaço e 

dinâmica de visuais. 

Formas regulares livres 

dispostas em pavimento tipo 

que podem ser alteradas sem 

prejudicar as fachadas. 

Funcionalidade 

Programa de necessidades 

diverso com salas de aula 

individual como ambiente 

chave. 

Rápida transformação da 

função e do uso do ambiente 

através dos módulos de 

tatame. 

Relação com o 

entorno 

Integração voltada para os 

pátios e ambientes internos 

com alguns pontos voltados 

para a visual da paisagem 

externa. Prioriza relação 

interna dos usuários. 

Integração dos ambientes por 

elementos móveis e 

aberturas totais nas quatro 

fachadas para visuais da 

paisagem panorâmica. 

Prioriza relação dos usuários 

com o urbano com o fácil 

acesso. 

Sistema 

construtivo/estrutural 

Concreto armado, sistema 

pilar/viga, alvenaria 

convencional, lajes 

impermeabilizadas, 

linguagem 

brutalista/minimalista. 

Sistema treliçado de madeira, 

vedações em painéis 

corrediços de madeira, 

escada e brises em estrutura 

metálica, cobertura metálica 

sanduiche. 

Conforto ambiental 

Não muito adequado ao 

clima potiguar, sem 

elementos de proteção das 

aberturas. Sistema acústico 

ideal com painéis em 

diferentes angulações e uso 

de massa para isolamento. 

Adequado ao clima potiguar, 

com brises móveis, envoltória 

leve, grande beiral. Baixo 

desempenho acústico das 

vedações, sem isolamento 

entre os pavimentos de 

madeira.  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 



PARTE 02:
CONDICIONANTES PRÉ-PROJETUAIS E PROGRAMAÇÃO
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4 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

4.1  Condicionantes Gerais 

A área de intervenção compreende um terreno particular no bairro de Tirol, 

localizado na Zona Leste da cidade de Natal/RN (Figura 24), na Rua Nilo Bezerra 

Ramalho (Figura 25) distante cerca de 30 metros da Av. Rui Barbosa (via 

coletora), ou seja, distância que os usuários percorrem a pé a partir da via 

principal (local da parada de ônibus mais próxima) para chegar ao 

empreendimento, assim como aqueles que o acessam por meio de veículos. 

Figura 24. Mapa de localização do bairro de Tirol, Natal/RN 

 

Fonte: SEMURB, 2011, adaptado. 
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Figura 25. Localização do terreno 

 

Fonte: Google Street View, 2019, adaptado. 

O terreno possui área total de 1.331,45 m², fruto do remembramento de 

dois lotes vizinhos (Figura 26-a) em um único (Figura 26-b) com os seguintes 

limitantes: 35,00 metros ao Norte, com Rua Nilo Bezerra Ramalho; 37,06 metros 

ao Leste, com uma edificação residencial; 35,00 metros ao Sul com uma 

edificação comercial e uma residencial; 38,50 metros ao Oeste, com duas 

edificações comerciais. O lote apresenta topografia cortada por duas curvas de 

nível, estando seu ponto mais baixo a 45,5 metros em relação ao nível do mar 

(testada posterior) e seu ponto mais alto a 47 metros (testada frontal, com acesso 

pela Rua Nilo Bezerra Ramalho), apresentando um desnível de uma 

extremidade a outra de aproximadamente 1,5 metros, criando um leve declive 

no solo (ilustrado na Figura 26).  
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Figura 26. Aspectos gerais do terreno (dimensões, limites e desnível) 

  

 

(a) Situação atual do terreno (b) Situação do terreno após 
remembramento 

Fonte: http://docente.ifrn.edu.br/gildamenezes/disciplinas/elementos-de-projeto-de-
arquiitetura/2017.1/materiais-complementares/natal-total/view, adaptado. 

No local existem hoje duas edificações (Figura 27), originalmente 

destinadas ao uso residencial unifamiliar, as quais pretende-se a demolição. A 

escolha do terreno ocorreu a pedido do administrador da escola e seu desejo de 

permanecer no mesmo lote onde essa funciona atualmente, não demonstrando 

interesse em um terreno desocupado em outra localidade devido a clientela 

consolidada naquela região. Além disso, os terrenos mais próximos sem 

intervenção não estão disponíveis para compra, conforme pesquisa imobiliária 

realizada pelo próprio administrador. 

Figura 27. Testada frontal do terreno – situação atual com dois lotes 

 

Fonte: Google Street View, 2019. 
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As edificações vizinhas ao terreno apresentam grande área de ocupação 

de seus espaços, sendo os equipamentos comerciais majoritariamente com dois 

pavimentos úteis e as edificações residenciais divididas em casas térreas e com 

dois pavimentos. Do outro lado da via local de acesso de veículos (testada frontal 

do terreno) encontra-se um equipamento institucional, em forma de galpão de 

armazenagem, com altura de aproximadamente três pés direitos e grande fluxo 

de pessoas e veículos. No entorno imediato encontram-se prédios residenciais 

entre 8 e 15 pavimentos, cuja influência de sua insolação e ventilação será 

estudada no tópico seguinte, assim como as edificações vizinhas. 

Em relação à infraestrutura urbana, o bairro de Tirol apresenta boa 

estruturação para receber empreendimentos diversos devido a sua boa 

infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento 

sanitário, drenagem, transporte público, praças e equipamentos de lazer. A Av. 

Rui Barbosa, principal via de acesso, está atualmente asfaltada com canteiro 

central e as demais vias locais nos quarteirões próximos ao terreno possuem 

calçamento com paralelepípedo. A iluminação urbana é feita por postes públicos 

situados nas calçadas, sendo estas com largura de 2,5 metros e possuindo 

vegetação em alguns trechos, porém sem nenhuma indicação de acessibilidade. 

Ainda, o bairro carece de estacionamentos públicos, fazendo com que os 

veículos estacionem na própria faixa de rolamento da Rua Nilo Bezerra Ramalho, 

gerando desconforto acústico e visual, além de ser prejudicial à segurança da 

população. Este fato está fortemente relacionado à escola, que também não 

possui estacionamento próprio e depende da via local para embarque e 

desembarque de alunos. 

Esta seção do bairro conta ainda com a proximidade de vários edifícios 

institucionais públicos, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de 

Contas da União (TCU), Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) e 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), além de entidades voltadas 

para o lazer e preservação ambiental, como o Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA) e o Bosque dos Namorados (Parque das Dunas). No entorno também 

há equipamentos privados voltados para educação, lazer e compras, como 

escolas de dança, idiomas e creches, restaurantes ao longo da Av. Rui Barbosa, 
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Shopping Midway Mall, comércio ao longo da Av. Bernardo Vieira e Av. Salgado 

Filho, e edifícios de escritórios prestadores de serviços diversos (Figura 28). 

Figura 28. Mapa de usos do bairro (entorno da edificação) 

 

Fonte: Google Maps, 2019, adaptado. 

A Tabela 3 sintetiza todos os aspectos do terreno supracitados, quanto às 

características físicas e infraestrutura. 

Tabela 3. Síntese dos aspectos gerais da área de intervenção 

Parâmetros Aspectos gerais da Área de Intervenção 

Terreno 

Dimensões (resultante 
do remembramento) 

35,00m Norte; 37,06m Leste; 
35,00m Sul, 38,50m Oeste 

Área (resultante do 
remembramento) 

1.331,45 m² 

Desnível 1,5 metros 

Infraestrutura 
urbana 

Água e Esgotamento Possui (CAERN) 

Energia e Iluminação Possui (COSERN) 

Transporte Público Possui (ônibus urbano) 

Pavimentação e 
Calçada 

Possui  

Estacionamento Público Não possui 

Proximidades 

Equipamentos de lazer 
Bosque dos Namorados 
Praças públicas 
Shopping 

Instituições Públicas 
TRE, TCU, UNICAT, IDEMA, 
IBAMA 

Prestação de serviços 
Escolas de dança, idiomas, 
creches, escritórios, lojas, 
restaurantes 

Fonte: Acervo da autora, 2019.  
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4.2  Condicionantes Legais 

O projeto de arquitetura deve atender às exigências destinadas ao uso 

institucional de acordo com a localização e o porte do empreendimento, das 

legislações locais – Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007) e Código de Obras de 

Edificações do Município de Natal (NATAL, 2004) –, regionais – Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte 

(CBMRN, 2002) –  e nacionais – NBR-9050 Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2004) e NBR 10152 Níveis 

de ruído para conforto acústico (ABNT, 2017). 

O Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007), instrumento básico da política 

de gestão e desenvolvimento urbano do Município, objetiva o incremento das 

funções sociais e da propriedade, pública ou privada, garantindo um uso justo e 

ecologicamente equilibrado do seu território. A legislação exige parâmetros 

específicos quanto ao uso e ocupação do solo, no que diz respeito ao 

adensamento, além de prescrições urbanísticas adicionais como gabarito, taxas 

de ocupação e permeabilidade e recuos. 

Analisando os artigos e anexos da norma, temos que o bairro de Tirol está 

inserido na Zona de Adensável, implicando que o coeficiente de aproveitamento, 

ou seja, o índice obtido pela divisão da área construída computável pela área do 

terreno, deve possui um valor entre 1,2 (coeficiente básico) e 3,5 (outorga 

onerosa). 

Quanto às demais prescrições, o gabarito máximo permitido – 

correspondente à altura do último elemento construtivo da edificação em relação 

ao meio fio – consta no valor de 90 metros para o terreno escolhido que não está 

inserido em nenhuma das áreas especiais definidas pela lei, inclusive a área de 

proximidade com o Parque das Dunas. 

A taxa de ocupação, índice resultante da divisão da área de projeção 

horizontal (lâmina) da construção pela área do terreno, está prevista em até 80% 

para o terreno do projeto, no caso de possuir os pavimentos subsolo, térreo e 

superior (considerando um pavimento subsolo aquele cujo pavimento térreo 

aflore até 1,25m em relação ao nível médio do meio fio da testada 

correspondente do lote). No caso de possuir mais pavimentos, a taxa de 

ocupação será resultante da aplicação dos recuos exigidos, lembrando que não 
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serão computáveis no cálculo as áreas de pergolados, beirais, marquises e 

caramanchões. 

Em relação à taxa de impermeabilização, esta compreende a proporção 

entre a área impermeável total e a área do terreno, não devendo ultrapassar o 

valor de 80%. Além disso, as águas pluviais devem ser infiltradas no próprio 

terreno, de forma natural ou forçada, admitindo-se dispositivos extravasores para 

precipitações atípicas.  

Por fim, os recuos – relacionados às menores distâncias entre a divisa do 

terreno e o limite externo da projeção horizontal da edificação – devem seguir as 

exigências apresentadas na Tabela 4, sendo que para edificações com mais de 

dois pavimentos, os valores devem corresponder a distância entre as lajes de 

piso do segundo ao último pavimento dividido por dez, com acréscimo de 3 

metros para recuos frontais ou 1,5 metros para recuos laterais e posteriores. 

Ainda sobre os recuos, serão admitidos nos recuos frontais as guaritas, 

portarias, depósitos e casas de lixo, desde que não ultrapassem 20% da área do 

recuo e 50 m² de área construída, assim como beirais, marquises e toldos que 

aflorem da edificação, além da construção do subsolo, contanto que não 

ultrapasse o limite de 3 metros de distância da testada.  

Tabela 4. Tabela de recuos exigidos pelo Plano Diretor 

FRONTAL LATERAL FUNDOS 

Até 2º 

PAVTOS. 

Acima do 2º 

PAVTOS. 
Térreo 

Até o 2º 

PAVTOS. 

Acima do 

2º 

PAVTOS. 

Térreo até o 

2º pavto 

Acima do 

2º 

PAVTOS. 

3,00 m 
3,00 m + 

H/10 

Não 

obrigatório 

1,50 m 

em uma 

lateral 

1,50 m + 

H/10 

Não 

obrigatório 

1,50 m + 

H/10 

H = a distância entre a laje de piso do 2º pavimento e a laje de piso do último pavimento 

útil. 

Fonte: Natal, 2007, adaptado.  

O Código de Obras de Natal (NATAL, 2004) consiste em uma 

regulamentação que preconiza o acesso dos usuários a uma edificação regular, 

com condições mínimas de segurança, conforto, higiene e saúde, que considere 

as peculiaridades do ambiente urbano e prioridade do interesse coletivo ao 

individual. Dentre seus quesitos principais estão os fechamentos, os 
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estacionamentos, os acessos, as calçadas e o dimensionamento dos ambientes 

e das aberturas para insolação e ventilação. 

No que diz respeito aos fechamentos, estes são facultativos em todas as 

divisas do lote e quando existentes devem possuir altura mínima de 1,80 metros 

e 3,00 metros. Em relação a forma de acesso à edificação e estacionamentos, o 

código de obras exige parâmetros de acordo com a hierarquia viária urbana. O 

terreno em questão, com testada de 35 metros, está localizado na Rua Nilo 

Bezerra Ramalho, uma via local, sendo assim, pelo código de obras, para 

edificações destinadas a educação artística em vias locais (item 13 do anexo III 

da Lei Complementar nº 055/00), tem-se a necessidade de 01 (uma) vaga para 

cada 60 m² de construção, acrescentando uma área para embarque e 

desembarque e abrigo de lixo. 

O terreno, cuja área consiste em 1.331,45 m² com testada de 35 metros, 

terá área construída total máxima de 4.660,07 m² (quando multiplicamos a área 

do terreno pelo coeficiente máximo de aproveitamento 3,5). Sendo assim, ao 

dividir a área construída máxima pelo número de vagas por metro quadrado 

citado no parágrafo anterior, o empreendimento poderá admitir a “Opção A” 

como forma de acesso (Figura 29-a), caso tenha menos de 60 vagas de 

estacionamento, ou a “Opção B” (Figura 29-b), caso tenha acima de 60 até 78 

vagas de estacionamento (máximo possível de acordo com a área construída 

máxima). No dimensionamento das vagas são admitidas as dimensões mínimas 

de 2,40 m x 4,50 m, mediante aprovação do órgão municipal gestor de 

transportes. 

Figura 29. Formas de acesso ao lote  

  

(a) Opção A (b) Opção B 

Fonte: Natal, 2004. 
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Em relação ao dimensionamento dos ambientes, o código de obras indica 

áreas, dimensões e pé direito mínimos para os ambientes de estudo (Tabela 5), 

trabalho e comércio, que serão os mais utilizados no programa da edificação 

devido ao uso escolar. Os demais dimensionamentos dos ambientes serão feitos 

seguindo a modulação adotada e os parâmetros de conforto e ergonomia 

recomendados para salas de aula e auditórios pela norma de acessibilidade e 

pelo corpo de bombeiros. 

Tabela 5. Áreas e Dimensões mínimas dos compartimentos 

Compartimento 
Área Mín. 

(m) 

Dimensão Mín. 

(m) 

Pé-Direito Mín. 

(m) 

Sala de estudo 

ou trabalho 
10,00 2,60 2,50 

Loja 12,00 2,80 2,70 

Fonte: Natal, 2004, adaptado. 

Por fim, em relação as aberturas para iluminação e ventilação natural, 

temos que sua área deve ser 1/6 da área do compartimento para ambientes de 

uso prolongado ou de longa permanência (salas de aula, estudo e trabalho, 

auditórios, biblioteca), e 1/8 para ambientes de uso transitório ou de curta 

permanência (banheiros, circulação, copas), dispensadas apenas em locais de 

armazenagem de utensílios.  

O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CBMRN, 2002), o qual 

objetiva garantir os meios necessários ao combate de incêndio, minimizar a 

propagação do fogo e promover as ações de resgate e evacuação segura dos 

usuários, traz exigências dentro da categoria “reunião pública”, na qual se 

enquadra a edificação a ser projetada pela sua destinação a salas de aula e 

auditório, tanto em relação ao projeto de arquitetura quanto aos dispositivos de 

proteção de incêndio.  

Em relação aos dispositivos de proteção contra incêndio, edificações de 

reunião pública com altura entre 6 e 15 metros com mais de 750 m² de área 

construída exigem prevenção fixa (hidrantes), prevenção móvel (extintores de 

incêndio), chuveiros automáticos (sprinkler), iluminação de emergência, 

sinalização, escada convencional e hidrante público.  

Além disso, os locais destinados a espetáculos deverão possuir: 

renovação de ar com ventilação natural; saídas de emergência com largura 

mínima de 2,20m correspondente a 100 pessoas, sendo acrescido uma unidade 
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de passagem (55 cm) para cada excedente de 100 pessoas; portas com 

aberturas no sentido do fluxo de saída (com destravamento por barra anti-

pânico) tanto na entrada quanto nas saídas de emergência; locais de espera com 

12 m² para cada 100 pessoas, sendo acrescido  2m² para cada excedente de 

100 pessoas; corrimãos e guarda corpos nas rampas e escadas, sendo as 

últimas com largura mínima de 1,60m até 200 pessoas, acrescido de uma 

unidade de passagem (55cm) para cada excedente de 100 pessoas. 

O cálculo da população para os ambientes de espetáculo, assim como o 

layout, será feito segundo o Código de Segurança contra Pânico e Incêndio do 

Corpo de Bombeiros do RN (CBMRN, 2002), na proporção de 01 (um) individuo 

para cada 0,70 m², para pessoas sentadas, 01 (um) individuo para cada 0,50 m², 

para pessoas em pé, não considerando as áreas de circulação ou hall. Quanto 

ao layout dos auditórios e locais onde as cadeiras estejam dispostas em fileiras, 

os assentos devem obedecer aos seguintes critérios: distância mínima de 90cm 

de encosto a encosto; número máximo de 15 assentos por fila e 20 assentos por 

coluna; distância mínima de 1,20m entre series de assentos e entre estes e as 

paredes. 

A acessibilidade do edifício será garantida pelo atendimento às exigências 

da NBR 9050 (ABNT, 2015), que estabelece critérios técnicos para que Pessoas 

com Deficiência (PcD) possam usufruir do espaço projetado de forma 

democrática e igualitária, independentemente de suas condições físicas. Dentre 

os parâmetros a serem contemplados, temos o acesso a edificação (calçadas, 

estacionamentos e pavimentação), as rotas acessíveis (circulações, portas, 

rampas, elevadores) e mobiliário (banheiros, salas de aula, auditórios). Todos os 

aspectos deverão atender às condições recomendáveis de acessibilidade. 

Os passeios e patamares devem possuir a largura mínima de 1,20 metros, 

acessado por rampas ou rebaixamento de calçadas com a inclinação indicada 

inferior a 8,33%, com áreas para manobra de 1,5m para um giro de 180º com a 

cadeira de rodas, além de possuírem guias de balizamento e piso tátil de alerta. 

Os rebaixamentos de calçada para acesso de veículos a edificação necessitam 

deixar um espaço livre na calçada para o trânsito de pedestres, sendo 

devidamente sinalizado. Não será necessária rampa de acesso de PcD. da via 

de circulação de veículos até a calçada pública, visto que o terreno não se 

apresenta em uma esquina (cabeça de quadra). 
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Quanto às vagas de veículos especiais, será destinado 2% da quantidade 

total de vagas para Pessoas com Deficiência (Resolução nº 304/08 do Contran) 

e 5% para idosos (Art. 41 do Projeto de Lei da Câmara nº 57/2003), situadas a 

uma distância menor do que 50 metros de percurso até o acesso da edificação. 

Esta deverá possuir sinalização horizontal apropriada, e no caso da vaga para 

PcD., um espaço adicional de circulação com 1,20m de largura.  

Em síntese, todos os condicionantes legais a serem seguidos pela 

edificação a ser projetada durante o processo estão elencados na Tabela 6: 

Tabela 6. Síntese dos aspectos legais da área de intervenção 

PLANO DIRETOR DE NATAL 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 

Taxa de Ocupação Máximo: 80% ou projeção da edificação 

Recuos 

Frontal: 3,00m + *H/10 

Lateral: Não obrigatório ou 1,50m + *H/10 

Posterior: Não obrigatório ou 1,50m + 

*H/10 

Taxa de impermeabilidade Máximo: 80% 

Gabarito Máximo: 90m  

* Acréscimo para edificações com mais de dois pavimentos 

CÓDIGO DE OBRAS 

Vagas de estacionamento 
Dimensão mínima 2,40 m x 4,50 m 

01 vaga a cada 60 m² de área construída 

Acessos 
Até 60 vagas, “opção a” 

Acima de 60 vagas, “opção b” 

Muros e fechamentos 1,80 m < altura < 3,00 m 

Áreas mínimas de compartimentos 
Estudo ou trabalho: 10 m² 

Loja: 12 m² 

Área de aberturas 
Uso prolongado: 1/6 

Uso transitório: 1/8 

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO 

Reunião Pública 

(Escola de artes em geral) 

Hidrantes, extintores, sprinklers, 

iluminação e sinalização de emergência, 

escada convencional (L=1,60m), hidrante 

público 

Auditório 

Saída de emergência > 2,20 m 

Portas abrindo no sentido do fluxo 

Fileiras < 15 assentos 

Colunas < 20 assentos 

Distância de encosto a encosto > 90cm 
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Continuação da Tabela 5... 

ACESSIBILIDADE 

Rotas 

Passeios com 1,20 m livres 

Áreas de manobra com 1,50 m 

Rampas Inc < 8,33% 

Sinalização tátil 

Guarda corpos 

Mobiliário 

Barras de apoio e ergonomia 

Ambientes acessíveis  

Módulo de referência 0.80m x 1.20m 

Estacionamento 

2% das vagas para PcD com faixa livre 

sinalizada > 1,20m 

5% das vagas para idosos com sinalização  

Fonte: Acervo da autora, 2019.  

4.3  Condicionantes Climáticos 

Outro condicionante projetual diz respeito ao conforto dos indivíduos, 

sendo o objetivo deste tópico apenas os aspectos relacionados ao conforto 

térmico, como o estudo da insolação e ventilação natural que incidem sobre o 

terreno do projeto.  

Primeiramente devemos conhecer o clima do local do projeto. A NBR 

15220 – Desempenho Térmico de Edificações (ABNT, 2003) aborda sobre os 

climas brasileiros e algumas estratégias projetuais. A norma define Zona 

Bioclimática como uma região geográfica homogênea quanto ao clima, nos 

pontos que interferem a relação do usuário com a edificação, sendo a Zona 

Bioclimática 8 (Figura 30) aquela na qual se insere o terreno, caracterizada por 

um clima quente e úmido.  

Figura 30. Mapa da Zona Bioclimática 8 

 

Fonte: NBR 15220, ABNT, 2003. 
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A carta psicométrica para Natal/RN, ilustrada na (Figura 31), traça um 

panorama mais detalhado sobre este clima, por meio da relação da temperatura 

com a umidade, auxiliando juntamente com a norma a selecionar as estratégias 

de conforto para o projeto.  

Figura 31. Carta psicométrica Natal/RN 

 

Fonte: arquivo fornecido pelo LabEEE, para software Climate Consultant 6.0. 

 A carta mostra que as condições climáticas de Natal/RN são, no geral, 

confortáveis aos indivíduos (identificados como pontos na cor verde). 

Considerando as variações de temperatura e umidade locais, tem-se como 

principais estratégias:  

• O uso de grandes aberturas sombreadas, com mecanismos de 

controle e orientação solar adequada 

• Captação de ventilação natural cruzada, podendo ser auxiliada por 

ventilação mecânica  

• Condicionamento de ar artificial e eventual desumidificação, 

aliados ao desempenho do edifício 

• Envoltória (paredes e cobertura) com materiais leves e refletores 

Saindo da escala municipal e aproximando-se a situação climática do 

terreno, foram feitos estudos de insolação e ventilação incidentes para 

potencializar as estratégias previstas acima no projeto propriamente dito.  

Em relação à insolação, foram realizadas simulações do terreno e suas 

edificações vizinhas, com o auxílio do software Ecotect Analysis, para 
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compreender como o entorno e a vegetação geram áreas ensolaradas e 

sombreadas ao longo do dia e ano, como mostram as Figura 32-a, Figura 32-b 

e Figura 32-c. 

Figura 32. Diagramas de sombra no terreno 

 

(a) Solstício de Inverno (b) Equinócio de 
Primavera 

(c) Solstício de Verão 

Fonte: acervo da autora, desenvolvido no software Ecotect Analysis 2011, Autodesk Inc, 2010. 

 Observando os estudos acima, percebe-se que as edificações vizinhas e 

a árvore existente no lote influenciam no sombreamento apenas das áreas mais 

próximas as suas testadas laterais, que não alcançam com facilidade a parte 

central do lote devido ao seu baixo gabarito (até dois pavimentos). Apesar da 

existência de prédios mais altos no entorno imediato, eles não são responsáveis 

pelo sombreamento do terreno em nenhum período do ano. 

Sendo assim, para compreender melhor como cada área do terreno se 

comporta em relação ao sol, visando apenas as edificações vizinhas analisadas 

anteriormente, foram selecionados cinco pontos estratégicos para 

desenvolvimento de máscaras de sombras, ilustradas na Figura 33 para Nortear 

o zoneamento funcional e formal durante o processo projetual, tendo em vista os 

aspectos positivos e negativos de cada parte do lote. Os pontos P1 e P3 foram 

escolhidos para avaliar a influência das edificações comerciais de dois 

pavimentos (Giocare e Michele Tour) na testada Oeste; os pontos P2 e P4 

mostrarão a influência da Casa Nº 1716, de dois pavimentos situada na testada 

Leste; e por fim, o P5 mostrará as condições gerais do projeto na sua ocupação 

central do lote. 
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Figura 33. Máscaras de sombra em pontos do terreno 

 

(a) Terreno e pontos de análise 

 

(b) Ponto 1 

 

(c) Ponto 2 

 

(d) Ponto 3 

 

(e) Ponto 4 

 

(f) Ponto 5 

Fonte: acervo da autora, desenvolvido no software Ecotect Analysis 2011, Autodesk Inc, 2010. 
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Analisando as máscaras de sombra desenvolvidas dos pontos 

selecionados correspondentes a cada seção do terreno (Figura 33-a), pode-se 

avaliar que: 

• O “Ponto 1” (Figura 33-b) apresenta insolação direta durante todo o dia, 

possuindo sombreamento total apenas a partir das 14h, no inverno, 16h, 

no verão, e 15h nas estações intermediárias. 

• O “Ponto 2” (Figura 33-c) recebe insolação direta o dia inteiro a partir das 

8h da manhã, em todas as estações, sendo influenciado apenas por uma 

árvore dentro do lote que oferece sombra a partir das 16h 

aproximadamente, apenas nas estações intermediárias. 

• O “Ponto 3” (Figura 33-d) não recebe sombreamento entre as 7h e as 17h 

durante todo o ano, apesar da existência de uma edificação de dois 

pavimentos e uma árvore na sua proximidade. 

• O “Ponto 4” (Figura 33-e) recebe insolação desde o nascer do sol, que 

visualmente ocorrerá por trás do Parque das Dunas, na direção Leste do 

terreno. 

• O “Ponto 5” (Figura 33-f), assim como o “Ponto 4”, apresenta insolação 

direta durante todo o dia, sem nenhuma influência da árvore ou 

edificações vizinhas. 

Concluindo, temos que a área central ou Leste do terreno é aquela com 

menor influência do entorno imediato, indicando uma possível ocupação dos 

ambientes de longa permanência nas áreas Norte ou Sudeste. Outra observação 

consiste no uso de elementos de sombreamento das fachadas nas testadas 

Leste e Oeste, como beirais e brises, que deverão proteger a edificação nas 

horas que o entorno não sombreia o terreno, ou seja, entre as 8h e as 16h, 

aproximadamente.  

É pertinente a questão da vegetação arbórea neste terreno, caso se faça 

uso para sombreamento de aberturas em fachadas ou espaços externos. Ela 

deverá estar disposta nas porções cujas edificações vizinhas não contemplaram 

com sombreamento, como a testada Leste e Oeste, pois a árvore existente no 

lote contribui apenas para o sombreamento da porção Sudeste (Ponto 2), como 

vimos anteriormente, no horário próximo ao pôr do sol.  
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No geral, o terreno está bastante exposto, principalmente nas porções 

centrais do terreno onde o entorno, com gabarito de até dois pavimentos, não 

auxilia no sombreamento em nenhum horário ou estação do ano. Nos horários 

com o sol mais alto, a solução de cobertura do edifício e à sua orientação terão 

forte peso no conforto térmico, enquanto que os elementos de fachada virão para 

auxiliar no sombreamento das fachadas nas fachadas Leste, Oeste e Sul, as 

mais prejudicadas no início da manhã e no fim da tarde.  

Tendo realizado os estudos de insolação, partiu-se para a questão da 

incidência de ventilação natural, suas direções e intensidades, além da influência 

do entorno do terreno, através de simulações da modelagem no software 

Autodesk Flow Design 2014 (AUTODESK INC 2014). Para tal, a primeira etapa 

consistiu em definir as características da ventilação para a cidade de Natal, por 

observação da rosa dos ventos, ilustradas na Figura 34, a qual nos apresenta 

que a ventilação predominante provém das direções Sudeste (durante todo o 

ano), Sul (do mês de março até setembro) e Leste (do mês de setembro até 

março). 

Figura 34. Rosa dos ventos para cidade de Natal/RN 

  

Fonte: LabEEE, software Analysis SOL-AR 6.2. 
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Em seguida, estes dados de direção e intensidade dos ventos foram 

inseridos em uma simulação do entorno, utilizando o software Autodesk Flow 

Design (AUTODESK INC, 2014), em planta baixa (altura do eixo a 1,5m) e corte 

(posição central do terreno), obtendo-se os resultados ilustrados na Figura 35: 

Figura 35. Estudo da influência do entorno na ventilação do terreno 

 
Sudeste Sul Leste 

 
Sudeste Sul Leste 

Fonte: acervo da autora, software Autodesk Flow Design 2014, Autodesk Inc, 2014. 

Observou-se que, a ventilação predominante em Natal/RN é proveniente 

do Sudeste (com intensidade regular em todas as estações do ano, vide rosa 

dos ventos), mas os prédios nas quadras vizinhas fazem com que essa 

ventilação passe com forte velocidade em regiões mais altas, que, juntamente 

com as edificações limítrofes de dois pavimentos, canalizam os ventos a cerca 

de 6 metros de altura, criando uma sombra de vento no pavimento térreo da 

edificação a ser projetada. 

Analisando a direção Sul, percebemos uma influência ainda mais 

acentuada do entorno, pois logo imediatamente ao Sul do terreno existe um 

edifício de 8 pavimentos que cria uma sombra de vento em todo o quarteirão 

onde está situado o lote, pouco contemplando a área de intervenção (outono e 

inverno). 
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Por fim, a direção Leste – voltada para o Parque das Dunas – demonstrou 

as maiores velocidades de ventilação natural incidente no terreno, sendo trazida 

pela Rua Nilo Bezerra Ramalho e adentrando a frente do lote em altura mais 

baixas, contemplando o pavimento térreo (verão e primavera). 

Em suma, devemos contar com a ventilação proveniente do Sudeste para 

todo o ano e Leste nas estações mais quente, mas fazendo uso de estratégias 

de captação dos ventos para melhor distribui-los em toda a edificação, devido a 

sombra de vento que o entorno cria no terreno (representada por setas azuis na 

Figura 36), como orientação, permeabilidade e elementos construídos que os 

espraiem (tomando cuidado com corredores de vento), tanto horizontalmente 

(elementos vazados, aberturas e formas) como verticalmente (sheds, shafts, 

barreiras de captação e diferenças de altura na coberta). 

Figura 36. Condições de ventilação no terreno 

  

Fonte: acervo da autora, software Autodesk Flow Design 2014, Autodesk Inc, 2014. 

4.4 Condicionantes Acústicos 

Este tópico se destina ao encadeamento das exigências acústicas para o 

empreendimento a ser projetado, em relação aos aspectos normativos ou 

recomendações de conforto. Para tal, serão tratados os aspectos 

regulamentados pela NBR 10152 – Níveis de pressão sonora em ambientes 

internos a edificação (ABNT, 2017), que objetiva determinar valores de 

referência de níveis de pressão sonora para estudos e projetos acústicos de 

ambientes em função de sua finalidade de uso, além da NBR 10151 – Avaliação 

do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade (ABNT, 1999), 

que fixa valores de aceitabilidade de ruído em comunidades. 
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Segundo a tabela 1 da NBR 10151 (ABNT, 1999), o nível de critério de 

avaliação não deve ultrapassar o valor de 55 dB no período diurno e 50 dB no 

período noturno, para áreas mistas predominantemente residenciais – caso em 

estudo. Lembrando que a escola funciona apenas no período diurno, de segunda 

a sábado, salvo situações eventuais. 

Entretanto, analisando o mapeamento acústico (Figura 37-a) na porção 

correspondente ao bairro de Tirol, onde está localizada a edificação, nota-se que 

a pressão sonora encontrada nas proximidades da avenida coletora Rui Barbosa 

pode chegar até 80 dB. Já adentrando nas ruas locais, a pressão sonora varia 

predominantemente entre 55 e 65 dB, representada pelas tonalidades 

alaranjadas. Isso significa que o ruído causado pela escola de música à 

vizinhança deve ser de até no máximo 55 dB, relativo ao ruído de fundo 

encontrado (coincidentemente, equivalente ao valor exigido na NBR 10151/ 

2017).  

Figura 37. Mapeamento sonoro da área de intervenção 

(a) Mapeamento do bairro 

 

(b) Mapeamento do terreno 

 

Fonte: Florêncio, 2018, adaptado. 

Dentro do terreno (Figura 37-b), as porções leste e sul são as mais 

silenciosas, cujos limitantes são também residências, atingindo média de 50-55 

dB, enquanto as porções norte e oeste possuem média de 60 dB, limitando-se 

com comercio e vias de circulação de veículos, chegando até cerca de 65 dB. 

Esses parâmetros são condicionantes projetuais para o zoneamento dos 

ambientes na edificação durante o processo, de modo que os ambientes mais 

silenciosos ou menos utilizados são melhor posicionados na porção leste/sul e 
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ambientes com maior emissão de ruído ou mais utilizados na porção norte/oeste, 

criando uma transição entre as zonas da via coletora e das vias locais. 

Em relação ao conforto acústico internos aos recintos da edificação, a 

NBR 10152 (ABNT, 2017) define o valor máximo de nível de pressão sonora 

para a realização das atividades humanas segundo o uso do ambiente. Sendo 

assim, calculou-se o valor de isolamento acústico bruto mínimo (Tabela 7) 

necessário para o funcionamento de cada ambiente, considerando o nível de 

conforto (RL NC) por atividade expresso na norma e o valor máximo de ruído em 

65 dB (mapeamento). A norma admite uma tolerância de 5 dB para o nível de 

conforto, sendo utilizado no cálculo de todos os ambientes. 

Tabela 7. Isolamento bruto mínimo do ruído de fundo para conforto interno nos 
recintos 

Finalidade do uso 

Ruído de 

fundo da 

vizinhança 

(dB) 

RL NC (dB) 

Nível de 

conforto 

NBR 10152 

RL NC (dB) 

com 

tolerância 

de 5 dB 

Isolamento 

bruto mínimo 

(dB) 

Circulações 65 45 50 15 

Salas de aula/música 65 30 35 30 

Estúdios de gravação 65 20 25 40 

Sala de concertos 65 25 30 35 

Biblioteca 65 35 40 25 

Administração1 65 35 40 25 

Fonte: Tabela 3 da NBR 10152, ABNT, 2017, adaptado. 

Após feito o cálculo do isolamento bruto do ruído externo para dentro da 

edificação, devemos calcular o isolamento bruto do ruído de dentro dos recintos 

– relativos à atividade escolar – para o meio externo (Tabela 8), de modo a 

controlar a pressão sonora emitida pelo empreendimento para promover o 

conforto acústico das residências vizinhas. Para tal, precisou-se definir o valor 

médio do nível de pressão sonora emitida pelos ambientes, relativas à prática de 

instrumentos musicais, nas frequências principais de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 

KHz e 2 KHz. Na Figura 38 pode-se perceber que entre 100 Hz e 2KHz os 

maiores níveis encontrados estão entre 80 e 100 dB, definindo-se, portanto, o 

valor de 90 dB como uma média de ruído produzido pela escola. 

                                            
1 A critério de nível de conforto dos ambientes referentes à administração da escola, foram 
utilizados os valores correspondentes ao item “Escritórios privativos (gerência, diretoria, etc.) da 
Tabela 3 da NBR 10152 (ABNT, 2017). 
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Figura 38. Faixas de nível de pressão sonora (dB) por frequência (Hz) 

 

Fonte: BISTAFA (2016). 

Tabela 8. Isolamento bruto mínimo dos recintos para conforto dos demais 
ambientes e vizinhança 

Finalidade do uso 

Valor médio 

de pressão 

sonora da 

música (dB) 

RL NC (dB)  

Nível de 

conforto 

 NBR 10152 

RL NC (dB) 

com 

tolerância 

de 5 dB 

Isolamento 

bruto 

mínimo 

(dB) 

Circulações 90 45 50 40 

Salas de aula/música 90 30 35 55 

Estúdios de gravação 90 20 25 65 

Sala de concertos 90 25 30 60 

Biblioteca 90 35 40 50 

Administração 90 35 40 50 

Fonte: Tabela 3 da NBR 10152, ABNT, 2017, adaptado. 

A norma fornece também valores de nível de conforto por banda de oitava, 

sendo possível agrupar esses valores para cada ambiente (Tabela 9) através da 

Curva NC na Tabela D.1 da norma, cujo valor foi obtido pelo RL NC (dB) na 

Tabela 3 do mesmo documento (NBR 10152, ABNT, 2017). Essas informações 

serão úteis para a avaliação do isolamento acústico final dos recintos, explicitado 

nos aspectos acústicos do memorial descritivo da edificação (item 8.2.1).   
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Tabela 9. Critério de conforto por banda de oitava (Curva NC) 

Recinto 
RL NC 

(dB) 

Curva 

NC 

Nível de conforto (dB) por 

banda de oitava (Hz) 

125 250 500 1000 2000 

Sala de Música 35 35 52 45 40 36 34 

Estúdio de gravação 25 25 44 37 31 27 24 

Sala de concertos 30 30 48 41 35 32 29 

Biblioteca 40 40 56 50 44 41 39 

Administração 40 40 56 50 44 41 39 

Fonte: Tabela 3 e Tabela D.1 da NBR 10152, ABNT, 2017, adaptado. 

4.5 Condicionantes Paisagísticos 

Os aspectos paisagísticos a serem tratados neste tópico dizem respeito 

às características urbanas da região, as visuais do terreno, as relações com os 

espaços livres existentes dentro do lote no atual funcionamento da escola e o 

conceito de paisagem de sonora. 

A malha urbana da região tem forte participação na percepção da 

paisagem, por ser um bairro adensável, com grande diversidade de usos e 

alguns contrastes de gabarito. Trata-se de uma área com muitas residências 

unifamiliares, dispostas em ruas locais silenciosas e calmas com muitas áreas 

verdes, como também prédios altos na Rua Rui Barbosa, com canteiros 

arborizados, mas de intenso fluxo de veículos, e outras atividades geradoras de 

movimento e ruído, como as edificações comerciais, institucionais e de serviços. 

Sendo assim, o caráter urbano desta porção do bairro influencia diretamente nas 

visuais e percepção do lugar, assim como na sensação de conforto térmico, 

acústico e visual. 

O mapa a seguir (Figura 39 e Figura 40) situa as três principais visuais do 

terreno – segundo as informações supracitadas e adquiridas in loco pelo método 

de observação do pesquisador e levantamento fotográfico – representadas por 

setas, cujo tamanho simboliza a relevância dos elementos para o projeto do 

objeto de estudo.  
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Figura 39. Mapa das principais visuais do terreno 

 

Fonte: Google Maps, 2019, adaptado. 

Figura 40. Imagens das principais visuais do terreno 

 

(a) Visual 1: Verticalização 

 

(b) Visual 2: Parque das 
Dunas 

 

(c) Visual 3: Vista do 

bairro 

 Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A “Visual 1” (Figura 40-a) pode ser vista na direção Norte, pela testada 

frontal do terreno, e está marcada pelos edifícios residenciais de alto padrão de 

até 20 pavimentos, rua asfaltada com canteiros arborizados, com forte presença 

de veículos em fluxo ou estacionados e pouca fração de céu visível. 

A “Visual 2” (Figura 40-b) consiste no aparecimento sutil do Parque das 

Dunas no plano de fundo da paisagem, na direção Leste, por trás de muros 

cegos na rua de acesso ao lote, associada à presença da natureza e 

predominância da cor verde, junto a uma rua calma, de menor fluxo, com 

calçadas, fachadas e plantas diferentes. 
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Por fim, a “Visual 3” (Figura 40-c) representa a vista da testada posterior 

do lote, que, apesar de parte obstruída por um prédio de 8 pavimentos, 

possibilitará a observação da parcela residencial do bairro e áreas verdes ao Sul 

a partir do segundo pavimento, devido ao desnível do solo que tende a descer 

nesta direção. 

No que diz respeito às relações com a paisagem dentro do lote no atual 

funcionamento da escola, o jardim situado no recuo frontal funciona com um 

amplo espaço para a pratica de instrumentos e apresentações musicais ao ar 

livre (Figura 41-a), bem como a convivência entre os alunos e acesso à escola 

(Figura 41-b). As áreas externas oferecem conforto térmico embaixo das copas 

da vegetação existente, além do conforto visual, pela contemplação da fauna e 

flora que compõem este jardim, cujo jogo de cores, texturas, luz e sombra trazem 

a percepção de um refúgio na cidade para a prática artística e conexão pessoal 

(Figura 41-c). Em suma, a paisagem interna é marcada por um ambiente 

agradável que remete a uma residência ou ambiente familiar, favorável ao 

encontro de pessoas como também a quietude e recolhimento. 

Figura 41. Relações com a paisagem dentro do lote 

 

(a) Reunião de pessoas  

 

(b) Cores e texturas 

 

(c) Acesso à escola 

Fonte: Instagram @academiajaimelourenço. Acessado em 17/10/2018. 

Os recuos laterais e de fundo, por sua vez, não transmitem a mesma 

atmosfera aconchegante do jardim frontal (Figura 42-a), como visto 

anteriormente. A paisagem nesta parte do terreno (Figura 42-b) é marcada por 

sensações de espaço abandonado e intocado, com a presença de vários 

extratos arbóreos e arbustivos nativos, além de trepadeiras e muitas áreas 

gramadas sem manutenção. Esta área possui pouco acesso por meio das 

edificações atuais e por isto é pouco habitada e malcuidada, mas apresenta-se 
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como uma área em potencial para o projeto devido ao sombreamento causado 

pela vegetação existente. 

Figura 42. Diferenças entre os jardins encontrados no terreno 

 

(a) Jardim Principal 

 

(b) Jardim Posterior 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Devido ao uso da edificação proposta, chama-se atenção para a questão 

da paisagem sonora. Foi realizado o “passeio sonoro” ou “soundwalk” para a 

compreensão do pesquisador da qualidade sonora encontrada na paisagem, 

orientando o processo projetual para melhoria da qualidade acústica do lugar e, 

consequentemente, conforto dos usuários e melhoria da sua relação com a 

paisagem e identidade do espaço.  

O passeio foi realizado pelas áreas externas da escola, nos caminhos que 

o usuário percorre hoje durante um dia comum de funcionamento. Observou-se 

que a testada frontal do terreno, onde hoje é o jardim principal, está totalmente 

poluída pelo ruído de caminhões que manobram na rua próximos a distribuidora 

de medicamentos, onde também se aglomera um público geral, vendedores 

ambulantes e carros estacionando na faia de rolamento. A administração da 

escola faz uso de fontes de água espalhadas pelo acesso da escola para 

camuflar os ruídos indesejados. O jardim posterior, por sua vez, está marcado 

por sons suaves do balançar das folhas das arvores do bairro, e algumas tarefas 

domésticas eventuais no quintal das casas vizinhas. Comumente se escuta bem-

te-vis batendo asas em busca de flores ou galhos para construir seus ninhos, 

assim como seu canto. 
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5 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA 

Este capítulo destina-se à programação arquitetônica da escola de música 

a ser projetada e constitui em um processo de definição dos dilemas projetuais 

que condicionarão todo o processo assim como as características da área de 

intervenção, elucidadas no capítulo anterior.  

5.1 Programação Arquitetônica  

A primeira etapa da programação está relacionada à busca e definição do 

problema através do método proposto por Pena (2001) denominado Problem 

Seeking, no qual coleta-se as informações mostradas na Tabela 10 relacionando 

as questões locais como objetivos, fatos, conceitos e necessidades para quatro 

categorias de projeto. São elas: função, forma, economia e tempo. 

Tabela 10. Definição do problema – Problem Seeking 

 objetivos fatos conceitos necessidades problema 

fu
n

ç
ã
o

 Flexibilidade 
espacial e 
qualidade 
acústica 

Vários tipos de 
flexibilidade. 

Ruído da 
vizinhança e 
normas de 

conforto 

Polivalência, 
expansibilidade, 

mobilidade, 
isolamento e 

condicionamento 
acústico 

Espaços 
mutáveis pela 

necessidade do 
usuário e 

acústica variável 

Isolamento 
acústico em 

espaços flexíveis 
e abertos 

fo
rm

a
 

Estética e 
mudanças 
temporais; 

área do 
terreno e 
grandes 

ambientes 

Alteração da 
forma pela 

flexibilidade. 
Área do terreno 

enxuta 

Formas simples, 
regulares, 

modulares, ritmo 

Formato que se 
adeque a 

flexibilidade do 
projeto e obra e 
ao formato do 

terreno 

Forma flexível ao 
longo do tempo e 
a otimização do 
espaço pelos 

ambientes 

e
c
o

n
o

m
ia

 

Sistema e 
materiais 

padronizados; 
sustentabilida

de 

Pouco espaço 
para canteiro de 
obras e materiais 

duráveis 

Sistema pré-
fabricado, 

modulação, 
conforto 

ambiental 

Construção 
rápida e em 

etapas, 
iluminação e 

ventilação 
natural 

Sistema 
construtivo e 
materiais em 
relação às 

condições do 
terreno e projeto 

te
m

p
o

 Construção 
em etapas e 
crescimento 

da escola 

A escola já 
funciona no local 

e não quer 
interromper as 

atividades 

Modulação, 
flexibilidade, 

repetição 

Versatilidade do 
projeto, fácil 

execução, planta 
e forma enxuta 

Forma e função 
que não se 

comprometa 
quando dividida 

em etapas  

Fonte: Pena, 2001, adaptado. 
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Nesta primeira etapa da programação, com a aplicação de um princípio 

do método Problem Seeking, foram definidos quatro problemas projetuais nos 

critérios pré-definidos por Pena (2001).  

Quanto à função, temos a questão de como trabalhar um projeto que exige 

isolamento acústico tanto de uma sala para a outra quanto da escola com a 

vizinhança, e ao mesmo tempo utilizar espaços abertos e flexíveis espacialmente 

para adaptar-se às pedagogias de ensino musical elucidadas no referencial 

teórico. 

Em relação à forma, descobriu-se que esses mesmos espaços flexíveis 

apresentarão uma dinâmica controlada pelos usuários e como podemos pensar, 

no processo projetual, uma forma para a edificação que seja livre para receber 

essa dinâmica da flexibilidade, considerando a polivalência, a cinética e a 

expansibilidade dos espaços, trazendo apelo estético e sem comprometer o 

partido. Além disso, como introduzir grandes espaços como o estacionamento e 

o auditório de forma harmônica em um terreno com dimensões pouco generosas. 

Quanto à economia, chegou-se à conclusão que o terreno possuirá pouco 

espaço para canteiro de obras, visto que a escola pretende continuar 

funcionando durante o período de obras, e o projeto deve comportar um sistema 

construtivo e estrutural que seja em boa parte pré-fabricado ou pré-moldado, 

para que sua montagem seja o mais seca e rápida possível, causando menos 

transtornos. 

Por fim, em relação ao tempo, temos a crucial construção em etapas. Hoje 

a escola funciona em duas edificações separadas e o projeto deve considerar o 

funcionamento de uma das casas enquanto se constrói metade da edificação, 

assim como em relação ao custo da obra. Não há um teto para o custo, mas o 

projeto deve fornecer condições para os proprietários/sócios da escola 

controlarem o próprio cronograma financeiro e executar o projeto em intervalos 

de tempo apropriados. Além disso, o projeto deve permitir sua expansão em 

terrenos vizinhos no caso de a escola aumentar sua demanda e novos lotes 

serem adquiridos. 

Definindo os quatros problemas na primeira etapa, seguimos para 

segunda etapa da programação que traz as metas do projeto, ou seja, como 

pretende-se resolver os dilemas encontrados no contexto local, através de 
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exercícios de projeto realizados durante as disciplinas de atelier de projeto do 

Curso de Mestrado Profissional (Tabela 11). 

 Com os problemas definidos e as metas de projeto encontradas para cada 

um dos dilemas projetuais, seguimos para a etapa de identificação das 

atividades que acontecerão na edificação a ser projetada, para então definir 

quais ambientes irão comportar essas atividades e as questões projetuais que 

estão envolvidas na programação irão ser aplicada em cada um desses 

ambientes. As informações dispostas a seguir na Tabela 12 foram obtidas no 

referencial teórico e empírico, juntamente com as condições e necessidades do 

contexto do projeto. Lembrando ainda que todos os ambientes devem oferecer 

conforto ambiental, mas destacou-se o conforto acústico nas atividades 

obrigatoriamente envolvendo música e/ou concentração. 

Tabela 11. Dilemas de projeto 

Fonte: acervo da autora 2019. 

Tabela 12. Características do conjunto edificado 

Principais atividades Ambientes 
Questões projetuais 

envolvidas 

Aula individual prática Sala de aula fixa 
Conforto ambiental (acústica) 

Privacidade 

Estudo individual 
Sala de aula fixa / pátio / 

biblioteca 

Conforto ambiental (acústica) 

Permeabilidade / visuais 

Aula grupo teórica Sala de aula flexivel 

Conforto ambiental (acústica) 

Flexibilidade 

Funcionalidade 

Dilemas Projetuais Metas do Projeto 

Espaços flexíveis e abertos 

X 

Isolamento acústico 

Divisórias móveis 

Barreiras acústicas 

Os grandes ambientes e a 

flexibilidade 

X 

Aspecto formal e tamanho do terreno 

Verticalização e  

otimização do espaço 

Dinamismo da fachada 

Arquitetura sustentável 

X 

Contexto do terreno 

Sistema construtivo adequado 

Integração, visuais e conforto 

ambiental 

Forma / função 

X 

Construção em etapas 

Modulação e espaços multiuso 

Expansibilidade 
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Estudo em grupo 
Sala de aula flexivel / 

pátio / biblioteca 

Conforto ambiental (acústica) 

Permeabilidade / visuais 

Apresentação musical 
Sala de aula flexivel / 

auditório / pátio 

Conforto ambiental (acústica) 

Funcionalidade 

Acessos 

Gravação Estúdio fixo 
Conforto ambiental (acústica) 

Privacidade 

Convivência / descanso 
Sala multiuso / pátio / 

circulação 

Conforto ambiental 

Privacidade 

Permeabilidade / visuais 

Mobiliário diverso 

Alimentação / apoio 
Depósitos / banheiros / 

cafeteria / loja 

Conforto ambiental 

Funcionalidade 

Acessos 

Administração 
Secretaria / direção / 

recepção 

Conforto ambiental 

Funcionalidade 

Privacidade 

Controle 

Prática artes 

complementares 
Sala multiuso / pátio 

Conforto ambiental 

Permeabilidade / visuais 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 Encadeando as atividades e os ambientes, foi possível perceber o surgimento de uma 
setorização prévia dos espaços, como o setor educacional, o setor de reunião pública, o setor 

de convivência e apoio e o setor administrativo. Dentro do setor educacional, chamamos a 
atenção para três ambientes, a serem detalhados a seguir (Tabela 13, Tabela 14 e Fonte: 

Acervo da autora, 2019. 

Tabela 15), que aparecem com uma certa hierarquia a partir do tipo de atividade, 

frequência de uso e quantidade de pessoas que usufruirão do espaço. São eles 

a sala de aula pequena flexível – com uma ou duas pessoas e alta frequência de 

uso –, a sala de aula média/grande flexível – com capacidade de até 15 pessoas 

e média frequência de uso – e o auditório – com capacidade até 150 pessoas e 

baixa frequência de uso.  

Tabela 13. Estudo da ambiente chave: Sala de aula pequena flexível 

Ambiente:  
Sala de aula pequena flexível 

Metas a atender: espaço fechado para 
aulas tradicionais individuais, com 
permeabilidade visual e conforto, mas com 
controle da privacidade do professor Ocupante: Professor e aluno 

Mobiliário: 1 piano, birô, cadeira, 
lousa 

Layout (ambiente/dimensionamento): 
 

Condicionantes: iluminação e 
ventilação natural e artificial, 
desempenho acústico e térmico, 
privacidade 
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Proximidades/afastamentos: 
próximo ao setor de aulas, biblioteca 
e banheiros. Afastado do acesso 
principal, estacionamento, auditório. 

  

Fonte de informações: precedentes, 
observações do pesquisador in loco, 
normas de nível de ruído 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Tabela 14. Estudo da ambiente chave: Sala de aula média/grande flexível 

Ambiente:  
Sala de aula média/grande flexível 

Metas a atender: espaço fechado para 
aulas em grupo, com layout flexível para 
aulas diversas e que possa ser aberto para 
caber mais pessoas em situações eventuais 
(masterclass2, eventos, ensaios, audições) 

Ocupante: Professor, alunos, plateia, 
convidados 

Mobiliário: dois pianos, birô, mesas, 
cadeiras, estantes, lousa, bancos 

Layout (ambiente/dimensionamento): 

 

Condicionantes: iluminação e 
ventilação natural e artificial, 
desempenho acústico e térmico, 
flexibilidade de layout e 
permeabilidade 

Proximidades/afastamentos: 
próximo ao setor de aulas, pátios e 
banheiros. Afastado do acesso 
principal, administração e 
estacionamento 

Fonte de informações: precedentes, 
APO (observações do pesquisador in 
loco), normas de nível de ruído 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Tabela 15. Estudo da ambiente chave: Auditório 

Ambiente:  
Auditório 

Metas a atender: espaço fechado grande com 
acústica variável, diferenças de nível para 
visuais do palco, espaços restritos e de acesso 
ao público, segurança e conforto 

Ocupante: até 20 
instrumentistas e plateia até 200 
pessoas 

                                            
2 Masterclass: um formato de aula especial na qual alunos são convidados a executar músicas 
em estudo para que um professor externo faça observações de aprimoramento, podendo tocar 
em conjunto. A aula é aberta a todos os alunos e professores da escola e tornou-se bastante 
popular por trazer conhecimentos novos para dentro da sala de aula. 
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Mobiliário: palco para 1 piano, 
20 estantes de partituras3 e 30 
cadeiras, plateia com 200 
cadeiras, camarim com banheiro 
masculino e feminino, sala de 
apoio de maquinaria/iluminação, 
depósito e foyer de espera 

Layout (ambiente/dimensionamento):  
 

 
 

Condicionantes: iluminação e 
ventilação natural e artificial, 
desempenho acústico e térmico, 
privacidade, acesso ao público 

Proximidades/afastamentos: 
próximo ao foyer, 
estacionamento, recepção, 
cafeteria, banheiros e pátio. 
Afastado da administração e 
salas de aula. 

Fonte de informações: 
precedentes, APO (observações 
do pesquisador in loco), normas 
de nível de ruído e de incêndio 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

5.2  Programa de Necessidades e pré-dimensionamento 

A partir do encadeamento das atividades relacionadas ao uso da 

edificação, estudo dos ambientes chave e programa de necessidades analisados 

nos estudos de caso e projetos arquitetônicos correlatos, elaborou-se o seguinte 

programa de necessidades e pré-dimensionamento do projeto da escola de 

música (Tabela 18): 

Tabela 16. Programa de necessidades e pré-dimensionamento 

ENSINO 

AMBIENTE FLEXIBILIDADE QTD ÁREA (m²) TOTAL (m²) 

sala de aula individual  evolução 20 10 200 

sala de instrumento 
individual  

evolução 8 10 
80 

sala de aula grupo  mobilidade/evolução 4 24 96 

mini pátio polivalência 0 10 0 

                                            
3 Estante de partituras: suporte móvel com superfície plana, em madeira ou metal, com altura 
regulável, para segurar as partituras durante um estudo ou apresentação musical. 
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Continuação Tabela 16... 

copa fixo 1 12 12 

vestiários fixo 2 18 36 

salas multiuso mobilidade/polivalência 2 32 64 

mini auditório ao ar 
livre/descanso 

polivalência 1 0 0 

biblioteca fixo 1 32 32 

  TOTAL 520 m² 

EXPOSIÇÕES 

AMBIENTE FLEXIBILIDADE QTD ÁREA (m²)  TOTAL 

auditório fixo 1 300 300 

foyer polivalência 1 0 0 

camarim fixo 2 15 30 

estúdio fixo 1 24 24 

banheiros fixo 2 15 30 

bilheteria fixo 1 9 9 

pátio polivalência 1 0 0 

cafeteria fixo 1 18 18 

Apoio (depósitos) fixo 0 9 411 

  TOTAL 822 m² 

ADMINISTRATIVO 

AMBIENTE FLEXIBILIDADE QTD ÁREA (m²) TOTAL 

secretaria/recepção fixo 1 18 18 

sala de reuniões fixo 1 18 18 

coordenação fixo 1 9 9 

banheiros fixo 2 9 18 

loja mobilidade 1 12 12 

  TOTAL 75 m² 

TOTAL = 1.417 m² de área construída (sem pátios) 

ESTACIONAMENTO 

TIPO  QTD ÁREA TOTAL 

carros 23,6 10,8 255,06 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 



PARTE 03:
PROCESSO PROJETUAL
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6 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 Conceito de projeto 

A escola de música projetada pretende criar espaços diversos que 

possam modificar-se para atender as diferentes necessidades dos alunos e 

professores, incentivando as diferentes práticas musicais, metodologias e 

interação dos usuários com a escola e a paisagem. A arquitetura possibilita as 

mudanças de layout ao longo do tempo e construção em módulos para melhor 

adequar-se a situação local, financeira e de crescimento da instituição. 

O conceito do projeto Norteou os aspectos do partido arquitetônico e a 

evolução da proposta até a presente etapa, assumindo as formas imagética e 

verbal. Para este projeto, foi escolhida a palavra “inversão” como guia para 

todas as decisões tomadas. 

A palavra inversão provém da própria flexibilidade na música. Um acorde 

– sequência de três ou mais notas tocadas simultaneamente – pode ser escrito 

na malha regular da partitura de várias formas com diferentes sons, de acordo 

com o desejo do músico. Se uma nota musical consiste em um módulo de 

construção do acorde na música, na arquitetura o ambiente seria um módulo, 

cuja sequência na construção do espaço segue o desejo do usuário ao longo do 

tempo. Temos então a flexibilidade espacial por meio da repetição de um módulo 

na malha reticulada da edificação, criando diferentes vivências, formas e 

funções. O conceito de inversão pode ser melhor compreendido na Figura 43, 

da música para a arquitetura.  

Figura 43. Conceito de inversão 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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6.2 Partido arquitetônico 

Para o partido arquitetônico, foi levado em consideração todos os 

apontamentos realizados na fase de coleta de dados sobre os condicionantes 

projetuais do terreno (aspectos legais, térmicos, paisagísticos e acústicos), 

programação arquitetônica (definição do problema, pré-dimensionamento e 

programa de necessidades) e determinação do conceito de projeto (Tabela 17).  

Tabela 17. Subsídios para o partido arquitetônico  

Programação 
Arquitetônica 

 Condicionantes projetuais Conceito 

Flexibilidade espacial e  
isolamento acústico 

(função) 
Aspectos legais 

    

  

Formas regulares e  
otimização do terreno 

(forma) 

 
Aspectos térmicos 

Sistema construtivo pré 
moldado e repetição 

(economia) 
Aspectos paisagísticos 

Construção por módulos 
(tempo) 

Aspectos acústicos 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A escola já funciona hoje em duas edificações residenciais, com caminhos 

entre si explorando todos os jardins do terreno. Optou-se por manter uma 

memória à relação formal de cheios e vazios que já existe. Dessa forma, 

surgiram os primeiros esboços espacializando o projeto. Partiu-se de dois 

volumes recuados entre si e com o perímetro do lote – semelhantes aos volumes 

encontrados no terreno atualmente – para possibilitar a construção de parte da 

edificação enquanto a outra funciona sem interrupção das atividades 

educacionais, devido à definição clara dos dois blocos (Figura 44-a). Esta 

primeira tomada de decisão no partido se deve à promoção da flexibilidade 

espacial em relação às etapas de obra, para que o projeto possa ser executado 

conforme prioridades do cliente, cronograma financeiro e demanda dos usuários. 

Além disso, o partido favorece a expansibilidade da escola na medida que os 

volumes principais podem ser repetidos nos lotes vizinhos proporcionalmente e 

harmoniosamente, no caso de ampliação da escola, mantendo uma relação 

homogênea formal e funcional e viabilizando a construção.  
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Ao fundo, foi posicionado um volume destinado às áreas de apoio às 

atividades educacionais, deslocados dos volumes maiores, para contemplar o 

jardim posterior com vegetação densa existente e também permitindo que 

funcione ali o canteiro de obras durante a construção sem atrapalhar a escola. 

Com as relações formais definidas pela lâmina da edificação (Figura 44-

a), seguiu-se para as relações funcionais interno aos blocos e entre si, aplicando 

o conceito de projeto. A área das lâminas foi subdivida em módulos pequenos 

(sala de aula individual), unindo-se quando conveniente para criar ambientes 

médios (salas de aula em grupo) e grandes (auditório), em todos os pavimentos 

O jogo de módulos preenchidos e vazios representam ambientes e pátios de 

circulação, respectivamente, formando também a ligação entre os dois volumes 

(Figura 44-b). 

Figura 44. Representação do partido arquitetônico  

  

(a) Relação formal e definição da 
lâmina 

(b) Aplicação do conceito na 
funcionalidade 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

6.3 Evolução da proposta 

Seguindo o processo projetual, o próximo passo consistiu em testar o 

partido adotado, em termos de estudos volumétricos. Produziu-se uma maquete 

física do terreno, do entorno imediato e dos três módulos propostos, de forma 

solta, para manipulação da sua posição horizontal e vertical junto a um heliodon. 

Em tempo real, foram realizadas alterações dessa posição para compreender as 

repercussões da forma do edifício em relação aos aspectos térmicos, visto que 

a iluminação e a ventilação naturais são objetivos do projeto. Os testes foram 

feitos com o sol em todos os horários e épocas do ano, porém utilizaremos como 
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exemplo na Figura 45 apenas o sol poente entre a primavera e o verão (estações 

mais quentes). 

Figura 45. Estudos volumétricos no heliodon (exemplo com sol poente) 

 

(a) Opção 1: auditório voltado para o Oeste / salas de aula voltadas para Leste 

 

(b) Opção 2: auditório voltado para o Leste / salas e aula voltadas para Leste 

 

(c) Opção 3: teste dos beirais, cobertura e elementos vazados 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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A Figura 45-a ilustra a primeira proposta de projeto com posicionamento 

dos volumes junto ao heliodon, segundo o partido arquitetônico, chegando-se à 

conclusão de que as fachadas Oeste e Sul eram a mais prejudicadas no quesito 

insolação direta no período mais crítico para nosso clima: o verão. Por esta 

razão, definiu-se que o bloco do auditório deve ficar na porção Leste do terreno 

(Figura 45-b), com as edificações de apoio ao Sul, para que ele fique sombreado 

no verão no período vespertino e noturno, coincidindo com seus horários de 

utilização em massa. Essa decisão favorece o funcionamento do maior ambiente 

do projeto de forma natural, e caso seja acionado o condicionamento de ar 

artificialmente, o desempenho térmico irá atingir bons resultados por não estar 

recebendo calor no horário de funcionamento. 

O bloco de salas de aula, consequentemente, ficou posicionado na porção 

Oeste do terreno. Seu horário de funcionamento em peso ocorre durante toda 

manhã e tarde, de segunda a sexta, porem a escola apresenta maior fluxo de 

pessoas no sábado de manhã além de eventos e encontros pedagógicos extras. 

Sendo assim, ele estará sombreado toda a manhã, porém apresentando sombra 

desfavorável à tarde, concluindo-se que a envoltória deverá ser tratada com 

proteções solares, cujo funcionamento de beirais, cobertura e elementos 

vazados foram testados na Figura 45-c. 

Após o estudo no heliodon, algumas modificações foram feitas no projeto 

para viabilizar todo o seu uso durante todo o horário de funcionamento da escola 

ao longo do ano. Uma dessas modificações consiste na abertura de canais de 

circulação cruzando os volumes e criando os caminhos da escola (Figura 46-a). 

Essa decisão também foi influenciada pelo exercício de passeio sonoro realizado 

no local, no qual descobriu-se os caminhos da escola percorridos pelos alunos 

e os pontos agradáveis e desagradáveis do terreno. Logo, as circulações criadas 

remetem aos passeios da antiga escola, explorando as visuais dos jardins e 

integrando a paisagem, além de promover dutos de ventilação cruzada (Figura 

46-b) que alimentarão todos os módulos da edificação, atendendo às ideologias 

pedagógicas e ao conforto do usuário para melhoria no aprendizado dos alunos. 
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Figura 46. Evolução da proposta  

 
 

(a) Circulações como elementos 

ativadores do passeio sonoro 

(b) Circulações como estratégia 

de captação de vento 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Até então boa parte dos módulos de sala de aula estavam localizados no 

pavimento térreo para integração com os jardins durantes as atividades 

educacionais, enquanto o estacionamento estava no subsolo acessado por uma 

rampa de veículos. Esta proposta logo se tornou inviável e compatível com o 

partido, visto que a rampa estava ocupando muito espaço e diminuindo a área 

de salas de aula, além de que a escavação do subsolo complicou a relação com 

as etapas da obra e funcionamento da escola. Por uma justificativa estrutural e 

de viabilidade econômica, optou-se por elevar toda a edificação do térreo, 

colocando o estacionamento sob pilotis, cujas vagas de estacionamento 

precisam estar compatíveis com os pilares para favorecer a manobra dos 

veículos, com rebatimento direto na flexibilidade dos ambientes.  

Uma vantagem consequente desta decisão está na melhoria do conforto 

ambiental, permitindo a ventilação cruzada no térreo e elevando todas as salas 

de aulas para captar as melhores condições naturais do entorno. Aqui surge a 

substituição do telhado do auditório por uma cobertura verde, cujo gabarito, 

agora acima do nível das casas vizinhas, permite a criação de um jardim de 

contemplação panorâmica do Parque das Dunas e do bairro como um todo. Com 

esta nova decisão, as salas de aula do módulo central do edifício foram 

transformadas em um pátio central, funcionando como shaft de ventilação que 

capta os ventos que passam pela cobertura, disposta em diferentes alturas 

(Figura 47), e distribui pelos caminhos da escola contemplando todos os 

ambientes.  
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Figura 47. Esquema de ventilação na cobertura da edificação e térreo 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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7 ESTUDO PRELIMINAR 

A etapa subsequente consiste na apresentação do estudo preliminar 

definido após o processo projetual descrito. Serão utilizadas representações 

gráficas simplificadas do projeto para compreensão geral. 

7.1 Zoneamento horizontal e vertical 

A Figura 48 ilustra o zoneamento funcional vertical na volumetria do estudo 

preliminar, pensada segundo o fluxo de pessoas e a relação entre privacidade e 

controle, colocando os ambientes de maior para menor fluxo de pessoas 

gradativamente do pavimento térreo ao último pavimento, respectivamente. 

Figura 48. Forma da edificação e zoneamento funcional vertical 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A edificação está dividida em quatro pavimentos uteis, distribuindo os 

ambientes na disposição apresentada a seguir: 

• Pavimento térreo (Figura 49): a porção frontal do terreno, mais 

influenciada pelo ruído de caminhões que passam na rua devido à 

proximidade com equipamento de distribuição de medicamentos, recebeu 

o estacionamento sob pilotis, acesso de veículos e pedestres à edificação 

e rampa de acesso ao auditório no primeiro pavimento. Na porção central 

há um controle do acesso por escadas e elevador, onde está situada a 

recepção e um pátio jardim, posicionada obtendo a menor distancia a pé 

de todas as vagas até a circulação vertical. Na porção posterior, está 
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situado o estúdio de gravação, por ser o recinto que exige menores 

índices de ruído para funcionamento. Ao lado e próximas ao jardim, 

findaram as salas de aula de bateria, localizadas nesse pavimento para 

utilização do solo como isolamento de ruído de impacto, reduzindo custos 

com piso flutuante no resto da edificação. 

Figura 49. Planta baixa pavimento térreo (anexo 2) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

• Primeiro pavimento (Figura 50): Dividido em dois blocos, sendo um de 

salas de aula e outro do auditório. No bloco das salas de aula estão 

localizadas as salas de aula em grupo em módulos de tamanho médio, 

com algumas salas de aula individuais e a administração geral do edifício. 

Uma das salas de aula pode se abrir voltando-se para o pátio de 

convivência na porção Sul, para uma aula mais interativa com a natureza 

ou eventos diferenciados, com menor impacto do ruído do entorno. Na 

porção frontal e de maior controle do todo, foram situadas as salas de 

coordenação, reuniões, loja e apoio pedagógico, onde funcionará a 

bilheteria do auditório em dias de evento. Ao Sul, um bloco de apoio conta 
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com cantina, espaços de convivência, camarins e depósito para entrada 

do palco no auditório e chegada da rampa de pedestres – que também 

funciona como saída de emergência. O centro conta com banheiros 

masculino e feminino e circulação vertical. 

Figura 50. Planta baixa primeiro pavimento (anexo 3) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

• Segundo pavimento (Figura 51): com uso diário, porém com menos 

pessoas, este pavimento conta com todas as salas de aula individuais 

para todos os instrumentos, exceto bateria, cujo sistema de isolamento de 

ruído aéreo será mais detalhado e testado ao longo do curso. Ao centro, 

banheiros masculino e feminino de apoio e circulação vertical. No bloco 

do auditório, tem-se acesso a um mezanino, com cabine de controla de 

iluminação e gravação. 

  

 

APOIO 

SALAS DE 

AULA 

 

 

 

 

AUDITO- 

RIO 

ADMINIST-

RAÇÃO 

CONVI- 

VENCIA 

 

APOIO 



 
 

102 
 

Figura 51. Planta baixa segundo pavimento (anexo 4) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

• Terceiro pavimento (Figura 52): mais isolado do restante das atividades, 

foram situadas uma biblioteca longe das áreas de convivência, para não 

atrapalhar o estudo, e salas multiuso com módulo médio e sistemas de 

abertura por porta camarão voltadas para a grande cobertura jardim. Este 

pavimento será utilizado para artes complementares como atelier de 

fotografia, pintura, dança, meditação, projetos sociais e eventos diversos 

que podem mudar a cada período do ano de acordo com os projetos 

pedagógicos.  
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Figura 52. Planta baixa terceiro pavimento (anexo 5) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

7.2 Flexibilidade espacial 

7.2.1 Da construção 

Conforme programado pelo Problem Seeking (PENA, 2001) 

anteriormente, parte da flexibilidade do projeto foi destinada ao planejamento 

logístico e financeiro da construção em relação ao funcionamento da escola 

(construção em etapas). Desde o primeiro croqui da edificação, a relação 

volumétrica entre as casas existentes no terreno e a proposta arquitetônica foi 

mantida para que fosse possível construir o projeto completo em etapas distintas, 

demolindo por partes e fazendo com que a escola não parasse de funcionar. 

Para isso, na escolha do sistema construtivo e estrutural, optou-se por elementos 

pré-fabricados de concreto, visando uma obra seca, limpa, com baixo impacto 

no solo e quantidade de ruído reduzida, causando o menor desconforto possível 

as atividades escolares dentro dos materiais acessíveis a nossa região e mão 

de obra (a ser explanado no item 8.3 deste trabalho).   

A Figura 53 ilustra uma linha do tempo do progresso da construção em 

etapas. Inicialmente tem-se duas residências com anexos informais em dois 

terrenos que já foram remembrados (Figura 53-a).  
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A primeira etapa (Figura 53-b) consiste em demolir a casa 01 e construir 

o bloco principal, contendo os módulos de sala de aula ajustáveis para os 

tamanhos pequeno, médio e grande em todos os pavimentos. Este bloco foi 

projetado para ser a primeira fase por já conter o programa básico escolar: pátio 

central com salas de aula dispostas nos corredores, sanitários gerais e 

acessíveis, ambientes gerais para funcionários e alunos e circulação vertical 

principal em escadas e elevadores. Os anexos serão usados como canteiro de 

obras para trabalhos locais, sendo a maior parte dos elementos arquitetônicos 

pré-fabricados e vindos já prontos para içamento e montagem. Sua estrutura, 

vedações, cobertura, acessos, estacionamento, embarque e desembarque já 

estarão garantidos para total funcionamento enquanto ocorre a segunda etapa. 

Na segunda etapa (Figura 53-c), as atividades escolares que ocorreram 

na casa 02 enquanto a primeira etapa estava em obras, serão transferidas para 

suas novas salas de aula flexíveis e então ocorrer sua demolição. Logo em 

seguida, inicia-se a construção do auditório, rampa de acesso e pátio para 

apresentações ao ar livre, cuja estrutura se unirá aos pilares do outro bloco 

através de vigas pré-moldadas. Caso o intervalo de tempo entre a primeira e a 

segunda etapa for relativamente longo e as necessidades da escola mudarem, 

é possível transformar o salão do auditório em qualquer tipo de ambiente, visto 

que foi projetado com a mesma dimensão dos módulos de sala de aula e 

corredores do bloco ao lado (ilustrado na Figura 54 do item 7.2.2). 

Com a construção quase finalizada, a terceira e mais simplificada etapa 

(Figura 53-d) consiste na demolição do canteiro de obras da casa 02 para 

construção do apoio técnico da edificação (porção fixa do projeto, em alvenaria 

convencional e concreto armado), contendo cafeteria, depósitos, estúdio de 

gravação, camarins e teto jardim. Após seu termino, o anexo da casa 01 que 

funcionou como canteiro de obras desaparece, para em seu local ser instalado 

um deck de madeira para espaço de convivência complementar à cafeteria. 

Por fim – mas não a ênfase deste trabalho – a Figura 53-e ilustra de forma 

preliminar um estudo das possibilidades de expansão dos blocos supracitados 

em terrenos adjacentes, no caso de crescimento da escola a longo prazo e 

necessidade de ampliação da área construída. O acesso seria feito ainda pelo 

primeiro bloco, mas com estacionamentos, pátios, jardins e passeios dispostos 

nos pilotis de maneiras modulares e integradoras dos volumes. 
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Figura 53. Progresso da construção em etapas (flexibilidade da obra) 

 

 

(a) Situação atual com duas casas 
e anexos existentes 

(b) Demolição da casa 01 e 
construção da etapa 01 

(flexível) 

  

 

(c) Demolição da casa 02 e 

construção da etapa 02 (flexível) 

(d) Demolição do anexo casa 02 e 

construção da etapa 03 (fixo) 

 

(e) Possibilidade de expansão dos módulos para lotes vizinhos (flexível) 

Legenda:  

Fonte: Acervo da autora, 2019.  
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7.2.2 Dos ambientes 

A forma como o zoneamento vertical e horizontal foi feita tem relação 

direta com o conceito “inversão”, na medida que a estrutura de pavimentos e a 

planta livre modular permite a disposição dos módulos de sala de aula 

(correspondentes às notas musicais, segundo o conceito, módulo de construção 

do acorde na música). Comandada pelos pilares e distribuição de setores, a 

planta baixa representada nas pranchas do projeto em anexo não são reais, mas 

sim uma das possibilidades de uso do espaço utilizando os módulos (Figura 54-

a) –, cabendo ao usuário ou proprietário determinar, naquele espaço de tempo, 

qual a disposição ideal para as atividades da escola. 

A Figura 54 ilustra algumas dentre inúmeras dessas possibilidades, tendo 

em vista que o módulo de sala de aula pequena (individual) pode duplicar-se 

formando uma sala de aula média (Figura 54-b), quadruplicar-se em uma sala 

de aula grande (em grupo), ou unindo-se em áreas ainda maiores para salas de 

concerto menores (Figura 54-c), mini auditório (Figura 54-d) ou até mesmo salas 

de aula sem barreiras (conceito de elasticidade). O próprio auditório é flexível a 

essa mudança por utilizar as divisórias em painéis modulares de drywall. Essa 

proposta é interessante à introdução de artes complementares na escola, como 

pintura e dança, que costumam funcionar em espaços maiores, podendo ser 

praticadas também dentro das salas de música em grupo apenas ajustando-se 

o mobiliário (conceito de adaptabilidade e polivalência).  

A planta não só permite criar espaços fechados entre os pilares: a adição 

e remoção do módulo (conceito de evolução) pode alternar cheios e vazios, 

criando pátios internos interligados com as salas de aula ou áreas de 

convivência. Imaginando a possibilidade desses pátios no projeto, foi prevista a 

colocação de uma grande esquadria acústica de correr em vidro, cujas folhas se 

recolhem completamente criando essa integração (conceito de mobilidade), 

trazendo também cinética ao edifício e dinamismo para as aulas. Além disso, o 

foyer do auditório também possui flexibilidade espacial pelo uso de esquadrias 

móveis, de modo que conseguem ficar recolhidas para utilização da circulação 

geral em dias normais de funcionamento da escola, assim como podem fechar-

se para criar um espaço delimitado em dias de apresentação musicais maiores 

com controle de bilheteria. 



 
 

107 
 

Figura 54. Possibilidades de arranjos de ambientes utilizando módulos de sala 
de aula individual (flexibilidade da planta) 

  

(a) Auditório com salas pequenas 
e grandes 

(b) Salas de aula médias, pátios 
interligados e salas variadas 

  

(c) Salas de concerto menores e 
pátio integrado 

(d) Salas de aula pequena, mini 
auditório e pátio integrado 

Legenda:  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

7.3 Volumetria 

Considerando o processo de projeto até esse momento, atinge-se a etapa 

de estudo preliminar, com plantas baixas que definem as divisões espaciais, 

fluxos horizontais e verticais e volumetria preliminar, ilustrada na Figura 55 a 

seguir. 
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Figura 55. Estudo Preliminar (perspectivas) 

 

(a) Acesso à edificação 

 

(b) Átrio central 

 

(c) Área de convivência ao Sul 

 

(d) Jardim e salas de aulas 

 

(e) Recepção e Estacionamento 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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8 MEMORIAL DESCRITIVO 

8.1 Aspectos de Conforto Térmico 

8.1.1 Insolação 

A seguir, serão apresentadas as simulações realizadas, utilizando o 

software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 2010), de todas as fachadas 

do edifício na versão de estudo preliminar para compreender os horários de 

incidência solar direta em cada área e então elaborar as estratégias de 

sombreamento. Os critérios de análise incluem as diferenças no horário de 

utilização entre o bloco de salas de aula e o bloco do auditório, além das 

especialidades do uso dos espaços externos (pátios, jardins e coberturas 

verdes)4. Para tal, considerou-se os horários em que as aberturas das fachadas 

estão totalmente sombreadas (>90%) e parcialmente sombreadas (cerca de 

50%), nas datas dos solstícios de verão e inverno e equinócio de outono e 

primavera. 

Tabela 18. Fachada Norte 

 
Condição de 

insolação direta 
Verão Inverno 

Outono/ 

Primavera 

B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

la
s
 Parcialmente 

sombreado 
- 

8h as 11h 

15h as 16h 
8h as 9h 

Totalmente 

sombreado 
Todo o dia 

A partir das 

11h 

A partir das 

9h 

B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

d
it

ó
ri

o
 Parcialmente 

sombreado 
- 15h as 16h - 

Totalmente 

sombreado 
Todo o dia 

A partir das 

16h 

A partir das 

13h 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Tabela 19. Fachada Leste 

 
Condição de 

insolação direta 
Verão Inverno 

Outono/ 

Primavera 

B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

la
s
 Parcialmente 

sombreado 
9h as 10h 9h as 10h 9h as 10h 

Totalmente 

sombreado 

A partir das 

10h 

A partir das 

10h 

A partir das 

10h 

                                            
4 O bloco de aulas funcionará em condições normais da rotina da escola entre os horários de 8h 
e 19h. O bloco do auditório será utilizado esporadicamente em vários horários do dia, sendo 
voltado para reunião de grandes públicos entre as 16h e as 23h. As áreas externas serão 
multiuso durante todo o dia conforme sua localização e condições de conforto. 
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B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

d
it

ó
ri

o
 Parcialmente 

sombreado 
- - - 

Totalmente 

sombreado 

A partir das 

12h 

A partir das 

11h 

A partir das 

12h 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 56. Fachadas Norte e Leste às 8h (manhã) 

   

Inverno Outono/Primavera Verão 

Legenda:           Bloco aulas /          Bloco auditório /          Cobertura verde 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 57. Fachadas Norte e Leste às 15h (tarde) 

   

Inverno Outono/Primavera Verão 

Legenda:           Bloco aulas /          Bloco auditório /          Cobertura verde 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégias: Na fachada Norte (Tabela 18), o bloco de aulas já possui 

sombreamento satisfatório durante boa parte do dia ao longo do ano, para qual 

poderá ser optado por elementos de sombreamento bloqueando o sol no início 

da manhã (8h) apenas no inverno (Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 56), de preferência com pouco bloqueio da paisagem e fator de céu 

visível. Ainda no bloco de aulas, a fachada Leste (Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Tabela 19) necessita de proteção das aberturas, como brises fixos, visto 

que os beirais são insuficientes por boa parte da manhã em todo o ano. O bloco 

do auditório precisará de elementos mais densos como brises para sombrear as 

aberturas (Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 56), mesmo que esteja naturalmente sombreado no período no 

qual será mais utilizado (tarde/noite), para buscar um melhor desempenho 

térmico em relação ao resfriamento artificial. Em relação ao terraço com 

cobertura verde (acima do auditório), pode-se observar que durante todo o ano, 

parte da sua extensão fica sombreada durante boa parte da tarde (Figura 57), o 

que é favorável ao uso dos alunos em longa permanência, mas desfavorável à 

manutenção das plantas.  

Tabela 20. Fachada Oeste 

 
Condição de 

insolação direta 
Verão Inverno 

Outono/ 
Primavera 

B
lo

c
o

 d
e

 a
u

la
s
 

Totalmente 
sombreado 

TODOS OS 
PAVTOS. 
Até as 13h 

1º PAVTOS. 
A Partir das 

16:30h 

TODOS OS 
PAVTOS. 
Até as 13h 

1º PAVTOS. 
A Partir das 

16:30h 

TODOS OS 
PAVTOS. 
Até as 13h 

1º PAVTOS. 
A Partir das 

16:30h 

Parcialmente 
sombreado 

1º E 2º 
PAVTOS. 

13h as 14h 

1º E 2º 
PAVTOS. 

13h as 14h 

1º E 2º 
PAVTOS. 

13h as 14h 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Tabela 21. Fachada Sul 

 
Condição de 

insolação direta 
Verão Inverno 

Outono/ 
Primavera 

B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

la
s
 Totalmente 

sombreado 
10h as 14h Todo o dia 10h as 15h 

Parcialmente 
sombreado 

14h as 15h - 15h as 16h 

B
lo

c
o

 d
e

 

a
u

d
it

ó
ri

o
 

Totalmente 
sombreado 

10h as 14h Todo o dia 10h as 15h 

Parcialmente 
sombreado 

14h as 15h - 15h as 16h 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 58. Fachadas Oeste e Sul às 8h (manhã) 

   

Inverno Outono/Primavera Verão 

Legenda:           Bloco aulas 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 59. Fachadas Oeste e Sul às 15h (tarde) 

   

Inverno Outono/Primavera Verão 

Legenda:           Bloco aulas 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 60. Influência do entorno na fachada Oeste 17h (tarde) 

   

Inverno Outono/Primavera Verão 

Legenda:           Área da fachada Oeste sombreada pelo entorno 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégias: Observou-se que os beirais da fachada Oeste (Tabela 20) 

no bloco de aulas não funcionam como os da fachada Norte e Sul, sendo 

necessárias outras estratégias de sombreamento. Poderão ser aplicados brises 

fixos nesta fachada para proteger a envoltória das salas de aula, durante todo o 

ano no período vespertino (Figura 59), melhorando as condições relativas à 

transmitância de calor para dentro dos ambientes. Foi possível perceber através 

da simulação que algumas edificações do entorno exercem influência no 

sombreamento da fachada Oeste e Sul no fim da tarde, garantindo o conforto 

nesses espaços sem elementos adicionais (Figura 60).  Em relação à fachada 

Sul (Tabela 21), os beirais auxiliam no sombreamento durante boa parte do dia 

e do ano, exceto no verão, quando apresenta sombreamento insuficiente no 

início da manhã (Figura 58) e  no fim da tarde (Figura 59). Para tal, pretende-se 

usar elementos como brises alternados com barreiras verticais móveis, de modo 

que em boa parte do ano elas possam ficar abertas e possibilitar grande área de 
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céu visível e contemplação da paisagem, como também auxiliar naquele 

momento do ano em que a fachada está exposta.   

8.1.2 Ventilação Natural 

Para análise da ventilação natural na edificação foi utilizado o programa 

Flow Design 2014 (AUTODESK INC 2014), para que o cruzamento dos dados 

obtidos com os dados analisados no Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 

2010) sobre a insolação possam contribuir para a definição da posição das 

aberturas da edificação em função de seu sombreamento e diferenças de 

pressão dos ventos predominantes para realização de ventilação cruzada. 

Nos estudos dos condicionantes projetuais, percebeu-se que os prédios 

residenciais nas quadras vizinhas (na direção Sudeste do terreno), geram uma 

grande área de sombra de vento no quarteirão onde localiza-se o terreno. Além 

disso, todas as edificações vizinhas, entre um e dois pavimentos, criam uma 

esteira de vento acima de seus telhados, fazendo com que toda a ventilação seja 

canalizada acima do primeiro ou segundo pavimento da edificação projetada – 

fator que contribuiu para a criação do estacionamento sob pilotis e elevação das 

salas de aula para o terceiro andar.  

O resultado desta análise pode ser visto com mais definição na Figura 61. 

Deve-se notar aqui a importância de o bloco de salas de aula ser mais alto do 

que o bloco do auditório, criando uma barreira vertical que auxilia na captação 

dos ventos predominantes pelo átrio central e sua distribuição para os corredores 

e ambientes. 

Figura 61. Comportamento dos ventos predominantes (Sudeste) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019, elaborado no software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 
2010) 

  

AUDITÓRIO 

SALAS DE AULA 
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Na situação descrita, foram realizadas análises de diagramas de pressão 

dos ventos, detalhadas conforme sua direção a partir da rosa dos ventos de 

Natal/RN. Dessa forma, as Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24 fornecem um 

diagnóstico da incidência na edificação dos ventos provenientes das direções 

Sudeste, Leste e Sul, respectivamente, para elaborar estratégias com a 

finalidade de atender ao conforto dos usuários nos principais ambientes. 

• Direção Sudeste 

No diagrama de pressão dos ventos abaixo (Figura 62), percebe-se que: 

Tabela 22. Diagnóstico de ventilação da direção Sudeste 

Pavimento Situação Estratégia de captação 

1º pavimento 

Na mesma altura das 

edificações vizinhas, a 

sombra de vento gera zonas 

de baixa pressão nas 

testadas limítrofes com essas 

edificações, obtendo uma 

zona de alta pressão apenas 

na fachada frontal (rua). 

Posicionar aberturas na fachada 

voltada para a rua (Norte) e a 

posterior (Sul), assim como as 

circulações horizontais. 

2º pavimento 

Acima das edificações 

vizinhas, o vento incide com 

mais pressão na fachada 

Leste do auditório, criando 

zonas de baixa pressão nas 

fachadas Norte e Sul (salas 

de aula.  

Posicionar grandes aberturas na 

fachada Leste do auditório e 

distribuir as demais pelas fachadas 

Norte e Sul (salas de aula), gerando 

diferença de pressão e forçando o 

vento a permear o prédio 

internamente. 

3º pavimento 

Bem acima da vizinhança, as 

fachadas Leste e Sul são 

zonas de alta pressão, 

enquanto as fachadas Oeste 

e Norte são zonas de baixa 

pressão. 

Seguem as mesmas estratégias de 

aberturas e circulações em 

fachadas opostas, assim como a 

captação de ventos pelo átrio 

central com abertura voltada para o 

Leste e diferença de altura na 

coberta. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 62. Diagramas de pressão dos ventos (Sudeste) 

   

1º pavimento 2º pavimento 3º pavimento 

Legenda:           Edificação           Vizinhos             Z. de alta pressão           Z. de baixa pressão  

Fonte: Acervo da autora, 2019, elaborado no software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 
2010) 

• Direção Leste 

No diagrama de pressão dos ventos abaixo (Figura 64), percebe-se que: 

Tabela 23. Diagnóstico de ventilação da direção Leste 

Pavimento Situação Estratégia de captação 

1º pavimento 

No nível das edificações 

vizinhas, notou-se que o 

vento do Leste incide com alta 

pressão nas fachadas do 

auditório que, juntamente 

com as edificações vizinhas, 

ajuda a criar uma zona de 

baixa pressão nas fachadas 

Norte e Sul das salas de aula. 

Posicionar aberturas no encontro 

entre a fachada Leste e Norte, onde 

o vento incide com a mais alta 

pressão, e outras na fachada Oeste 

e Sul, para distribuir o vento pelos 

ambientes. 

2º e 3º 

pavimento 

Mais alta do que as 

edificações ao redor, mas 

principalmente livrando da 

construção do outro lado da 

rua, as fachadas Norte e 

Leste passam a possuir as 

maiores pressões de vento, 

enquanto as fachadas Sul e 

Oeste, as menores. 

Posicionar aberturas e circulações 

na fachada Leste, para entrada do 

vento, e distribuir nas demais 

fachadas para direcionar para os 

ambientes.  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 63. Diagramas de pressão dos ventos (Leste) 

   

1º pavimento 2º pavimento 3º pavimento 

Legenda:           Edificação           Vizinhos             Z. de alta pressão           Z. de baixa pressão  

Fonte: Acervo da autora, 2019, elaborado no software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 
2010) 

• Direção Sul 

No diagrama de pressão dos ventos abaixo (), percebe-se que: 

Tabela 24. Diagnóstico de ventilação da direção Sul 

Pavimento Situação Estratégia de captação 

1º, 2º e 3º 

pavimento 

Independente do gabarito, foi 

encontrada uma zona de alta 

pressão na fachada Sul da 

edificação e uma zona de 

baixa pressão na fachada 

Norte (voltada para a rua). 

Isso significa a ventilação 

incidirá sobre as áreas de 

convivência e salas de aula 

majoritariamente no outono e 

no inverno. 

Posicionar aberturas e circulações 

na fachada Sul e distribui-las nas 

demais fachadas, forçando o vento 

a não seguir apenas a direção 

Norte-Sul e sim contemplar outros 

ambientes, evitando os corredores 

de vento. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 64. Diagramas de pressão dos ventos (Sul) 

   

1º pavimento 2º pavimento 3º pavimento 

Legenda:           Edificação           Vizinhos             Z. de alta pressão           Z. de baixa pressão  

Fonte: Acervo da autora, 2019, elaborado no software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK INC 
2010) 

9.1.1. Estudo das Aberturas 

Com as análises de insolação e ventilação concluídas através dos 

softwares, segue-se para a escolha do tamanho das aberturas e elementos de 

sombreamento da edificação, tomando como parâmetro a direção da fachada e 

o horário de funcionamento dos ambientes propostos. 

• Fachada Norte 

A este ponto, sabemos que terão muitas aberturas na fachada Norte, cujo 

sombreamento está mais desfavorável apenas das 8h às 11h e das 15h às 17h 

no inverno (como mostra a máscara de sombra na Figura 65). Para tal, procura-

se uma solução de barreira que proteja do sol em baixas alturas, mas de 

preferência com mecanismos de controle para ficar aberto no resto do ano, 

permitindo a integração com a paisagem e vista para o céu.  
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Figura 65. Sombra do beiral existente nas aberturas da fachada Norte 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 66. Testes de elementos de sombreamento fachada Norte  

(salas de aula) 

 
(a) Sombreamento com beiral 

(início da manhã) 

 
(b) Efeito de um elemento lateral 

(fim da tarde) 

 
(c) Efeito de brises frontais 

(início da manhã) 

 
(d) Efeito de elementos móveis ou 

painéis (fim da tarde) 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégia: A Figura 66-a demonstra o funcionamento dos beirais 

projetados ao longo de todo o bloco de aulas da edificação. Nota-se que ele não 

Sombra 

insuficiente no 

início da manhã 

(inverno) 

Sombra 

insuficiente no 

fim da tarde 

(inverno) 
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possui um bom desempenho no início da manhã. Para tal, optou-se na fachada 

Norte, além do beiral existente, por um elemento lateral fixo para sombrear no 

fim da tarde (Figura 66-b) e elementos frontais como brises (Figura 66-c), mas 

em forma de painéis móveis (Figura 66-d), visto que a insolação direta 

indesejada ocorre apenas no inverno com poucas horas de exposição e não é 

desejável para o projeto que a paisagem seja obstruída. Além disso, com a 

mobilidade dos painéis, pode-se sombrear de forma flexível os ambientes que 

sofram mutação e deixa com que os usuários controlem suas condições de 

conforto nas salas de aula, sendo ideal em edificações escolares. 

• Fachada Leste 

Os estudos anteriores nos mostraram que a fachada Leste do auditório 

possui as condições mais desfavoráveis quanto à insolação, porém mais 

favoráveis quanto à ventilação natural. Sabemos que essa fachada terá um 

grande pano de vidro (com propriedades que diminuam sua transmitância 

térmica e melhorem a acústica, como vidro duplo laminado com camada de ar 

interna e baixo fator de calor solar) e precisa ser boa parte sombreada durante 

toda a manhã, mesmo sem estar sendo utilizada, para melhorar o desempenho 

térmico do auditório em caso de resfriamento artificial noturno. Como vimos no 

estudo da fachada Oeste que o tamanho de beiral proposto não é suficiente para 

o sombreamento (1,5m de largura de circulação nos pavimentos), dispensou-se 

o beiral no auditório e decidiu-se testar brises fixos que sombreiem a manhã 

inteira em todo o ano. A seguir, as Figura 67-a e 67-c mostram as máscaras de 

sombra respectivas às direções vertical e horizontal, com seu devido efeito 

ilustrado nas Figura 67-b e 67-d, para escolha da opção que melhor atende às 

necessidades descritas. 
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Figura 67. Testes de elementos de sombreamento fachada Leste (auditório) 

 
(a) Sombreamento brises vertical 

 

 
(b) Efeito do brises vertical (início 

da manhã) 

 

(c) Sombreamento brises 

horizontal 

 

 

 

(d) Efeito do brises horizontal 

(início da manhã) 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégia: No auditório, os brises na posição vertical funcionam muito 

bem no inverno, mas são insuficientes no verão, devido à posição inclinada do 

projeto em relação ao Norte. Sendo assim, optou-se por brises fixos na posição 

horizontal (Figura 67-c e 67-d), por apresentarem melhor performance em todas 

as épocas do ano em todo o período da manhã com uma quantidade menor de 

pérgolas do que na posição vertical, tornando possível alternância de cheios e 

vazios nos elementos de proteção sem grandes prejuízos, conferindo maior 

apelo estético ao projeto.  

• Fachada Oeste 

Esta fachada é composta apenas pelas salas de aula, porém é a fachada 

com maior extensão do projeto. Para compensar, seu volume será composto em 

sua maioria por faces cegas, com poucas aberturas. Descobriu-se nas análises 

anteriores que os beirais existentes só sombreiam em sua totalidade até 
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aproximadamente as 13h em todo o ano, voltando a estar sombreado apenas a 

partir das 16:30 pelas edificações do entorno de dois pavimentos (ainda assim 

deixando o terceiro pavimento desprotegido. Para tal, decidiu-se melhorar o 

sombreamento dessa área utilizando elementos de sombreamento 

complementares ao brises, realizando os testes mostrados nas máscaras de 

sombra (Figura 68-a e 68-c) e seus respectivos efeitos ilustrados ao lado (Figura 

68-b e 68-d). 

Figura 68. Testes de elementos de sombreamento fachada Oeste 

 (sala de aula) 

 
(a) Sombreamento brises vertical 

 

 
(b) Efeito do brises vertical 

(fim da tarde) 

 
(c) Sombreamento brises 

horizontal 

 

 
(d) Efeito do brises horizontal 

(fim da tarde) 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégia: O ocorrido na fachada Leste do auditório se repetiu na 

fachada Oeste das salas de aula. Os brises na posição vertical permitem mais 

fração de céu visível, mas não funcionam nos horários necessários, tornando-os 

dispensáveis visto que o beiral da circulação do pavimento superior já satisfaz 

os horários com sol mais alto. Optou-se então pelos brises na horizontal (Figura 

68-c e 68-d), pelo mesmo motivo da fachada Leste, considerando também que 
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a visual destas aberturas não tem interesse para o projeto como a fachada Norte 

e Sul. 

• Fachada Sul 

Analisou-se que a insatisfação quanto ao sombreamento na fachada Sul 

ocorre da mesma forma que a fachada Norte – no início da manhã e no final da 

tarde – porém com mais horas de exposição e nas estações mais quentes. 

Sendo assim, foi testado os mesmos elementos de proteção da fachada Norte 

nesta situação oposta, para comprovação de sua eficácia, como mostra a 

máscara de sombra e seu respectivo efeito na Figura 69-a e 69- b. 

Figura 69. Testes de elementos de sombreamento fachada Sul  

(sala de aula) 

 
(a) Sombreamento brises 

horizontal 

 

 
(b) Efeito do brises horizontal e 

barreira lateral (fim da tarde, 
outono) 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Estratégia: A fachada Sul será tratada de forma parecida com a fachada 

Norte, utilizando-se de um elemento de proteção vertical frontal como painéis de 

brises móveis (Figura 69-a e 69-b), para contemplar a sombra desejada no verão 

e manter aberto durante o resto do ano para ampliar a integração com a 

paisagem. Além disso, elementos laterais para proteger durante o pôr do sol para 

possibilitar a utilização dos brises abertos mesmo no fim da tarde em alguns 

períodos.  

8.2 Aspectos de Conforto Acústico 

Para obter-se os níveis de pressão sonora recomendados pela NBR 

10152 (ABNT, 2017) dentro dos recintos e fornecê-los um tempo de 
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reverberação sonora mais próximo possível do ideal, foram realizados estudos 

de isolamento e condicionamento acústico, respectivamente, com o objetivo de 

atender aos ambientes de características flexíveis (salas de aula) nos tamanhos 

pequeno, médio e grande, bem como as de características fixas (estúdio e salas 

de bateria), cuja geometria não tende a variar ao longo do tempo. 

8.2.1 Isolamento Acústico 

Inicialmente foi realizado o cálculo por meio de equações fundamentais 

da acústica da perda de transmissão sonora de cada material, através do 

coeficiente de transmissão sonora, diretamente relacionado a sua densidade 

superficial, para então calcular-se a perda de transmissão da partição composta, 

que considera as paredes, teto e piso para gerar um valor único de isolamento 

acústico do recinto em decibéis. 

Foi obtido no cálculo da perda na transmissão de partições compostas 

(PTc) um valor referente ao nível de pressão sonora perdido na passagem de 

um ambiente para o outro em cada banda de oitava, considerando todas as 

superfícies da sala em diferentes materiais e áreas. Quando subtraído cada valor 

do nível de pressão sonora externo ao recinto, foi encontrado o nível de pressão 

sonora final do ambiente após o isolamento, para cada frequência adotada, que 

deverá ser menor do que o valor expresso pela Curva de Nível de Conforto por 

banda de oitava, expresso na Tabela 25. 

Tabela 25. Nível de pressão sonora esperado nos ambientes por banda de 
oitava 

Recinto 

NC esperado (dB) por banda de 

oitava (Hz) 

125 250 500 1000 2000 

Sala de Música 52 45 40 36 34 

Estúdio de gravação 44 37 31 27 24 

Sala de concertos 48 41 35 32 29 

Biblioteca 56 50 44 41 39 

Administração 56 50 44 41 39 

Fonte: Tabela D.1 da NBR 10152 (2017), adaptado. 

Sendo assim, para o isolamento acústico da edificação, tanto entre os 

ambientes vizinhos (horizontal) quanto entre os pavimentos (vertical), elaborou-

se dois sistemas de vedações de acordo com o tipo de ambiente: flexível e fixo. 
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Nas salas de aula de música, administração, biblioteca e auditório, 

flexíveis às mudanças temporais do espaço, foram escolhidos para as paredes 

sistemas de vedações leves como painéis duplos do tipo sanduíche (drywall) 

com material absorvente nas faces internas (lã de vidro); para as aberturas, um 

sistema de porta e janela em vidro laminado duplo com camada de ar interna; e 

para o forro, a própria laje de concreto da estrutura, somada a uma camada de 

ar e placas de gesso acartonadas com lã de vidro na face interna, como mostra 

a Tabela 26. O objetivo com esses elementos selecionados consiste em facilitar 

a montagem e desmontagem em módulos pré-fabricados, para transformação 

das dimensões e disposição desses ambientes na planta livre da forma mais 

prática e rápida possível.  

Tabela 26. Componentes da sala de aula individual (ambiente flexível) 

PAREDE e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Camada de ar variável 1,29 variável 

Acabamento interno variável variável variável 

ABERTURAS e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Vidro laminado 0,018 2500,00 45,00 

Camada de ar 0,050 1,29 0,06 

Vidro laminado 0,018 2500,00 45,00 

FORRO e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Laje concreto 0,250 868,00 217,00 

Camada de ar 0,150 1,29 0,1939 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

A Figura 70 ilustra o sistema de vedações sanduiche em painel duplo com 

isolamento acústico interno para absorção do som após ser transmitido pelas 

placas de gesso que compõem o drywall. Interno ao ambiente ainda surgem 

painéis absorventes ou refletores em diferentes angulações para trabalhar o 

condicionamento sonoro. 
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Figura 70. Sistema de parede dos ambientes flexíveis 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Os ambientes fixos receberão outro sistema construtivo pois seu uso não 

prevê necessidade de mudança espacial ao longo do tempo, sendo projetados 

em estrutura de pilares, vigas e lajes em concreto armado e vedações em 

alvenaria convencional. Dentre esses ambientes, não será feito tratamento 

acústico para isolamento nos depósitos, camarins e cafeteria (no primeiro 

pavimento), onde a parede é composta apenas por uma camada de alvenaria 

comum, mas sim no estúdio de gravação audiovisual e salas de bateria (no 

pavimento térreo). Esses últimos contarão com paredes simples de tijolo de 8 

furos assentados em sua maior dimensão, duas camadas de ar com material 

absorvente na face interna (lã de vidro) e folha dupla de gesso acartonado com 

revestimento em painel Sonare aplicado na sua superfície (Figura 71). O forro 

foi considerado um sistema com laje de concreto, camada de ar com duas 

camadas de lã de vidro, gesso acartonado duplo e painel absorvente revestindo 

o forro. A porta será de madeira com os devidos acabamentos para 

estanqueidade do som, sendo composta por placas de gesso acartonado, mdf e 

lã de vidro internamente. A Tabela 27 elucida os valores utilizados para o cálculo 

do sistema supracitado, cujos dados foram retirados diretamente dos catálogos 

virtuais disponibilizados por fornecedores.  
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Tabela 27. Componentes do estúdio de gravação (ambiente fixo) 

PAREDE e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Painel Sonare 0,025 1040,00 80,00 

Camada de ar variável 1,29 variável 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Tijolo 8 furos 0,200 1920,00 384,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Camada de ar variável 1,29 variável 

Painel Sonare 0,025 1040,00 80,00 

FORRO e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Laje concreto 0,150 868,00 130,20 

Camada de ar 0,100 1,29 0,1293 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Lã de vidro 0,050 2000,00 100,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Gesso acartonado 0,013 1040,00 13,00 

Painel Sonare 0,025 1040,00 80,00 

PORTA e (m) d (kg/m3) M (kg/m2) 

Gesso acartonado 0,012 1040,00 12,48 

Mdf 0,006 700,00 4,20 

Lã de vidro 0,025 32,00 0,80 

Mdf 0,006 700,00 4,20 

Gesso acartonado 0,012 1040,00 12,48 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Figura 71. Sistema de parede dos ambientes fixos 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Para isolamento do ruído de impacto, foi pensado um sistema de piso 

flutuante (Figura 72) para que o som não seja transmitido verticalmente pela 

estrutura. O sistema é composto por um sanduíche de massa/mola/massa, onde 

o som sai de um recinto para outro atravessando a espessura e massa de uma 

camada de laje, uma camada de material resiliente e uma camada de contrapiso 

aramado com acabamento final em piso vinílico. Dessa forma, o som que chega 

aos materiais que compõem a “massa” (mais densos) refletem o som, enquanto 

o material resiliente da “mola” (menos denso) amortece as vibrações, fazendo 

com que a passagem (Portal Acústica, 2018). Por fim, o rodapé escolhido foi de 

madeira laminada e esse também possui material resiliente para evitar seu 

contato com as paredes, e consequentemente, a transmissão do ruído pelas 

divisórias. 

Figura 72. Sistema de piso flutuante 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Após a definição dos sistemas de acabamento, os dados de massa e 

espessura dos materiais foram introduzidos nas equações fundamentais até 

obter-se o valor da perda na transmissão pela partição composta (PTc), ou seja, 

o isolamento acústico propriamente dito. Por fim, para descobrir o nível de ruído 

que chega ao interior dos recintos (Nc), subtraiu-se o PTc do valor do ruído 

externo (estimado em 90dB no item 4.4) e seu resultado foi comparado com nível 

de conforto (NC Obtido) fornecido pela NBR 10152 (ABNT, 2017), como mostram 

a Tabela 28 e Tabela 29. Os resultados indicados na cor verde são aqueles cujo 
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nível de pressão sonora interno ao recinto após o isolamento está atendendo às 

recomendações da norma, enquanto os alaranjados estão de 1 a 2 dB acima. 

Tabela 28. Nível de conforto final dos ambientes flexíveis 
 

Sala de Música 

Freq. 

(Hz) 

Ruído 

música 
PTc 

NC Máx 

Esperado 

NC 

Obtido 

125 90 44 52 46 

250 90 50 45 40 

500 90 56 40 34 

1000 90 62 36 28 

2000 90 68 34 22  
Biblioteca 

Freq. 

(Hz) 

Ruído 

música 
PTc 

NC Máx 

Esperado 

NC 

Obtido 

125 90 39 56 51 

250 90 43 50 45 

500 90 51 44 39 

1000 90 57 41 33 

2000 90 63 39 27  
Administração 

Freq. 

(Hz) 

Ruído 

música 
PTc 

NC Máx 

Esperado 

NC 

Obtido 

125 90 44 56 46 

250 90 50 50 40 

500 90 56 44 34 

1000 90 62 41 28 

2000 90 68 39 22  
Auditório 

Freq. 

(Hz) 

Ruído 

música 
PTc 

NC Máx 

Esperado 

NC 

Obtido 

125 90 41 48 49 

250 90 47 41 43 

500 90 53 35 37 

1000 90 59 32 31 

2000 90 65 29 25 

Fonte: Tabela D.1 da NBR 10152, ABNT, 2017, adaptado. 
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Tabela 29. Nível de conforto final dos ambientes fixos 
 

Estúdio de Gravação 

Freq. 

(Hz) 

Ruído 

música 
PTc 

NC Máx 

Esperado 

NC 

Obtido 

125 90 46 44 44 

250 90 52 37 38 

500 90 58 31 32 

1000 90 64 27 26 

2000 90 67 24 23 

Fonte: Tabela D.1 da NBR 10152, ABNT, 2017, adaptado. 

8.2.2 Condicionamento Acústico 

A qualidade acústica das salas destinadas ao uso da música foi 

determinada qualitativamente pela sua geometria e quantitativamente pelos 

valores de tempo de reverberação. 

As salas de aula encontram-se no formato quadrangular ou retangular, que 

apesar de ser ideal para o quesito flexibilidade e funcionalidade, possui a 

desvantagem do paralelismo entre paredes, gerando ondas estacionárias 

indesejáveis ao tempo de reverberação. A medida tomada para combatê-las 

consiste na instalação de painéis junto às paredes, com angulações em valores 

não múltiplos em superfícies opostas as de ângulo reto (como vidraças e placas 

de drywall), para que parte do som seja absorvido e a parte refletida não cause 

interferências, difundindo-se pelo recinto. 
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Figura 73. Disposição das superfícies das principais salas de música 

  

(a) Sala de aula pequena (b) Sala de aula média 

 

 

(c) Sala de aula grande (d) Estúdio de gravação 

 

(e) Auditório 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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O cálculo do tempo de reverberação foi realizado por meio do software 

Reverb 2010 (FARIA, 2011), no qual foram selecionados o tipo de ambiente, já 

associado a um tempo de reverberação proveniente do seu banco de dados, e 

os materiais de acabamento correspondentes às áreas das superfícies das 

paredes, piso e forro. Para o auditório foi escolhido o uso acústico “música de 

câmara – de Marco” e para os demais ambientes estudados “média para música 

– de Marco”. O resultado será expresso na forma de quadros e gráficos gerados 

automaticamente pelo próprio programa (método de Sabine), elucidando a 

absorção de cada superfície e o tempo de reverberação do recinto para as cinco 

bandas de oitava mais comuns aos instrumentos musicais. 

Na sala de aula pequena (Figura 73-a), de volume aproximado em 26 m³, 

com fonte sonora posicionada no centro do ambiente e distando no máximo 2 

metros do ouvinte, foram colocados revestimentos lisos refletores no piso, teto e 

algumas paredes (Paviflex, placas de gesso e de fibras de madeira) e uma 

parede completa com lambri de madeira de encaixe do tipo macho-fêmea como 

difusor, além das superfícies de vidro laminado duplo das portas e janelas. 

Analisando o gráfico na Figura 74, pode-se perceber que a sala possui um tempo 

de reverberação (curva azul) próximo do valor ótimo (curva preta), porém 

levemente mais reverberante nas frequências muito baixas e muito altas (por 

exemplo o contrabaixo e o violino, respectivamente). 
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Figura 74. Superfícies e tempo de reverberação da sala de aula pequena 

  

 

 Fonte: desenvolvido no software Reverb v.2010, FARIA, 2011, modificado. 

Na ocasião em que duas salas pequenas se transformarem na sala de 

tamanho médio (Figura 73-b) com a remoção da parede as divide – tornando-se 

50 m³ de volume e maior distância fonte/ouvinte de 4 metros –, serão 

reaproveitados os mesmos materiais das superfícies do piso, teto e parte das 

paredes, substituindo apenas o lambri pelo painel Nexacustic linear, obtendo-se 

o resultado da Figura 75: um recinto mais equilibrado nas médias e altas 

frequências (por exemplo, piano, violão, viola, guitarra), porem um pouco 

absorvente nas baixas frequências. 
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Figura 75. Superfícies e tempo de reverberação da sala de aula média 

 

 

Fonte: desenvolvido no software Reverb v.2010, FARIA, 2011, modificado. 

Removendo-se a maior parede da sala de tamanho médio, tem-se a sala 

de tamanho grande (Figura 73-c) com 115 m³ de volume e maior distância 

fonte/ouvinte de 6 metros. Nesse ambiente entrará uma nova superfície 

composta por uma cortina de vidro com folhas corrediças para a integração do 

ambiente com a área externa. Para efeito de cálculo, foi utilizado o mesmo vidro 

das demais portas e janelas. Fez-se necessário neste ambiente, a escolha de 

um novo forro 20% absorvente e mais áreas de painel “Nexacustic linear” para 

equilibrar a maior quantidade de superfícies refletoras como os vidros e o piso 

(Figura 76). Os resultados obtidos em relação ao tempo de reverberação se 

mostraram ótimo para as médias frequências e levemente absorvente nas baixas 

e altas frequências, assim como nos seus formatos menores de sala, o que pode 

ser corrigido com uma paginação de forro alternando entre áreas de 20% 

absorventes e outras com menor índice. 
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Figura 76. Superfícies e tempo de reverberação da sala de aula grande 

 

 

Fonte: desenvolvido no software Reverb v.2010, FARIA, 2011, modificado. 

Em relação ao estúdio de gravação (Figura 73-d) – com 77 m³ de volume 

e maior distância fonte/ouvinte de 1 metro –, as paredes são de alvenaria 

convencional e terão revestimentos internos em placas de gesso como 

refletoras, com angulações ou não, com exceção de uma parede que receberá 

placas de fibra mineral com pintura acrílica, compondo o plano de fundo diferente 

para as gravações de vídeo. Por maior importância da estanqueidade nesse 

ambiente, a porta será de madeira sólida e a janela de vidro que compõe o visor 

da antecâmara de gravação será fixa. O tempo de reverberação neste ambiente 

está próximo ao ótimo, mostrando-se mais absorvente nas altas frequências e 

mais reverberante nas mais baixas, mas atendendo bem a uma banda com 

instrumentos diversos (Figura 77). 
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Figura 77. Superfícies e tempo de reverberação do estúdio 

 

 

Fonte: desenvolvido no software Reverb v.2010, FARIA, 2011, modificado. 

 Por fim, foi escolhido para o piso do auditório (Figura 73-e) o piso Paviflex, 

tanto para o salão quanto para o palco, vidros duplos laminados para as janelas, 

placas de gesso para o forro e duas paredes, além de uma parede com placas 

polidas de fibras de madeira. Não foram utilizados materiais com alta absorção 

nas superfícies desse ambiente devido à presença de 176 poltronas 

acolchoadas, sendo necessárias as superfícies refletoras para preencher o 

grande volume de aproximadamente 1.000 m² com o som e todos os assentos 

serem beneficiados dos concertos (na distância máxima fonte/ouvinte de 16 

metros). O gráfico demonstra o bom desempenho do sistema para todas as 

frequências, atendendo à necessidade das apresentações musicais de 

instrumentos diversos (Figura 78). 
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Figura 78. Superfícies e tempo de reverberação do auditório 

 

 

 

Fonte: desenvolvido no software Reverb v.2010, FARIA, 2011, modificado. 

8.3 Aspectos Construtivos 

Para a escolha do sistema construtivo- estrutural e os materiais a serem 

empregados no projeto, buscou-se as seguintes características: 

• Ser em boa parte pré-fabricado ou pré-moldado, para um canteiro de 

obras menor, mais eficiente e com maior rapidez de montagem 

• Ser de fácil acesso e aquisição, com boa disponibilidade no mercado e 

preço competitivo, para que os materiais possam ser encomendados 

periodicamente a cada vez que o espaço necessitar de alterações em 

relação à flexibilidade e desejo dos usuários 
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• Possibilitar uma construção o mais leve e seca possível, dentro dos 

parâmetros supracitados, causando pouco impacto no terreno e com 

pouco desperdício de material, buscando a sustentabilidade, durabilidade 

e fácil manutenção do edifício. 

• O sistema estrutural deve permitir grandes vãos para os espaços que 

exigem falta de obstáculos, assim como os balanços de laje onde forem 

necessários e o bom funcionamento do estacionamento no que diz 

respeito à manobra dos carros. 

• Estar de acordo com o partido arquitetônico do edifício, no que diz respeito 

à sua forma, função e relação com o entorno. 

Sendo assim, dentro das imposições do projeto, foi escolhido o sistema 

em elementos de concreto pré-fabricados, aliados a telhas metálicas e 

translúcidas industrializadas na cobertura e nas fachadas e vedações internas 

sistema de drywall com painéis modulados cimentícios, tomando partido da sua 

estética aparente. Os elementos pré-fabricados a serem utilizados estão entre 

os pilares, vigas, lajes, rampas, escadas, cobertas, vedações internas e 

externas, os quais serão combinados para criar a linguagem e a forma do 

edifício. A escolha de diferentes materiais em uma única obra “possibilita ao 

arquiteto uma melhor diversidade de escolhas, tornando o sistema construtivo 

mais flexível”, afirma Silva e Guimarães (2005, p.8). 

 Os pilares e as vigas foram definidos em peças de concreto pré-fabricados 

(Figura 79-a), fornecidas pela indústria em tamanhos padrões, apresentando a 

vantagem da agilidade e do controle de qualidade dos produtos em comparação 

com as estruturas moldadas in loco, devido à sua diversidade de peças e a 

facilidade de montagem que colaboram para a produtividade e segurança da 

obra (SILVA; GUIMARÃES, 2005). Porém, a desvantagem desse sistema diz 

respeito a logística de transporte e montagem das peças, devido aos cuidados 

que devem ser tomados para que estes não sofram trincas, fissuras ou outros 

danos à integridade do material. Este transporte, dividido em horizontal (retirada 

e entrega) e vertical (içamento em obra), deve ainda incluir um inteligente 

planejamento do trajeto e dos equipamentos a serem utilizados, como carretas 

e gruas, além do manejo, empilhamento e armazenagem no local da obra 

(AECweb). “Pilares com até 12,5 m de comprimento são ideais por não dificultar 
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o transporte e montagem da estrutura”, afirma Simone Sayegh (Revista AU, 

2011), ou seja, ideais para um edifício de até quatro pavimentos. 

Para o componente dos pisos foram pensadas lajes alveolares 

protendidas (Figura 79-b), painéis industrializados com rigoroso controle de 

qualidade, montagem rápida e seca, que pode vencer grandes vãos devido ao 

sistema de protensão porém com redução de peso na estrutura pela diminuição 

do volume de concreto causada pelos alvéolos, sendo possível também a 

passagem de tubulações elétricas e mecânicas por dentro desses (FRANÇA, 

2012). As lajes alveolares foram escolhidas também por ocuparem pouco 

espaço no canteiro de obras pois, quando planejadas no cronograma físico da 

obra, elas podem chegar no canteiro no dia de sua utilização, evitando danos às 

peças e otimizando o processo para a mão de obra (Engenharia Concreta, 2016).  

Figura 79. Sistema estrutural em concreto pré-fabricado 

  

(a) Pilares e vigas em concreto 
pré-fabricado 

Fonte: lajes.com.br/pre-moldados-concreto 

(b) Lajes alveolares protendidas 

Fonte: prefab.com.br/produtos/lajes-
alveolares 

Em relação à circulação vertical, esta será feita por escadas e rampas 

com estrutura metálica em aço ou alumínio, escolhida para trazer mais leveza à 

linguagem robusta da estrutura em concreto escolhida. Esses elementos 

também são pré-fabricados e de rápida montagem, além de vencer grandes vãos 

sem utilização de apoios excessivos que prejudiquem o design do edifício. Por 

ser um equipamento escolar com reunião de público, as questões de 

orientabilidade dos usuários é de extrema importância, sendo assim torna-se 

interessante a escolha de um material contrastante com os demais em concreto, 

para sua fácil identificação e utilização, até mesmo em situações de pânico. O 
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material dos degraus deverá ser outro material que emita menos ruído ao 

caminhar, devido a necessidade de uma acústica mais silenciosa no prédio. 

Quanto aos materiais de vedação, foram escolhidos os painéis 

cimentícios pré-fabricados aliados a painéis de drywall e esquadrias em vidro 

com perfis de alumínio, devido a uma busca pela leveza dos fechamentos, tanto 

para favorecer a flexibilidade espacial, de modo que sejam possíveis reformas e 

alterações nos ambientes sem causar inconvenientes ao funcionamento da 

escola, como também para promover a integração com a paisagem e entre os 

ambientes por meio da transparência.  

Os painéis cimentícios (Figura 80-a) são reutilizáveis e podem ser 

empregados em ambientes externos e internos, com acabamento em pintura, 

texturas, cerâmicas, pastilhas, laminados plásticos, entre outros. Estas possuem 

alta resistência a impactos, alta durabilidade, são incombustíveis, proporcionam 

bom isolamento termo acústica e já provém da fábrica com tratamento 

impermeabilizante, dispensando impermeabilização adicional na obra e assim 

economizando mão de obra e recursos (AECweb). Além disso, a pequena 

espessura e leveza dos painéis proporcionam ganho de área, alívio de carga 

para a estrutura, possuem facilidade de montagem e dispensam equipamentos 

de transporte de maior porte (SILVA; SILVA, 2004). 

Estritamente nas vedações e faces internas da edificação – por ser 

sensível à umidade –, foram utilizados os painéis drywall (sistema steel frame e 

placas moduladas de gesso acartonado, ilustrado na Figura 80-b) em espécie de 

sanduíche com uma camada de ar ou isolante termoacústico, para melhorias no 

conforto ambiental. Esse sistema foi escolhido por potencializar a flexibilidade 

espacial, devido à sua menor massa em relação a alvenaria convencional; 

execução e acesso simplificado para manutenção das instalações hidráulicas e 

elétricas; possibilidade de ajuste do nível de desempenho acústico por variação 

da configuração da lã de vidro com placas adicionais de gesso; além da rapidez 

na execução do fechamento (SILVA; SILVA, 2004).  

  



 
 

140 
 

Figura 80. Materiais para vedações externas e internas 

  

(a) Painéis cimentícios 

Fonte: solucoesindustriais.com.br 

(b) Painéis drywall 

Fonte: dimaserforrosedivisorias.com.br 

No acabamento interno ao recinto, foram pensados painéis acústicos de 

materiais diversos com angulações diferenciadas para alcançar o resultado 

desejado em relação a absorção e reflexão do som, explanados no item 8.2. 

Por fim, o sistema de cobertura foi definido como um misto de telhas 

metálicas do tipo sanduíche com grelhas metálicas em suporte para materiais 

translúcidos, em diferentes alturas, escolhidas para obter destaque em meio à 

estrutura de concreto (assim como as rampas e escadas), trazer leveza a 

estrutura, promover o conforto térmico da edificação e propagar a iluminação 

natural nos espaços internos. Deve-se atentar para as propriedades térmicas da 

cobertura, visto que ela é a maior responsável pela transmitância de calor aos 

ambientes. 

Com o partido arquitetônico adotado, fez-se necessário a resolução da 

estrutura, no que tange a como utilizar o sistema construtivo e estrutural 

juntamente com os materiais para compor a linguagem arquitetônica da 

construção e conferir apelo estético, bem como viabilizar a obra nos quesitos 

rapidez, sustentabilidade, canteiro e mão de obra. Pelo próprio formato do 

terreno, das edificações existentes e da funcionalidade exigida pela flexibilidade 

espacial, a superestrutura tomou a forma de esqueleto de concreto que suporta 

todos os outros elementos, montados em sequência de acordo com o mock-up 

ilustrado na Figura 81. 

. 
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Figura 81. Definição do partido e mock-up do sistema construtivo 

 

(a) Pilares e vigas em concreto 
pré-fabricado 

 

(b) Escadas, rampas e elevador 
em estrutura metálica 

 

(c) Lajes alveolares 

 

(d) Vedações em painéis 
cimentícios, drywall, alumínio e 

vidro 

 

(e) Cobertura com estrutura metálica, telha sanduiche e vidro 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

O resultado consistiu em um edifício solto do chão, com estacionamento 

sobre pilotis, sendo um bloco com três pavimentos uteis (salas de aula) e outro 

com dois (auditório), acessados por rampa, escada e elevador. Os pilares 

possuem altura de 9 e 12 metros, sendo 13,60 metros o maior vão vencido pelas 

vigas, cuja distribuição acompanha a modulação da sala de aula pequena (3,5m 

x 3,5m) com a modulação de 1m das circulações, de modo a proporcionar uma 

planta livre para a flexibilidade espacial, com pavimentos similares (Figura 82). 

As lajes alveolares foram estimadas em 21 cm de altura, acrescendo 4 cm de 
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capeamento para piso e as esquadrias de vidro foram definidas pela modulação 

de 1,20m dos painéis cimentícios (encontrados com mais facilidade pelos 

fornecedores). 

Figura 82. Distribuição dos pilares pela modulação das salas de aula 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

8.4 Aspectos Paisagísticos 

O paisagismo da escola de música foi projetado para integrar-se as 

atividades que ocorrem dentro das salas de aula como incentivo às metodologias 

de ensino estudadas. Cada pavimento da edificação conta com um espaço 

externo em forma de pátio ou jardim, com o objetivo de receber os alunos e 

professores para aulas diferenciadas, práticas individuais ou em grupo, além do 

estimulo as relações interpessoais e intrapessoais para a atividade musical. 

Sendo assim, cada pátio ou jardim possui funções bem definidas, mas 

também livres para serem multifuncionais de acordo com a forma que o usuário 

se apropria do espaço. O acesso a esses espaços ocorre pelos “caminhos da 

escola” (corredores e rotas dos usuários), estruturados segundo o passeio 

sonoro, fazendo com que a chegada a esses seja completamente integrada aos 

fluxos diários de contemplação da paisagem panorâmica, em uma escola que se 

abre para as visuais com sua permeabilidade. 

Pela distribuição vertical dos jardins, o usuário consegue visualizar aqueles 

no pavimento inferior à medida que sobe os andares, até chegar ao último 
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pavimento, onde é possível observar de topo todos os pátios. Conectados 

fisicamente pelos caminhos horizontais e visualmente pelas diferenças de altura, 

o desenho dos pátios jardins teve inspiração formal nos instrumentos musicais, 

associados às funções pré-definidas. 

No pavimento térreo, ao sair da calçada pública e adentrar o edifício, temos 

acesso pelo Jardim das Cordas (Figura 83-a), o espaço aberto que corresponde 

ao cartão de visita da escola, sendo visto horizontalmente pelos transeuntes da 

rua e de topo por qualquer usuário que transite na escola, em especial ao subir 

a rampa para um evento no auditório. A paginação do piso tem a forma dos 

“ouvidos” do violino (Figura 83-b), primeiro instrumento a surgir nas aulas dessa 

escola, sendo utilizado um material 100% drenante para não comprometer a área 

permeável do projeto. A ideia de utilizar os ouvidos como caminho relembra o 

passeio sonoro, onde detectaram-se ruídos diversos durante a espera e 

encontro dos alunos, misturando natureza e urbano com o cantar dos pássaros 

e os caminhões manobrando na esquina. Um espelho d’água embaixo da rampa 

separa esta área com grande movimentação de pedestres da área do 

estacionamento, funcionando como uma barreira física que refresca a área dos 

jardins em relação ao calor dos veículos circulando. Os pontos nodais e as linhas 

definem as duas funções deste jardim: convivência e acessos, respectivamente.   
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Figura 83. Jardim das Cordas (pavimento térreo) 

 

 

(a) Planta esquemática 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

(b) Ouvidos do violino 

Fonte:upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/70/Violin_Details.jpg 

 

Do outro lado do estacionamento no pavimento térreo, em frente às salas 

de aula de bateria e estúdio de gravação, temos o Jardim da Percussão (Figura 

84-a), em um local onde atualmente existem árvores frondosas e altas, gerando 

um ambiente calmo, sombreado e pouco ocupado. Por motivos de localização e 

acessos, este jardim possui a função principal de estar, contemplar e passar o 

tempo, também funcionando como apoio à cafeteria situada em um deck de 

madeira logo acima, cujo acesso pela escada dá-se por este jardim. Indicando a 

sensação de refúgio, a pavimentação circular (em piso drenante) criou bolhas de 

convívio que remetem as superfícies dos instrumentos de percussão (Figura 84-

b), incentivando a socialização de pequenos grupos de pessoas em mesas ao 

ar livre.  Utilizou-se ainda bancos de madeira em forma de caixotes que remetem 

ao cajón, um instrumento de percussão tocado sentado em uma caixa acústica, 

para que os alunos interagissem diretamente com o mobiliário. Os bancos são 

modulares e móveis, podendo ser usados em várias posições para uma aula de 

música interativa. 
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Figura 84. Jardim da Percussão (pavimento térreo) 

 

 

(a) Planta esquemática 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

(b) Percussão 

Fonte: similimusica.com.br/blog/conheca-
os-principais-instrumentos-de-percussao/ 

No primeiro pavimento, com acesso pelo Jardim da Percussão, encontra-

se a cafeteria junto a uma sala de aula em grupo, ambientes que estão 

integrados pelo Deck Café, um pátio externo de convivência que pode ser 

utilizado para alimentação, socialização, espera para os pais dos alunos, como 

também para formatos de aulas abertas ao público que demandem mais espaço 

para os ouvintes. Seu mobiliário é composto por mesas e cadeiras de madeira 

móveis para adaptar-se às atividades diferentes que ocorram no pátio. 

 No segundo pavimento, temos o Jardim dos Sopros (Figura 85-a), uma 

área primordialmente voltada para a contemplação e o descanso, por estar em 

um pavimento designado para as salas de aula individuais. O jardim possibilita 

que o aluno permaneça no local apreciando a vista do bairro e a movimentação 

do andar inferior visto de cima a uma certa distância. A paginação foi pensada 

de forma fluida, com apenas um ponto de encontro principal ao meio, 

incentivando o usuário a transitar calmamente e escolher um local para relaxar 

– seja na mesa com bancos, seja no canteiro gramado (cobertura verde). O 

conceito formal do paisagismo remete ao instrumento sousafone (Figura 85-b) e 
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os demais de sua categoria: fluido, sinuoso e espalhando-se da entrada do sopro 

até a saída do ar.  

 

Figura 85. Jardim dos Sopros (segundo pavimento) 

  

(a) Planta esquemática 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

(b) Sousafone 

Fonte: pt.pngtree.com/freepng/golden-wind-
instrument_2915395.html 

No terceiro e último pavimento, está localizado o maior pátio jardim da 

escola, bem acima do auditório; o Jardim do Piano (Figura 86-a). Esse funcionará 

como grande espaço de convivência diariamente, podendo ser usado também 

como sala de aula em grupo ao ar livre e ocasionalmente como mini auditório a 

céu aberto, para apresentações musicais externas. O jardim conta com vários 

espaços, pavimentados ou gramados (cobertura verde) para acomodar essas 

atividades com várias opções para os usuários ficarem em pé, sentarem, ou se 

movimentarem livremente, visto que seu mobiliário no formato plateia é móvel 

e/ou livre e flexível a várias disposições de acordo com o desejado. O palco em 

deck de madeira pode funcionar como uma plataforma de observação para o 

parque das dunas, juntamente com outros pontos de observação dos demais 

jardins e visuais da edificação e do entorno devido ao seu gabarito mais alto. 

Parte do jardim é coberta por um caramanchão com plantas trepadeiras 

plantadas em vasos, gerando partes sombreadas e partes ao sol, importantes 

para a sobrevivência dos extratos vegetais. As formas e linhas utilizadas na 

paginação remetem diretamente a um piano de cauda (Figura 86-b), com todo o 

espaço voltado para sua performance. 
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Figura 86. Jardim do Piano (terceiro pavimento) 

 

(a) Planta esquemática 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

(b) Piano de cauda 

Fonte: americanpianocovers.com/how_to_measure_your_piano.html 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho objetivou a caracterização de parte do processo projetual de 

uma escola de música para uma instituição de ensino no bairro de Tirol, 

Natal/RN, devido a atual inadequação da edificação utilizada para o 

funcionamento, no que tange à funcionalidade, otimização e desempenho 

acústico dos ambientes.   

O desenvolvimento da pesquisa e do projeto foi baseado em relatórios e 

tabulações realizados durante a pesquisa bibliográfica, análise de projetos 

arquitetônicos correlatos e estudos de caso, visita in loco com estudo dos 

condicionantes projetuais da área de intervenção, programação arquitetônica 

pelo método Problem Seeking e exercícios de projeto das aulas de atelier do 

Curso de Mestrado Profissional. 

Com ênfase na flexibilidade espacial e conforto acústico, o projeto 

priorizou a relação de controle dos usuários sobre o espaço em relação ao 

tempo. Essa relação foi pautada nas pedagogias de ensino musical associadas 

a conhecimentos de arquitetura escolar, que, de forma intuitiva, incentivam os 

alunos a explorarem a arquitetura da escola como parte do aprendizado, 

experimentando sensações, apropriando-se do lugar, integrando-se à natureza 

e interagindo com outros músicos.  

A flexibilidade espacial e o conforto acústico surgem no projeto como 

parâmetros físicos que dão suporte a esse controle sobre o lugar, na medida que 

tanto a administração da escola quanto os próprios alunos e professores durante 

a aula, podem ampliar os ambientes para interagir ou reduzi-los para intimidar, 

a depender da necessidade de uso do espaço ou de sensações.  

No quesito espacial, pode ser feito a curto, médio e longo prazo, utilizando 

divisórias móveis, montando e desmontando módulos de sala de aula ou 

expandindo a escola, respectivamente. O conceito de inversão foi aplicado com 

o intuito de utilizar a própria sala de aula como um módulo, com inúmeras 

possibilidades de criação de ambientes de tamanhos diferentes, através de 

adição ou subtração das formas (evolução). Quando o módulo se transforma na 

sala de aula média ou grande, ela recebe uma grande esquadria corrediça que 

se recolhe completamente para fazer a integração com os espaços externos, 

dando espaço para a criatividade dos usuários definirem modos de apropriação 
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dos espaços (mobilidade), podendo ser multiuso (polivalência) ou com leve 

alteração física ou de mobiliário para receber mais pessoas (adaptabilidade e 

elasticidade).  

O conceito também permite a ampliação da área da escola, na medida 

que os módulos podem ser replicados ou redistribuídos ao longo dos caminhos 

da escola, intercalados com pátios ou jardins (expansão). A flexibilidade espacial 

também foi garantida pela escolha do sistema construtivo e estrutural, cujos 

elementos em concreto pré-fabricado permitiram padronização e racionalização 

da construção, além de vencer grandes vãos e permitirem a planta livre para o 

arranjo dos módulos de maneira a promover uma maior praticidade às mudanças 

temporais. 

A paisagem visual foi considerada no partido arquitetônico, 

contracenando com a flexibilidade no sentido de participar diretamente das 

atividades de ensino, alternando as possibilidades de aula interna e ao ar livre. 

Para tal, os jardins conectados com salas de aula tiveram seu design projetado 

com inspirações nas formas dos instrumentos musicais, associando esses à 

funcionalidade determinada no pré-dimensionamento. A paisagem sonora – 

soundscape – foi utilizada para criar os “caminhos da escola” (representados 

pelos corredores entre blocos e recuos), gerando o diagrama de fluxos da 

edificação baseado nos percursos feitos na escola antes da sua demolição 

(passeio sonoro), valorizando a identidade prévia da escola e incentivando as 

praticas pedagógicas de exploração do espaço de aprendizado. 

No quesito acústico, o isolamento e o condicionamento sonoro dos 

recintos irão acompanhar essas mudanças físicas dos ambientes, reutilizando 

os mesmos materiais, mantendo sempre o conforto apropriado do usuário em 

relação ao espaço. Para cálculo desses parâmetros, utilizou-se as equações 

Perda na Transmissão Sonora de Partições Compostas (PTc), para isolamento, 

e de Tempo de Reverberação (TR), para condicionamento. No isolamento, esses 

valores foram comparados com os recomendados pelas tabelas da NBR 10152 

(ABNT, 2017) para cada ambiente, nas cinco principais bandas de oitava, após 

a definição dos sistemas de vedações em painéis sanduiche, para as salas 

flexíveis, e alvenaria, para as salas fixas. No condicionamento, o Tempo de 

Reverberação (TR) foi calculado utilizando o software Reverb (FARIA, 2011), 

pela fórmula de Sabine, na qual foram introduzidos os materiais de acabamento 
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referentes aos painéis acústicos e de gesso acartonado nas paredes e forro, 

assim como piso vinílico no piso, resultando em gráficos que comparam o TR 

ótimo com o recomendado, para cada banda de oitava.  

 Dentro desse escopo, os resultados contemplam um projeto 

arquitetônico, dentro do processo pedagógico do curso de Mestrado Profissional, 

com etapas documentadas e sistematizadas em relatórios, tabelas e croquis, 

indicando os espaços de cada atividade escolar e seus sistemas de acabamento 

de recintos, desenvolvendo com êxito uma edificação flexível e confortável. O 

produto consiste em relatório técnico e representação gráfica disponíveis nos 

apêndices: plantas técnicas, cortes, fachadas, detalhes construtivos e maquete 

eletrônica, elucidando funcionalidade, formas, estrutura e materiais utilizados. 

As projeções a serem tomadas por esse trabalho, a nível profissional, 

envolvem a possibilidade de construção da escola, relacionando o cronograma 

financeiro da instituição com a divisão em etapas da obra proposta, podendo o 

projeto ser alterado a qualquer momento da execução dentro dos módulos de 

sala de aula elaborados, mediante relacionamento direto entre cliente e 

arquiteta. Pretende-se ainda a repercussão deste modelo arquitetônico, não 

somente nas instituições de ensino musical, como também nas escolas de artes 

cênicas, visuais e dança, devido a necessidade desses locais de alteração do 

espaço físico para as aulas seu design que preconiza o estimulo à criatividade. 

A nível de produção acadêmica ou técnica, gera oportunidades de criação de 

modelos físicos reais do módulo de sala de aula, como mock-up de amostragem 

do funcionamento da flexibilidade e resposta acústica do ambiente na sua 

alteração de volume espacial. 
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