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1. 	ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta especificação técnica apresenta as obrigações gerais para apresentação de propostas, 
fornecimentos e qualificações, relativas ao fornecimento itens incorporados na disciplina 
de acústica. 

O escopo de fornecimento coberto pela disciplina de acústica contempla materiais (ou 
grupo de materiais) e as suas respectivas instalações: 

• Revestimentos acústicos diversos. 

• Forro acústico mineral. 

• Difusor acústico móvel. 

• Forro de madeira da Sala. 

• Portas acústicas de madeira. 

• Portas acústicas metálicas. 

• Painéis acústicos absorventes. 

• Bandeiras acústicas motorizadas. 

• Paredes de alvenaria. 

• Paredes em gesso acartonado especiais. 

• Vidros acústicos especiais. 

As especificações de acústica dos itens relevantes estão detalhadas em documentos 
específicos e que devem ser consultados em conjunto com esta Especificação. 

	

2. 	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS 

A Contratada deverá observar e consultar as normas e documentos de referência listados 
abaixo, e na sua versão mais atualizada. Esta lista é de ordem geral e as normas aplicáveis 
para cada sistema estão incluídas nos documentos específicos relativos aos mesmos. 

2.1 Normas 

• ABNT NBR 9442— Materiais de construção. 
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• ABNT NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos. 
Rev. 2007. 

• ABNT NBR 12118 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Métodos de 
Ensaios. 

• ABNT NBR - 11358 - Painéis termo isolantes à base de lã de vidro. 

• ABNT NBR - 14715-1 e 14715-2- Chapas de gesso acartonado - Requisitos. 

• ABNT NBR - 14716- Verificação das características geométricas das chapas de gesso. 

• ABNT NBR - 14717- Determinação das características físicas das chapas de gesso. 

• ABNT NBR - 15217- Requisitos dos perfis de aço para sistemas de gesso acartonado. 

• ABNT NBR - 15758. Parte 1, 2 e 3. - Sistemas construtivos em chapas de gesso para 
drywall — Projeto e procedimento para montagem. 

• ABNT NBR 15316 -2: Chapas de fibras de média densidade, Parte 2: requisitos. 

• ABNT NBR 15316 -3: Chapas de fibras de média densidade, Parte 3: Métodos de 
ensaio. 

• UNE-EN 622-1:2004: Fibreboards. Specifications. Parti: General Requirements. 

• ISO 11654 -Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption. 

• ASTM C 423-02 A - Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reverberation Room Method. 

• ASTM E-413 - Classification for Rating Sound lnsulation 

• ASTM E-1332 - Standard Classification for Determination of Outdoor-lndoor 
Transmission Class 

2.2 	Documentos de Projeto 

Desenhos e especificações completas, incluindo listas de materiais dos principais projetos, 
entre eles: 

• Arquitetura. 
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• Estrutura. 

• Sistema de ar condicionado. 

• Instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas. 

• Elevadores. 

• Acústica e controle de ruído. 

• Equipamentos de palco. 

• Iluminação cênica. 

	

3. 	QUALIDADE 

3.1 Contratada 

Comprovar experiência em mais de 10 (dez) anos na instalação de tratamento acústico 
similares aos descritos nesta especificação. 

Apresentar CAT recolhida no CREA ou cartas de referência para serviços semelhantes em 
escopo e porte para 3 (três) instalações ou mais, com no máximo 5 (cinco) anos antes da 
data de apresentação da proposta. 

	

3.2 	Materiais 

Todos os itens deverão ser novos, isentos de defeitos de fabricação, embalagem, 
transporte ou instalação. Não serão aceitos componentes com respingos de soldas, 
amassados, com riscos ou fissuras, desalinhados, com defeitos em pintura, marcas de 
oxidação, perfuração, ou qualquer desvio dos padrões de qualidade descritos neste 
documento e nas especificações próprias de cada sistema. 

	

3.3 	Embalagens, Transporte e Armazenamento 

Todos os itens deverão ser embalados, transportados, armazenados e instalados 
observando-se rigorosamente as recomendações mínimas descritas para este projeto nos 
documentos específicos de cada sistema acústico. 

É de responsabilidade da Contratada: 

• A proteção dos materiais ou sistemas acústicos dentro de contêineres 
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• As acomodações especiais para transporte entre a fábrica e o local de instalação. 

• O armazenamento nas condições corretas no local da instalação. 

O material ou sistema deverá ser protegido de condições ambientais adversas, e mantido 
dentro dos padrões de temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante. Todas as 
condições especiais para instalação deverão ser requeridas para a Contratante com 
antecedência, e por escrito, com tempo suficiente para as providências. 

Não deixar contêineres de papelão contendo os painéis acústicos ou outros sistemas 
como portas, painéis acústicos, bandeiras motorizadas, entre outros, diretamente sobre o 
piso. 

Observar cláusulas nos documentos específicos para cada sistema. 

	

3.4 	Instalação 

A instalação dos materiais e sistemas acústicos requer ambiente limpo, livre de umidade e 
pó e fechado. Instalar estes itens em condições adversas e fora de padrão prejudica a 
qualidade e desempenho acústico dos mesmos e não será aceito. Falha em observar 
condições adequadas para a instalação de material implicará na solicitação de paralisação 
de montagem por parte da Contratante. 

Consultar os documentos específicos de sistemas e materiais para confirmar as 
necessidades particulares de cada tipo. 

	

3.5 	Segurança do Trabalho 

Observar a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e as normas da Contratante 
referentes à segurança e higiene ocupacional. A Contratada deverá elaborar um Plano de 
Segurança e Higiene Ocupacional para os trabalhos contratados e que deverá ser 
submetido à aprovação da Contratante. 

O manuseio de alguns materiais requer fardamento próprio e que deverá ser descrito no 
Plano de Segurança e Higiene Ocupacional da Contratada. 

	

3.6 	Desvios e Exceções à Especificação 

Desvios ou exceções aos termos descritos nesta Especificação, inclusive substituição ou 
alteração de marcas e modelos, deverão ser solicitados previamente e por escrito para a 
Acústica & Sônica. Os desvios e exceções deverão ser consultados na fase de proposta. 
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Modificações, adaptações ou alternativas à Especificação não serão aceitas sem a 
aprovação da Acústica & Sônica. Os itens em desacordo serão rejeitados, prevalecendo 
aqueles descritos na Especificação. 

Na solicitação de modificação, adaptação ou alternativa, encaminhar para a Acústica & 
Sônica: 

• Memorial justificativo expondo a razão da solicitação de modificação, adaptação ou 
alternativa. 

• Testes de desempenho comprovando as características acústicas do elemento 
substitutivo e que devem ser conduzidos em laboratório independente e acreditado 
pelo INMETRO. Só serão aceitos testes de campo quando realizados de acordo com 
normas da ABNT, ASTM ou ISO relativas ao assunto. 

• Amostra do sistema substitutivo. 

• Todas as informações técnicas necessárias à análise da solicitação. 

A análise e resposta da Acústica & Sônica demanda entre 5 (cinco) a 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir do recebimento dos dados. 

	

4. 	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

	

4.1 	Geral 

• Visitar o canteiro de obras sem ônus para a Contratante e estar familiarizado com o 
conteúdo desta Especificação e das partes específicas de cada item a ser instalado. 

• Esclarecer todas as dúvidas com relação aos projetos e especificações antes da 
emissão da proposta. 

• Descrever, em linhas gerais, o procedimento de instalação dos materiais acústicos, de 
acordo com os documentos próprios de cada sistema. 

	

4.2 	Específica 

Consultar os documentos específicos de cada sistema e material. 

	

5. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

5.1 	Geral 
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Independente de outras obrigações descritas nos documentos de contratação: 

• Estar plenamente familiarizada com esta Especificação, as partes específicas de cada 
item ou sistema, e com os documentos de projeto de especialidades como 
arquitetura, estrutura, ar condicionado, instalações, etc. 

• Retirar medidas em campo antes da instalação dos sistemas. 

• Utilizar apenas mão de obra qualificada e experiente na execução do escopo descrito 
nesta Especificação. 

• Antecipar para a Contratante as interferências entre as instalações de acústica e 
demais instalações ou acabamentos. 

• Fornecer as amostras e desenhos de instalação requeridos nos documentos 
específicos de cada item ou sistema. 

	

5.2 	Específica 

Consultar os documentos específicos de cada sistema e material. 

	

5.3 	Desenhos de Fabricação ou Instalação 

Submeter para aprovação da Acústica & Sônica antes do início da compra ou instalação, 
projetos executivos de instalação e/ou fabricação conforme descrito nos documentos 
específicos de cada sistema ou material. Tais projetos deverão ser desenvolvidos com 
visitas na obra para retirada efetiva de dimensões e interferênicas. 

Entre os projetos de fabricação ou instalação, mas não retristo, podem ser citados: 

• Painéis acústicos ranhurados e painéis acústicos absorventes: mostrando vistas com 
paginações de estrutura de fixação; detalhes de encaixes de peças; interferências 
especiais. 

• Poltronas: mostrando a distribuição de unidades de acordo com as suas dimensões, 
em corte e planta, considerando as espessuras de revestimento em paredes. 
Coordenar com as interferências de difusores de ar condicionado. 

• Forros: mostrando paginação de perfis, montantes e coordenação com outros 
elementos como iluminação. 

5.4 	Instruções de Montagem 
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A Contratada deverá providenciar documento escrito, em 03 (três) dias, com desenhos, 
motstando os métodos e instrução de montagem dos sistemas de acordo com os parões 
dos fabricantes. 

6. AMOSTRAS E TESTES 

Amostras e testes de qualificação deverão ser submetidos de acordo com o descrito nos 
documentos específicos. 

7. INSPEÇÕES E AJUSTES 

	

7.1 	Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação para assegurar que os 
mesmos estão sendo instalados de acordo com os padrões estabelecidos neste 
documento. 

7.2 Ajustes 

No final da execução a Contratada deverá comunicar para a Contratante que o escopo de 
fornecimento coberto por esta Especificação e pelos documentos específicos está 
completo e que o mesmo foi ajustado em todos os aspectos, encontrando-se pronto para 
a inspeção final. 

	

7.3 	Inspeção final 

Será feita pela Acústica & Sônica que emitirá um relatório de inspeção indicando todos os 
pontos que necessitam de ajustes e/ou correções. 

Todos os itens que estiverem em estado de não conformidade, com defeitos de 
fabricação, instalação ou acabamento, deverão ser removidos da obra e substituídos por 
novos ou reparados de acordo com as instruções da Contratante. 

# 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta especificação apresenta os requisitos mínimos para a proposta, fabricação, 
transporte e instalação de poltronas especiais para a Sala de Concertos. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES 

As poltronas estão distribuídas na plateia, na área de plateia principal, balcões frontais, 
laterais e balcão do coro. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	

3.1 	Fornecedor! Instalador 

Fornecedores com experiência mínima de 10 (dez) anos na fabricação, fornecimento e 
instalação de poltronas especiais para salas de concertos. 

	

3.2 	Materiais 

Todos os itens cobertos por esta Especificação deverão ser novos, isentos de defeitos de 
fabricação, embalagem, transporte ou instalação. Não serão aceitos componentes com 
desvios dos padrões de qualidade descritos nesta Especificação. 

As poltronas deverão ser embaladas, transportadas, armazenadas e instaladas observando 
as condições mínimas descritas nesta Especificação. 

3.3 Normas 

• ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos 

• 150 354: Acoustics Measurement of sound absorption in a reverberation room 

• EN 1021 Pad 1 e 2: Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. 
Ignition source smouldering cigarette e Furniture: Assessment of the ignitability of 
upholstered furniture. lgnition source match flame equivalent 

• BS 5852: Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by 
smouldering and flaming ignition sources 
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4. 	AMOSTRAS E TESTES 

Os seguintes dados deverão ser informados e aprovados pela A&S antes da autorização 
para compra do produto: 

• Uma poltrona completa montada em chapa de compensado, pintada de preto, com 20 
mm de espessura com 0,50 m a mais com relação ao perímetro da poltrona formando 
uma base de apoio. 

• Testes certificados para desempenho sob fogo e acústica conforme descrito nesta 
Especificação. 

	

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Descrição 

As poltronas compõem parte fundamental na resposta acústica da Sala de Conceretos e 
na sua percepção como espaço de apresentações musicais. É, portanto, um elemento 
singular e relevante. 

A poltrona deverá ter recolhimento automático do assento por meio de molas, operação 
silenciosa, montadas em filas e em pedestal central, sendo que um braço é utilizado por 
duas poltronas. 

A distância entre braços variará de 51 cm a 60 cm para manter o layout com alinhamento 
desencontrado e alinhamento nas bordas conforme requerido pelo projeto de acústica e 
de planejamento da Sala de Concertos. A profundidade deverá ser 40 cm na posição de 
assento recolhido e a altura de 95 cm. 

As poltronas serão Bonlieu da Quinette Gallay ou com mesmo desempenho em termos 
acústicos, construtivos e de aspecto. Todos estes itens são consideradas partes 
integrantes e relevantes do projeto. 

5.2 Encosto 

• Uma linha reta e de estofado fino, montado nas hastes verticais da estrutura. 

• Espuma de poliuretano de alta resiliência com densidade entre 30 kg/m3  a 35 kg/m3. 

• Totalmente recoberta por tecido, de acordo com as normas EN 1021 Part 1 e 2 e/ou BS 
5852. 
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5.3 	Assento 

• Com formato ligeiramente curvo. 

• Todos os insertes metálicos serão no acolchoado. 

• O assento será suportado nas laterais por meio de caixas com molas. 

• Espuma de poliuretano de alta resiliência com densidade entre 45 kg/m3 a 50 kg/m3. 

• Totalmente recoberto por tecido de acordo com normas EN 1021 Part 1 e 2 e/ou BS 
5852. 

	

5.4 	Braços 

• Estofados com o mesmo tecido da poltrona. 

• Braços das poltronas nos fins de filas até o piso. Braços intermediários no mesmo nível 
da estrutura de suporte da poltrona. 

	

5.5 	Sistema de Retorno do Assento 

• De operação suave e silenciosa, com amortecedores para redução de ruídos. 

• Facilidade de troca de manutenção, sem a necessidade de utilização de ferramentas 
especiais ou de desmontagem do sistema. 

• Mecanismo robusto e com rotação de 752. 

• Aprovada por operação EN 12-727, Nível 3 

• Fixação no piso por meio de uma estrutura em viga num pé central de metal. 

• Pintura especial de fábrica em cor preta. 

5.6 Tecido 

• 100% poliester da Trevira. Ignifugado. 

• Cor a ser selecionada pela Acústica & Sônica. 
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5.7 	Fixação no Piso 

Por meio de dois parafusos Torx 7-50 / pedestal, seguindo recomendação do fabricante. 

5.8 Acessórios 

Número da poltrona e letra da fila. 

	

5.9 	Critério de Desempenho 

Os coeficientes de absorção sonora das poltronas testadas nas condições ocupadas e 
desocupadas devem ser como descrito abaixo, certificados em teste conduzido em 
laboratório independente e de acordo com a norma IS0-354. 

Coeficientes de Absorção Sonora das Poltronas 
Condição 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
Ocupada 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 

Desocupada 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 

	

6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 

6.1 Entrega 

O material deverá ser protegido e embalado nos contêineres de papelão originais do 
fabricante, sem aberturas ou danos. Todos os selos de identificação deverão estar 
intactos. 

6.2 Armazenamento 

O material deverá ser protegido de condições ambientais adversas, nas condições de 
temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante. 

6.3 Manuseio 

As caixas contendo poltronas e as poltronas devem ser manuseadas com cuidado, 
observando as recomendações do fabricante. 

	

6.4 	Cuidados de Instalação 

Todas as instruções do fabricante das poltronas deverão ser observadas na instalação dos 
mesmos. Para instalar as poltronas: 
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• Todos os trabalhos envolvendo umidade como concreto ou massas devem estar 
terminados. 

• O prédio deverá estar coberto e fechado. 

• Ambiente livre de pó e restos de obra. 

• Assoalho de madeira integralmente instalado. 

• Instalações na parte superior da Sala como forro, difusor móvel e semelhantes, 
completas. 

• Temperatura e umidade estabilizadas para as condições de projeto. 

	

7. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

7.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional da poltrona mostrando as suas principais 
dimensões, inclusive com o assento recolhido. 

• Testes acústicos e outros certificados solicitados nesta Especificação. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação das poltronas. 

• Referências de instalações anteriores de sucesso para poltronas instaladas em salas de 
concertos com cartas de referência. 

	

6.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para fabricação, fornecimento e instalação das poltronas os seguintes 
itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação. 

• Submeter todos os ensaios solicitados nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 
Os testes requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do 
escopo de fornecimento. 
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• Desenvolver o projeto de instalação das poltronas a partir de medidas tomadas 
efetivamente em obra. Desenho de instalação mostrando o "lay-out" (arranjo) das 
poltronas. 

• Acompanhamento de instalação das poltronas. 

• Instruções para armazenamento e instalação das poltronas. 

	

7. 	EXCLUSÕES 

Não fazem parte do fornecimento da Contratada: 

• Regularização de pisos e contrapisos. 

• Instalações elétricas. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

	

8. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

	

8.1 	Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação para assegurar 
conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

8.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos às divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação apresenta as condições e os requisitos mínimos para apresentação de 
proposta para projeto de fabricação, fabricação e montagem de portas acústicas de 
madeira construídas com MDF de qualidade e estrutura de madeira maciça. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES 

As dimensões de largura e altura, vão livre e vão luz, assim como a localização das portas 
acústicas de madeira devem ser verificadas nos desenhos de arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	

3.1 	Fornecedor! Instalador 

Apenas fornecedores com experiência comprovada de mais de 05 (cinco) anos no 
fornecimento de portas acústicas de madeira e instalação de sistemas acústicos podem 
ser aceitos para este serviço. 

	

3.2 	Materiais 

Todos os itens cobertos por esta Especificação deverão ser novos, isentos de defeitos de 
fabricação, embalagem, transporte ou instalação. Não serão aceitos componentes com 
desvios dos padrões de qualidade descritos nesta Especificação. 

As portas de madeira deverão ser embaladas, transportadas, armazenadas e instaladas 
observando as condições mínimas descritas nesta Especificação. 

3.2.1 Madeiras 

A Contratada deverá adquirir madeira somente de empresas que comprovem a origem da 
mesma, seja através de certificação legal ou de um plano de manejo aprovado pelo IBAMA 
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

As chapas de MDF deverão observar as normas: 

• ABNT NBR 15316 -2: Chapas de fibras de média densidade, Parte 2: requisitos. 

• ABNT NBR 15316 -3: Chapas de fibras de média densidade, Parte 3: Métodos de 
ensaio. 
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• UNE-EN 622-1:2004: Fibreboards. Specifications. Parti: General Requirements. 

E deverão ser Masisa ou de qualidade similar. 

As chapas de MDF deverão observar as normas mencionadas neste documento e com 
densidade mínima de 740 kg/m3  (+/-30) e umidade de 7,0% (+/- 1,5). 

Não serão aceitas madeiras com defeitos como rachaduras, marcas de ataques de fungos, 
encruamentos, empenamentos, nó cariado, trincas de borda ou face, entre outros e que 
possam prejudicar às suas características de resistência mecânica ou de aparência. 

As peças de madeira deverão ser secas em estufa e com 11 % de teor de umidade. 
Apresentar certificado de secagem das peças. 

Todas as madeiras deverão ser tratadas contra fungos apodrecedores e insetos xilófagos 
(brocas de madeira e cupins, por exemplo), além de agentes físicos ou químicos 
pertinentes à instalação. O Fornecedor deverá apresentar certificados do tratamento das 
madeiras. Só devem ser utilizados os produtos preservativos devidamente registrados 
pelo IBAMA e pela ANVISA — Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

	

3.3 	Acessórios e Construção 

Os selos acústicos especificados não podem ser substituídos sem comprovação de 
equivalência de desempenho acústico, facilidade de ajuste e selagem, e que serão 
analisados pela Acústica & Sônica. 

As dobradiças deverão ser tipo Palmela da Metalferco, em aço inox, ou produto de mesmo 
desempenho, mesma características física e mecânica e mesma aparência. O Fornecedor 
deverá selecionar o modelo da dobradiça considerando o peso e as dimensões das portas, 
e submeter para aprovação da Acústica & Sônica. 

As molas deverão ser de linha silenciosa da Dorma (TS-93N) ou similar em desempenho, 
características física e mecânica e aparência. 

A estrutura perimetral da porta pode ser feita em jatobá, maçaranduba ou madeira com 
densidade superior a 900 kg/m3 para folha seca em 13% de umidade. 

	

4. 	AMOSTRAS E TESTES 

Após a contratação das portas o Fornecedor deverá fornecer uma amostra completa, 
montada com selos, batentes e ferragens, das portas PA-45-S e PA-60-D. As amostras 
serão instaladas em uma abertura de parede e serão analisadas quanto ao seu 
acabamento, ajustes e desempenho acústico. A fabricação final das portas só será liberada 
após a aprovação da amostra. 
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5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Introdução 

Foram especificados dois tipos de portas e codificadas por PA-45-S e PA-60-D, sendo o 
número a espessura da porta e a letra folha simples ou dupla. A localização das portas 
está nos desenhos de arquitetura. 

Quadro de portas 
Código da porta Descrição Uso Típico — Ver desenhos 
PA-45-S Porta com 45 mm, em folha simples, 

vedada com selo acústico em todo o 
Locais 	onde 	se 	requer 
atenuação acústica média / 

perímetro 	lateral, superior e inferior, 
dotada de mola tipo Dorma TS-93N ou 
similar. 

superior em porta simples. 

PA-60-D Porta com 60 mm de espessura, em Entradas das antecâmaras 
folha dupla, vedada com selo acústico de plateia. Usar sempre em 
em todo o perímetro lateral, superior, 
inferior e central, dotada de mola tipo 

antecâmara. 

Dorma TS-93N. Sem trava, barra ou 
maçanetas. 

	

5.2 	Porta PA-45-S 

Porta acústica em madeira maciça e com desempenho acústico médio/superior. A porta 
deverá ser fabricada com MDF de alta qualidade conforme especificado, totalizando 45 
mm de espessura. 
A estrutura perimetral é madeira pesada como maçaranduba ou outra com densidade 
superior a 900 kg/m3  (@ 132  C) para dar carregamento de peso e estabilidade ao conjunto 
montado. A porta PA-45-S deverá ter um peso da folha de 35 kg/m2  ou mais. 

	

5.3 	Porta PA-60-D 

Porta de desempenho médio/superior, utilizada nas antecâmaras de acesso à Sala de 
Concertos. 

A porta deverá ser fabricada com MDF de alta qualidade conforme especificado, 
totalizando 60 mm de espessura. 

A estrutura perimetral é madeira pesada como maçaranduba ou outra densidade superior 
a 900 kg/m3  (@ 132  C) para dar carregamento de peso e estabilidade ao conjunto 
montado. O peso da folha deverá ser 45 kg/m2  ou mais. 
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5.4 	Itens Acessórios 

Ferragens das portas são itens acessórios das portas e incluem selos acústicos, dobradiças, 
maçanetas, travas antipânico e molas. 

5.4.1 Selos Acústicos 

Selos acústicos são fundamentais para a qualificação das portas acústicas. Todos os selos 
deverão ser de compressão ajustável, em neoprene de alta qualidade, dentro de 
mecanismos metálicos e serão Zero International ou similar em desempenho acústico, 
características físicas e mecânicas e aspecto. 

A lista de selos aplicáveis a cada tipo de porta está abaixo. 

Código da Porta Selos acústicos ajustáveis Zero 
Batente Vertical Batente 

Horizontal 
Centro 	de 
folhas 

Inferior 

PA-45-D Zero 475 AA Zero 475 AA ---- Zero 362 AA 
PA-60-D Zero 7770 AA Zero 7770 AA Zero 

56AA/557AA 
Zero 362 AA 

5.4.2 Ferragens 

Dobradiças, maçanetas e molas são essenciais para a operação das portas acústicas. Estas 
ferragens devem ser dimensionadas não só para suportar o peso das portas, mas também 
para suportar a ação e a reação dos selos. A lista de ferragens está abaixo. 

Código da Porta Ferragens 
Dobradiças Maçanetas Puxador Molas 

PA-45-S Palmela - Inox 
ref. Metalferco 

P/A P/A Mola Aérea Dorma TS-
93N 

PA-60-D Palmela - 	Inox 
ref. Metalferco 

- P/A Mola Aérea Dorma TS-
93N 

Dobradiças e molas devem ser selecionadas respeitando os Fabricantes e séries 
especificadas pela Acústica & Sônica e que estão na tabela acima. Os modelos devem 
atender aos requisitos particulares de cada porta quanto ao peso e largura das portas. 
Maçanetas são especificadas pela fabricante das portas, padrão LaFonte ou similar de 
mesmo desempenho, características físicas e mecânicas e aspecto. Para a porta PA-45-S, a 
distância de broca de 7 cm das maçanetas deve ser respeitada. 

As molas serão Dorma modelo TS-93N, selecionadora, de operação silenciosa. 
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5.5 	Folgas 

Folgas e frestas são responsáveis por grande parte das deficiências detectadas no 
desempenho acústico de portas. Parte deste problema é resolvida com o uso de selos 
especiais descritos anteriormente. 

As folgas permitidas nas portas estão descritas nos desenhos e devem ser rigorosamente 
observadas. Para que as folgas muito limitadas que são permitidas não causem problemas 
com a movimentação da porta é importante o uso de matéria prima de primeira 
qualidade. 

	

6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 

	

6.1 	Guarnições de Batentes 

As guarnições (alizares) de batentes deverão estar em acordo com as especificações e 
padrões da arquitetura. 

	

6.2 	Acabamento do Piso 

A soleira sob a porta PA-45-S e PA-60-D deverá ser em piso regularizado. Para evitar 
prejuízos na selagem não pode ser aceito o uso de carpete. Pedra de mármore, chapa de 
aço, soleira de madeira ou até mesmo um trecho de piso regularizado em concreto são 
aceitáveis. O Fornecedor deverá verificar a soleira nos desenhos de arquitetura. 

	

6.3 	Armazenamento e Manuseio 

Madeira é material higroscópio e pode ter alterações dimensionais dependendo do 
ambiente. Por este motivo é importante armazenar o material em lugar seco, ventilado, 
limpo e livre de luz solar direta. 

As portas deverão ser armazenadas deitadas em piso plano, sobre superfície seca e em 
ambiente bem ventilado. Usar caibros regulares, planos, com espaços de 
aproximadamente 50 cm entre caibros. Permitir até 3 portas empilhadas. O espaçamento 
entre cada porta deverá ser de 3 cm a 5 cm para ventilação entre as folhas. Proteger a 
parte superior e inferior do caibro para não marcar a superfície da porta. 

As portas não devem estar em contato com água. Deixar no mínimo um espaço de 7,5 cm 
entre a folha da porta deitada e o piso. 

Colocar uma proteção na parte superior e inferior da porta, podendo ser uma "tripa" de 
isopor. Depois que a porta estiver pronta, fabricada, nivelada, lixada e acabada, cubra 
para proteger contra poeira, água ou abuso. 
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As portas deverão ser sempre manuseadas com cuidado, mãos limpas e com luvas. 

As portas deverão ser levantadas (içadas) para movimentação e nunca arrastadas. 
Proteger as portas durante a movimentação. 

	

6.4 	Acabamentos 

Não serão aceitas portas com emendas de madeiras aparentes ou irregulares. Todas as 
portas de madeira deverão ser acabadas em folheado natural freijó salvo indicação em 
sentido contrário no projeto de arquitetura. 

Para assegurar exposição uniforme e controle dimensional, todas as superfícies deverão 
ser acabadas de mesma forma. 

Todas as superfícies e cantos deverão ser lixados antes de qualquer acabamento a fim de 
eliminar a presença de farpas ou outras irregularidades. 

	

7. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

	

7.1 	Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação das portas acústicas de 
madeira para assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

7.2 	Inspeção Final 

A Acústica & Sônica inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e 
checagens, inclusive no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências 
entre os procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em 
campo, as mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta especificação apresenta os requisitos mínimos para a fabricação, transporte e 
instalação de painéis acústicos absorventes, com 25 mm de espessura. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES 

Para a localização dos painéis acústicos absorventes, consultar as plantas de arquitetura. 

As dimensões do painel variam de acordo com a sua instalação e de cada fornecedor e não 
devem ultrapassar 1,7 m x 2,7 m. A espessura é 25 mm. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

3.1 Fornecedor 

Fornecedores com experiência mínima de 10 (dez) anos na fabricação, fornecimento e 
instalação de painéis como descritos nesta especificação. 

3.2 	Materiais 

Todos os itens cobertos por esta Especificação deverão ser novos, isentos de defeitos de 
fabricação, embalagem, transporte ou instalação. Não serão aceitos componentes com 
desvios dos padrões de qualidade descritos nesta Especificação. 

3.3 Normas 

ASTM C423: Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reyerberation Room Method. 

ASTM E84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materiais. 

ASTM E795: Standard Practices for Mounting Test Specimens During Sound Absorption 
Tests. 

Ou equivalentes da ABNT ou ISO para estes mesmos ensaios de performance. 

4. AMOSTRAS E TESTES 

	" 
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Os seguintes dados deverão ser informados e aprovados pela A&S antes da autorização 
para compra do produto: 

• Folha de dados descrevendo no mínimo os acabamentos (tecido), bordas, sistemas de 
montagem, dimensões do painel, espessura e peso. 

• Testes certificados para desempenho sob fogo e acústica conforme descrito nesta 
Especificação. 

• Amostras de painel, acessórios a serem utilizados na instalação e acabamentos em 
diferentes cores para seleção final pela A&S. Para as amostras considerar no mínimo 
dois painéis justapostos de 0,60 m x 1,20 m. 

• Desenho de instalação mostrando o "lay-out" (arranjo), componentes dos painéis, 
sistemas de ancoragem e acessórios, em planta, corte e vista. 

• Instruções para instalação e corte dos painéis. 

	

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Descrição 

Os painéis deverão ter base de fibras de vidro inorgânicas, aglutinadas por resina 
termoplásticas, moldadas em placas rígidas, com bordas endurecidas com elastômero, na 
espessura e dimensões definidas neste documento. 

• Espessura: 25 mm 

• Dimensões: conforme indicadas nos desenhos de arquitetura, com dimensão máxima 
de 1,7 m x 2,7 m. 

• Miolo: 25 mm de fibras de vidro de alta qualidade, inorgânicas, aglutinadas por resina 
termoplásticas, moldadas em placas rígidas, com densidade mínima de 80 kg/m'. 

• Cantos: quadrado (reto) com bordas endurecidas quimicamente com aplicação de 
elastômero. As juntas deverão ser tipo "seca" e perfeitas. Caso necessário o fabricante 
deverá incluir uma tira de madeira com 3 mm de espessura nas bordas verticais. 

• Face: acabamento em tecido 100% poliéster, de excelente qualidade, referência FR 
701 Style 2100 da Guilford of Maine, com cor selecionada pela A&S. Para similares 
nacionais é aceitável a linha da Lady, ou iguais de mesmo desempenho, com 
tratamento superficial tipo "scothguard": 
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a) Peso: 251 g/m2  + 5 % 
b) Resistência ao rasgo — urdume: 23,87 kgf 
c) Resistência ao rasgo — trama : 22,17 kgf 
d) Resistência à tração — urdume: 161,2 kgf 
e) Resistência à tração —trama: 176,4 kgf 
f) Alongamento - urdume: 28,2% 
g) Alongamento — trama: 26,2 % 

Acessórios de montagem: clips metálicos. Não será aceita a presença de sistemas de 
montagem aparentes. 

O tecido deverá ser perfeitamente esticado sobre o painel formando uma superfície 100% 
livre de rugas e liso, inclusive nos cantos. 

O tecido deverá envelopar o painel, esticado pela parte posterior com uma bainha 
(margem) não inferior a 50 mm. 

5.2 	Critério de Desempenho 

5.2.1 Teste de Queima de Superfície (ASMT E84) 

O material deverá observar as seguintes classes do teste da ASTM ou equivalente da 
ABNT. 

• Flamespread: 25, máximo. 

• Smoke Developed: 450, máximo. 

Os limites se referem aos painéis inteiramente cobertos com tecido 100% poliéster 
conforme descrito nesta especificação. 

5.2.2 Absorção Acústica 

• NRC > 0.81 com coeficientes de absorção mínimos descritos na tabela abaixo quando 
testados com montagem tipo "A" de acordo com a norma ASTM E795. 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz NRC 
>0.03 > 0 37 _. >0.89 >0.98 >0.98 >0.95 >0.81 

6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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6.1 	Entrega 

O material deverá ser protegido e embalado nos containeres de papelão originais do 
fabricante, sem aberturas ou danos. Todos os selos de identificação deverão estar 
intactos. 

6.2 Armazenamento 

O material deverá ser protegido de condições ambientais adversas, nas condições de 
temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante. Não deixar containeres de 
papelão contendo os painéis diretamente sobre o piso. 

	

6.3 	Manuseio 

As caixas contendo painéis e os painéis devem ser manuseados com cuidado, observando 
as recomendações do fabricante. 

	

6.4 	Cuidados de Instalação 

Todas as instruções do fabricante dos painéis deverão ser observadas na instalação dos 
mesmos. Não instalar os painéis absorventes até que: 

• Todos os trabalhos envolvendo umidade como concreto ou massas estejam 
completos. 

• O prédio esteja coberto e fechado, inclusive as salas onde os mesmos serão 
instalados. 

• Temperatura e umidade estabilizadas para as condições de projeto. 

Verificar os eventuais conflitos entre as instalações já executadas anteriormente nas salas 
e a instalação dos painéis acústicos absorventes. Instalações elétricas, redes de cabos, ar 
condicionado, são conflitos potenciais. Comunicar os conflitos para a Contratante para os 
ajustes necessários. 

Não instale os painéis até que todos os conflitos sejam compatibilizados. 

Observar as instruções do fabricante para a limpeza de partes de painéis deixados nas 
salas durante a instalação. A limpeza deverá ser diária. Deixar as áreas livres de sujeiras. 
Observar as instruções do fabricante para a limpeza das superfícies painéis durante a 
instalação. Os painéis que não puderem ser limpos devem ser repostos por novos. 
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O manuseio dos painéis deve ser feito exclusivamente por mão de obra qualificada. 
Observe as instruções de Segurança e Higiene Ocupacional. 

	

7. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

7.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação para assegurar 
conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

7.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. 	ESCOPO DE FORNECIMENTO 

O escopo de fornecimento coberto por esta Especificação Técnica contempla 
fornecimento e instalação de forro acústico mineral. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

A identificação e localização dos forros acústicos minerais estão nos desenhos de 
arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

O Fabricante deverá ter experiência mínima de 10 (dez) anos na fabricação de forros 
acústicos minerais e possuir certificado 150 9001 e 14001. 

	

4. 	AMOSTRAS E TESTES 

A Contratada deverá fornecer antes da autorização para compra do forro: 

• Uma amostra completa do painel de forro, inclusive com o sistema de perfis. 

• Cópia do teste de absorção acústica. 

• Cópia dos testes de resistência ao fogo conforme solicitado neste documento. 

	

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Geral 

O painel do forro acústico deverá ser modulado e removível, fabricado a partir de fibra 
mineral branca biossolúvel composta por uma mistura de areia, calcário e vidro reciclado. 
O material deverá ser livre de formaldeído ou substâncias nocivas (certificado do Instituto 
EPA, Instituto Eurofins e selo BLUE ANGEL — selo verde da Alemanha). 

O painel deverá ter densidade de 400 kg/m', apresentando superfície com 
microperfurações. Deverá ser resistente às bactérias e fungos (DIN 53739). Os painéis 
deverão ser fabricados com taxa de compressão em fábrica para resistência das bordas. 
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A superfície inferior do forro, exposta ao ambiente, deverá ter textura muito fina e lisa. A 
superfície deve ser pintada, durante o processo de fabricação, com tinta acrílica à base de 
água com ação bacteriostática. 

Dados gerais: 
• Reflexão a luz > 87% (150 7724-2, ISO 7724-3). 

• Espessura >14 mm. 

• Peso > 5,6 kgf/m2. 

• Resistência umidade relativa do ar 95%, temperatura até 42.° C no plenum, sem 
curvaturas ou deformações. 

• Resistência ao Fogo A2-sl, dO (EN 13501-1) / Classe A (NBR 9442 — IT10) / Classe 1 
(ASTM 1084)! (NBR 9442). 

• NRC > 0,70 de acordo com ASTM C-423 , ou aw > 0,65 conforme ISO 354 ou ISO 
11654. 

Coeficientes de Absorção Acústica de Forro Acústico Mineral 
aw 
	

125 Hz 	250 Hz 
	

500 Hz 	1000 Hz 	2000 Hz 	4000 Hz 
	

NRC 

0,65 
	

0,26 	0,49 
	

0,57 	0,84 	0,93 	0,76 
	

0,70 

Nota: O NRC deve ser arredondado para o próximo múltiplo de 0,05. Se o NRC não arredondado é 
um ponto de central exato, arredondar para o próximo múltiplo superior de 0,05. Por exemplo, 
NRC 0,625 e 0,675 devem ser arredondados para NRC 0,65 e 0,70 respectivamente. 

• Dn, c, w 35 dB de acordo com 150 140-9, apoiado em perfil T. 

• Modulação 1250 mm x 625 mm, ou outra de acordo com arquitetura. 

• Referência: o forro deverá ser Owa Modelo Constellation HP ou similar de mesmo 
desempenho e mesma textura. Cor: branco. 

5.2 	Perfis 

Sistema estrutural modular formado por perfis em alma dupla de aço galvanizado, em 
forma de "T" invertido, com sistema de encaixe do tipo "clicado", com 38 mm de altura. A 
superfície aparente dos perfis deve ser recoberta com capa de aço galvanizado pré-
pintado na cor branca proporcionando maior resistência e durabilidade. 
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5.3 	Embalagem e Armazenamento 

A embalagem do forro deverá ser especificada pelo Fabricante do mesmo. A embalagem 
deve ser resistente ao transporte e manuseio. Defeitos decorrentes de embalagem e 
transporte não serão aceitos. Os nomes da Contratante e da obra deverão ser 
identificados no lado externo das embalagens. 
Antes da instalação do forro as caixas com os painéis e sistema estrutural do forro deverão 
ser armazenadas na obra em área limpa, seca, fechada e protegida contra chuva ou 
umidade excessiva. Não armazenar painéis de forro diretamente sobre o piso. 

	

5.4 	Instalação e Reposição 

A instalação do forro deverá ser feita por instaladores autorizados pelo Fabricante que 
deverá acompanhar a obra para garantir a aplicação correta dos procedimentos 
recomendados. A instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros, e 
quando as condições de temperatura e umidade estiverem estabilizadas. 

O fabricante do forro deverá manter peças de reposição do forro para pronta-entrega. 

	

5.5 	Selos de Sustentabilidade 

O forro deve atender aos requisitos de sustentabilidade conforme descrito pelo consultor 
de Sustentabilidade deste projeto. 

O forro aqui especificado tem certificados dos institutos BLUE ANGEL, EPA, RAL, e TUV. 

Ter baixa emissão de VOC, baixo consumo de energia e conteúdo reciclado, ter reflexão a 
luz> 87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3). 

	

6. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

6.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação do Forro Acústico para 
assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

6.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 
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Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação apresenta as condições e os requisitos mínimos para proposta, 
fabricação, transporte e instalação de portas acústicas inteiramente metálicas, com 
padrão STC-53. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES 

As dimensões de largura e altura, vão livre e vão luz, assim como a localização das portas 
acústicas de metal estão nos desenhos de arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	

3.1 	Fornecedor / Instalador 

Apenas fornecedores com experiência comprovada de mais de 05 (cinco) anos no 
fornecimento de portas acústicas de metal, com desempenho STC-53 ou mais, podem ser 
aceitos para este serviço. As portas acústicas metálicas deverão ser SecMet — Security 
Metal Products ou similar de mesmo desempenho, características físicas e dimensionais e 
aspecto. 

	

3.2 	Materiais 

Todos os itens cobertos por esta Especificação deverão ser novos, isentos de defeitos de 
fabricação, embalagem, transporte ou instalação. Não serão aceitos componentes com 
desvios dos padrões de qualidade descritos nesta Especificação. 

As portas acústicas metálicas deverão ser embaladas, transportadas, armazenadas e 
instaladas observando as condições mínimas descritas nesta Especificação. 

3.3 Normas 

São aplicáveis as seguintes normas: 

• ANSI/SDI A250.8 Recommended Specifications for Standard Steel Doors and Frames. 

• ANSI/SDI A250.4 Test Procedure and Acceptance Criteria for Physical Endurance for 
Steel Doors, Frames, Frames Anchors and Hardware Reinforcing. 
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• ANSI/SDI A250.6 Recommended Practice for Hardware Reinforcing on Standard Steel 
Doors and Frames. 

• ANSI/SDI A250.10 Test Procedure and Acceptance Criteria for Prime Painted Steel 
Surfaces for Steel Doors and Frames. 

• ANSI/SDI A250.11 Recommended Erection Instructions for Steel Frames. 

• ASTM A1008 Standard Specification for Steel Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, 
High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. 

• ASTM A653 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process. 

• ASTM E 1408 Standard Test Method for Laboratory Measurement of the Sound 
Transmission Loss of Door Paneis and Door Systems. 

• ASTM E336 Standard Test Method for Measurement of Airbome Sound insulation in 
Buildings. 

• ASTM E 413 Classification for Rating Sound Insulation. 

• ANSI/BHMA A156.15 Hardware Preparation in Steel Doors and Frames. 

• ANSI/SDI 122 installation and Troubleshooting Guide for Standard Steel Doors and 
Frames. 

• ANSI/SDI 124 Maintenance of Standard Steel Doors and Frames. 

4. 	AMOSTRAS, TESTES E INFORMAÇÕES 

• Testes de isolamento acústico conforme requerido neste documento. 

• Desenhos dimensionais mostrando as posições de abertura e batentes. 

• Instruções de montagem. 

À 
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5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Descrição 

A porta acústica metálica deverá ser uma unidade integrada, com recheio interno de 
material acústico e tratamento para amortecimento sonoro, incluindo batente, selos 
acústicos, dobradiças helicoidais. A localização das portas está nos desenhos de 
arquitetura. 

	

5.2 	Desempenho Acústico 

As portas metálicas, de folha simples ou duplas, deverão ter isolamento acústico STC> 53, 
certificado com testes conduzidos em laboratório independente, conformidade com 
INMETRO ou sistema equivalente ISO. 

Atenuação Acústica das Portas Metálicas em Hz x Db 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25 k 1,6k 2 k 2,5 k 3,15 k 4k 5k 
38 42 44 44 47 45 48 48 51 52 54 54 53 54 57 60 61 63 

A atenuação acústica deverá ser medida de acordo com as normas ASTM E-1408 e ASTM 
E-413. 

5.3 	Partes 

A constituição das portas deverá observar os projetos e procedimentos do fabricante das 
mesmas, observando-se as seguintes recomendações: 

A espessura mínima das portas deverá ser 45 mm de espessura e máxima 55 mm, 
fabricada com superfícies lisas, planas, sem juntas visíveis ou costuras aparentes. Todas as 
tolerâncias deverão atender ao padrão ANSI/ SDI A 250.8 e SDI-117. 

Chapas de 1,3 mm ou mais espessa. 

Estrutura interna com módulos metálicos em chapa # 16. 

Reforços para a instalação de todas as ferragens como dobradiças e maçanetas. 

Internos com lã mineral de alta densidade. 

Ferragens como dobradiças e maçanetas, selos acústicos e batentes, devem ser 
projetados e integrados na porta como sistema. As dobradiças e selos deverão ser 
integrados nas suas estruturas de fixação com reforço em chapa # 12. 
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Os batentes deverão ser metálicos, com espessura mínima de 1,7 mm, em chapa dobrada, 
com sistema próprio para fixação nas alvenarias. Todos os vazios do batente deverão ser 
preenchidos com groute ou com lã mineral seguindo orientação do Fabricante. 

Para selagem inferior deverá ser fornecido uma soleira integrada de aço inoxidável para 
selagem. 

As portas deverão ser fornecidas com um pé metálico, que manterá a porta aberta e que 
poderá ser recolhido quando a mesma estiver fechada. Este elemento deverá atender aos 
padrões de funcionamento da porta de emergência e deverá ter uma trava que impeça o 
mesmo descer sem comando manual específico. 

A porta deverá ser construída como unidade integrada, em chapa dobrada e cortada, e 
não será aceito a utilização de cantoneiras para a construção das bordas das portas. 

Todas as ferragens deverão ser excelente qualidade, escolhidas pelo fabricante original da 
porta, garantindo correta operação da mesma, como sistema integrado com batentes e 
selos. 

	

6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 

	

6.1 	Acabamento do Piso 

A soleira sob as portas deverá ser fornecida pelo fabricante das portas como sistema 
integrado. 

	

6.2 	Armazenamento e Manuseio 

Observar as recomendações específicas do fabricante. Abaixo as recomendações mínimas 
e que devem ser consideradas na fase de planejamento e proposta: 

• Armazenar o material em lugar seco, ventilado, limpo e livre de luz solar direta. 

• As portas deverão ser armazenadas deitadas em piso plano, sobre superfície seca e em 
ambiente bem ventilado. Usar caibros regulares, planos, com espaços de 
aproximadamente 50 cm entre caibros. Permitir até 2 portas empilhadas. 

• O espaçamento entre cada porta deverá ser 5 cm para ventilação entre as folhas. 
Proteger a parte superior e inferior do caibro para não marcar a superfície da porta. 

• As portas não devem estar em contato com água. Deixar no mínimo um espaço de 7,5 
cm entre a folha da porta deitada e o piso. 

Prédio da Sala de Concertos 
ET: Portas Acústicas Metálicas STC-53 

5 

Este documento descreve as características mínimas para fornecimento de portas acústicas de metal. Esta Especificação 
Técnica foi desenvolvida para este projeto e seu uso em outros projetos não está autorizado 



Acústica & Sônica 

• Colocar uma proteção na parte superior e inferior da porta, podendo ser uma "tripa" 
de isopor. Depois que a porta estiver pronta, fabricada, nivelada, lixada e acabada, 
cubra para proteger contra poeira, água ou abuso. 

• As portas deverão ser sempre manuseadas com cuidado, mãos limpas e com luvas. 

• As portas deverão ser levantadas (içadas) para movimentação e nunca arrastadas. 
Proteger as portas durante a movimentação. 

	

6.3 	Acabamentos 

Não serão aceitas portas com emendas irregulares, marcas de soldas, rebites, etc. As 
portas deverão ser pintadas sobre a superfície já tratada de acordo com os procedimentos 
do fabricante. 

Para assegurar exposição uniforme e controle dimensional, todas as superfícies deverão 
ser acabadas de mesma forma. 

Todas as superfícies e cantos deverão ser lixados e esmerilados antes de qualquer 
acabamento a fim de eliminar a presença de irregularidades. 

	

7. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

	

7.1 	Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação das portas acústicas 
metálicas para assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

7.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 

e 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação Técnica cobre as características de isolador de vibrações, de alto 
desempenho, tipo inserte, fabricado de borracha natural BRD para instalação em lajes 
flutuantes. 

Os desenhos que acompanham esta Especificação Técnica mostram o sistema de isolador 
e são típicos para auxílio no fornecimento, não constituindo desenho de fabricação de 
sistemas. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

Os isoladores descritos nesta Especificação suportarão lajes flutuantes que estão 
localizadas nos desenhos de arquitetura e estrutura. Para informações relativas à 
execução das lajes flutuantes e montagem dos isoladores de inserte consultar a 
especificação própria, "Especificação Técnica — Laje Flutuante de Concreto". 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Os isoladores deverão ser fabricados por empresa com no mínimo 10 (dez) anos de 
experiência no projeto e fabricação de isoladores de vibração de borracha tipo BRD para 
lajes flutuantes. 

O fabricante deverá ter no mínimo três instalações similares em área de laje flutuante e 
utilização em locais de uso similar como estúdios de gravação, teatros, espaços para 
música e dança. Não serão aceitos exemplos na área industrial. 

O fornecedor deverá ter capacidade para realizar os testes de rigidez vertical das peças e a 
curva reométrica do composto em instalação própria. 

O fornecedor deverá ter sistema de gestão da qualidade certificado conforme 150 9001. 

4. AMOSTRAS E TESTES 

Conforme esta especificação. 
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5. 	ESPECIFICAÇÃO 

Os isoladores de inserte serão fabricados em poli-isopreno (borracha natural), de primeira 
qualidade, tipo BRD — "Baixa Rigidez Dinâmica". O composto deve atender rigorosamente 
as características descritas no quadro de propriedades abaixo. O composto deverá 
apresentar rigidificação dinâmica inferior a 40% e baixa deformação residual sob carga 
constante ("creep"). 
O elemento de borracha deverá ser instalado dentro de uma camisa de ferro fundido para 
levantamento (içamento) da laje flutuante e parafuso calibrado. O elemento de borracha 
natural tipo BRD, poli-isopreno, deve observar aos padrões da AASHTO descritos abaixo. 

Propriedades Físicas ASTM D-2240 
e D-412 

Propriedades do composto 

Testes de envelhecimento, 
ASTM 0-573 —70 h @ 709  C 

ASTM 
D-1149 

ASTM 
D-395 

Dureza, 
Shore A 

Resistência 
à tração 

Alongamento 
na ruptura 

Variação 
de 

dureza 
(max.) 

Variação 
de 

resistência 
à tração 

Variação de 
alongamento 
na ruptura 

Res. 
ozônio — 
25 pphm 
no ar x 

vol. along. 
20%, 382 

C 

Deformação 
permanente 

60 + 5 > 15 MPa >400% + 10% +1- 20 - 20 100% sem 
trincas 

<20% 

O isolador deverá ter as seguintes características: 

• Diâmetro do elemento de elastômero: Definição final pelo Fornecedor a ser aprovada 
pela AU na fase de propostas. 

• Altura do copo em ferro fundido: 75mm. Parafuso calibrado para içamento em aço e 
classe 5 do parafuso. 

• Rigidez vertical: 100 kgf/ mm + 15%. 
• Carga máxima de 770 kgf. 
• Deflexão estática sob carga: < 7,5 + 0,9 mm. 
• Freqüência de ressonância: < 8 Hz 

A haste necessária para o levantamento da laje (e rotação dos parafusos calibrados) faz 
parte do fornecimento dos isoladores. 

O isolador tipo inserte deverá ser Vibtech tipo VE-10220 ou similar aprovado pela AU. 

6. 	OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional do isolador. 
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• Teste do composto conforme descrito nesta Especificação para comprovação do 
produto ofertado. 

• Programa de qualidade assegurada para o projeto de fabricação e produção dos 
isoladores. 

• Referências de instalações anteriores com piso flutuante com isoladores de borracha 
natural tipo BRD conforme descrito nesta especificação. 

Cabe ao Fornecedor dos isoladores de vibração providenciar, uma vez contratado, os 
seguintes itens: 

• Submeter todos os ensaios referentes ao composto e testes de caracterização dos 
isoladores conforme descrito nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela A&S. Os testes 
requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do escopo de 
fornecimento. 

• Dar suporte a Contratante na quantificação dos isoladores considerando as cargas 
envolvidas e os locais de instalação. 

• Dar suporte a Contratante quanto aos métodos de instalação dos isoladores e 
levantamento da laje flutuante. 

• Acompanhar e supervisionar a instalação dos isoladores e o levantamento das lajes. 

Os procedimentos de quantificação e instalação deverão ser submetidos para a A&S para 
análise e comentários. 

	

7. 	TESTES DE CARACTERIZAÇÃO 

Para a qualificação dos isoladores deverão ser produzidas 16 peças do mesmo tipo que 
aquelas que deverão ser usados na obra. A assinatura do composto elastômerico 
constitutivo desses isoladores será a curva reométrica do mesmo conforme norma ASTM 
D-2084. 

	

7.1 	Rigidez Estática Vertical 

Os ensaios de carga estática devem ser feitos sobre todos os 16 isoladores produzidos. Os 
ensaios devem ser iniciados uma semana após a fabricação dos isoladores utilizando um 
dinamômetro com um dispositivo de transferência de carga adequado. 
O levantamento da característica de rigidez (curva carga x deflexão) dos isoladores será 
realizado após aplicar três ciclos de pré-carga até a deformação máxima (ver abaixo). Na 
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fase de descarregamento da peça, deverão ser anotados também os valores de carga e 
deformação. 

A rigidez é calculada a partir da tangente a curva carga x deflexão no ponto de carga ou 
deformação escolhido. A carga máxima de teste deverá ser a carga nominal do isolador 
corpo de prova acrescida de 20%. 

Os testes deverão ser realizados com dinamômetro calibrado e certificado por laboratório 
pertencente à rede acreditada pelo INMETRO. O certificado deve estar dentro da validade. 

7.2 	Histerese 

O coeficiente de histerese é calculado a partir do teste de carga vertical (7.1), subtraindo 
da área sob a curva carga x deflexão (carregamento) a área sob a curva carga x deflexão 
(descarregamento) dividido pela área sob a curva carga x deflexão (carregamento). H = (Ac 
- Ad)/Ac. 

ca 
E' .1 o 

Diagrama Carga x Deflexão 

— 
— 1—'1--  

.—, 
1 

Deflexão 

Exemplo de curva carga x deflexão a partir da qual se calcula a histerese 

7.2.1 Critério de Aceitação 

Esse valor deve se situar entre 0,04 a 0,15. 

7.3 	Rigidez Dinâmica Vertical 

A rigidez dinâmica dos isoladores é medida aplicando simultaneamente, com um cilindro 
hidráulico, em compressão, uma carga estática (correspondendo à carga nominal) e uma 
carga dinâmica nas seguintes condições: 

• A carga estática nominal do isolador corpo de prova. 

• A carga dinâmica: — 10 % a + 10 % da estática nominal nas freqüências de 5 Hz, 10 
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Hz e 15 Hz. 

• Repetir o mesmo ensaio e nas mesmas freqüências, com uma carga dinâmica de — 5 
% a +5 % e de -15 % a +15 % da carga estática nominal. 

A rigidez dinâmica é a relação da força dinâmica aplicada dividida pela deflexão dinâmica 
observada. Após esses ensaios deverá ser realizado um ensaio de carga x deflexão estática 
(conforme item 7.1). A partir desse ensaio será medida a rigidez estática na "região" da 
carga máxima de projeto. 

A rigidificação dinâmica é o quociente entre a rigidez dinâmica e a rigidez estática. 

7.3.1 Critério de aceitação 

A rigidificação dinâmica não pode ser superior a 1,4 para qualquer faixa de freqüência e de 
carga. Deverão ser testados 8 isoladores escolhidos aleatoriamente no lote de fabricação. 

	

8. 	TESTES DE DESEMPENHO 

Estes ensaios permitem verificar comportamento do isolador por um longo período nas 
condições de uso. 

	

8.1 	Ensaio de Carga Permanente 

Será aplicada ao isolador uma deformação axial máxima de projeto acrescido de 25% (9,4 
mm). A duração do ensaio é de 168 horas (7 dias). Retirada à deformação, será medida a 
altura recuperada após dois períodos: 1/2  hora e 24 horas do alívio de carga. O recalque 
residual é a diferença entre a espessura do isolador antes do ensaio e após os períodos de 
1/2  hora e 24 horas. 

8.1.1 Critério de Aceitação 

O recalque residual medido após 1/2  hora deverá ser inferior a 10 % da deformação inicial e 
inferior a 6 % da deformação quando medido após 24 horas do alívio. 

	

8.2 	Ensaio de Resistência às Condições Ambientais 

O programa de ensaios para as condições ambientais tem três tipos de ensaio. Antes de 
cada ensaio, para cada peça, será feito um levantamento da curva carga x deflexão vertical 
que permitirá calcular a rigidez de cada peça. 

8.2.1 Temperatura Extrema de Ar 
Três amostras deverão ser mantidas em câmara de ar quente, a 70 °C durante 168 horas. 

4 
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Critério de Aceitação 
A variação de rigidez das amostras deverá ser inferior a 10 %. 

8.2.2 Temperatura Extrema de Água 
Três amostras deverão ser imersas em água quente, a 50 °C durante 168 horas. 

Critério de Aceitação 

A variação de rigidez das amostras deverá ser inferior a 15%. 

8.2.3 Concentração Extrema de Ozônio 

Três amostras deverão ser mantidas em câmaras de ozônio na concentração de 25 pphm, 
por 48 horas na temperatura de 38 °C e 20% de alongamento. 

Critério de Aceitação 

A variação de rigidez das amostras deverá ser inferior a 20 % e totalmente livre de trincas. 

9. 	RESUMO DOS ENSAIOS 

Para a qualificação dos isoladores deverão ser produzidas 16 peças que serão ensaiadas 
conforme a tabela abaixo: 

Resumo dos ensaios 
Ensaios Peça N2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Caracterização Item 
Rigidez estática vertical 7.1 XX XX X X X XX X X X X X X 
Histerese 7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Rigidez dinâmica vertical 7.3 X X X X 

Desempenho Item 
Carga permanente 8.1 X X X 

X 

Temperatura extrema de 
ar 
Temperatura extrema de 
água 

8.2.1 

8.2.2 

X X X 
i 

X 
	 —t 

X 

Concentração extrema de 
ozônio 

8.2.3 
X X X 

9.1 	Critério de Aceitação 

O isolador será aprovado se os resultados de todos os ensaios forem considerados 
positivos. A curva reométrica do composto usado no isolador corpo de prova servirá de 

/ 
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documento de identificação da massa que deverá ser usada na fabricação dos isoladores 
que serão usados na obra. 

10. 	CONTROLE DE QUALIDADE 

Para os lotes de produção será estabelecido um procedimento de controle, incorporando 
os seguintes itens: 

• Controle do composto (curva reométrica para cada batelada de composto aplicado na 
fabricação do lote de isoladores). 

• Controle dimensional (sobre uma amostra de isoladores — quantidade definida 
conforme NBR 5426 Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por 
Atributos: nível geral de inspeção 2; Nível de Qualidade Aceitável: NQA 2,5). 

• Controle carga x deflexão. (sobre uma amostra de isoladores — quantidade definida 
conforme NBR 5426 Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por 
Atributos: nível geral de inspeção 2; Nível de Qualidade Aceitável: NQA 2,5). 

A rastreabilidade da matéria prima será assegurada: os principais componentes serão 
adquiridos de fornecedores que garantem a fonte e a qualidade dos seus produtos. 

e 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

O escopo de fornecimento coberto por esta Especificação Técnica contempla 
fornecimento e instalação de painéis acústicos ranhurados e perfurados, e que serão 
chamados neste documento por ranhurados. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

A identificação e localização dos painéis acústicos ranhurados está nos desenhos de 
arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

3.1 	Qualificação do Fabricante 

O Fabricante deverá ter experiência mínima de 5 (cinco) anos na fabricação de painéis 
acústicos ranhurados e possuir certificado ISO 9001 e 14001. 

3.2 Normas 

ABNT NBR 15316 -2: Chapas de fibras de média densidade, Parte 2: requisitos. 

ABNT NBR 15316 -3: Chapas de fibras de média densidade, Parte 3: Métodos de ensaio. 

UNE-EN 622-1:2004: Fibreboards. Specifications. Parti: General Requirements. 

ASTM C423: Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reverberation Room Method. 

ASTM E84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 
Materiais. 

ASTM E795: Standard Practices for Mounting Test Specimens During Sound Absorption 
Tests. 

UNE 23721: Reaction to fire test of building materiais. Radiation test used for rigid 
materiais, or for materiais on rigid substrates (flooring and finishes) of ali thickness and for 
flexible materiais thicker than 5 mm. 
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EN13501: Fire classification of construction products and building elements-Part1: 
Classification using data from reaction to fire tests 

	

4. 	AMOSTRAS E TESTES 

A Contratada deverá fornecer antes da autorização para compra dos painéis ranhurados: 

• Uma amostra do painel em dimensão não inferior a 3 x módulos de 160 mm x 600 m 
de altura, inclusive com o sistema de perfis. 

• Teste de absorção acústica. 

• Teste de resistência ao fogo. 

	

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Geral 

O painel ranhurado de madeira deverá ser uma chapa de MDF com espessura de 16 mm e 
largura de 160 mm x módulo de até 2750 mm de altura. O acabamento deverá ser em 
folheado natural de freijó. 

	

5.2 	Específicos 

Os painéis deverão ser fabricados por chapa de MDF de excelente procedência, 
atendendo às normas descritas nesta Especificação, e com densidade de 740 kg/m3  (+/-
30) e umidade de 7,0% (+1- 1,5). 

As bordas deverão ser em macho e fêmea para a acomodação entre módulos. Na face 
posterior — não exposta para o ambiente - deverá ser aplicado véu de vidro preto. 

Painéis de lã de vidro com espessura de 25mm e 50mm e densidade de 40 kg/m3, 
dependendo do ambiente, serão colocados na parte posterior dos painéis (ou seja, no vão 
entre parede e painel ranhurado) e em porções das paredes. Consultar desenhos para 
verificar as porcentagens de áreas que receberão a lã de vidro. 

A lã de vidro deverá ser de excelente procedência, atendendo às normas descritas nesta 
Especificação, fabricante isover ou similar de mesma qualidade. 

Deverão atender as seguintes condições: 

• Classe M1 para resistência ao fogo de acordo com UNE 23721. 
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Coeficientes de Absorção Acústica de Painéis Acústicos Ranhurados 
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0,33 
	

0,67 
	

0,90 	0,89 	0,75 
	

0,65 	0,80 

Acústica & Sônica 

• Classe B s2d0 para resistência ao fogo de acordo com EN13501. 

• Classe E-1 de emissão de formaldeído de acordo com UNE EN 622. 

Os coeficientes de absorção acústica quando medidos de acordo com a norma ASTM 
deverão ser como abaixo, para um plenum de 50 mm e com 50 mm de lã de vidro. 

Os painéis acústicos deverão ser cortados para acomodação de interruptores e outras 
interferências que aflorem à superfície dos mesmos. Cabe a Contratada fazer os cortes. 
Todas as partes aparentes do corte deverão ser revestidas como na face principal exposta. 

Os painéis serão fixados com sarrafos de madeira nas paredes e com clipes metálicos, 
observando-se, quando descrito nos desenhos, uma determinada geometria e que pode 
ser irregular. Todos os encontros de painéis deverão ser bem acabados e sem topos 
visíveis. 

O painel acústico ranhurado e perfurado deverá ser ldeacustic da Ideatec, Nexacustic da 
Owa ou Woodfit. 

	

5.3 	Embalagem e Armazenamento 

A embalagem do produto deverá ser especificada pelo Fabricante do mesmo, e deverá ser 
resistente ao transporte e manuseio. Defeitos decorrentes de embalagem e transporte 
não serão aceitos. Os nomes da Contratante e da obra deverão ser identificados no lado 
externo das embalagens. 

Antes da instalação as caixas com os painéis e com o sistema estrutural deverão ser 
armazenadas na obra em área limpa, seca, fechada e protegida contra chuva ou umidade 
excessiva. Não armazenar o produto diretamente sobre o piso. 

	

5.4 	Instalação e Reposição 

A instalação deverá ser feita por instaladores autorizados pelo Fabricante que deverá 
acompanhar a obra para garantir a aplicação correta dos procedimentos recomendados. A 
instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros, e quando as 
condições de temperatura e umidade estiverem estabilizadas. 
A Contratada deverá manter peças de reposição para pronta-entrega. 
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Acústica & Sônica 

A Contratada deverá providenciar todas as ferramentas, acessórios, inclusive andaimes, 
necessários para a instalação do produto. 

	

6. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

6.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional dos painéis ranhurados. 

• Teste de absorção acústica e resistência ao fogo conforme solicitado nesta 
Especificação. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação do sistema do produto. 

• Referências de instalações anteriores para painéis acústicos ranhurados instalados em 
salas de ensaios, salas de concerto, teatros, auditórios ou estúdios de gravação de 
áudio. 

	

6.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para a fabricação, fornecimento e instalação dos painéis acústicos 
ranhurados os seguintes itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação, inclusive as ferramentas e andaimes 
necessários para a montagem dos sistemas incluídos no seu escopo de fornecimento. 

• Submeter todos os ensaios solicitados nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 
Os testes requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do 
escopo de fornecimento. 

• Desenvolver o projeto de montagem dos painéis incluindo as vistas das paredes com a 
distribuição dos montantes de madeira e os clips metálicos para fixação. 

• Identificar em desenho as necessidades de juntas de dilatação no material. 

• Acompanhamento da instalação do produto pelo engenheiro responsável pela mesma. 

	

7. 	EXCLUSÕES 
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Acústica & Sônica 

Não fazem para do fornecimento da Contratada: 

• Tratamento das superfícies de alvenaria como nivelamento, prumo, acabamentos em 
massa, entre outros. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

	

8. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

8.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação para assegurar 
conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

8.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA 

REFIRENbETALHES TÍPICOS DE PORTA ACÚSTICA 
PA.454 

PRANCHA: 
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REVISÃO: 
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CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE -RS -BRASIL 

EMPRESA: 

ARQUIVO: 
G-SCONC-ACU-142-R01.dwg 

ESCALA: 
GM 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: jost Amuro tiEpomucEN0 

PROPRIETÁRIO: 	 COMPANHIA DE DF-SENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GOMIS 

RESPONSÁVEL EXECU AO: 

CJENTE: 

INDICADAS 
UNIDADE: 

CM 
DATA: 

NOV/2012 
PROJETO / 'DESENHO: 

PROJETO N': 
3142-062-2012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS AICC9DEMIG 

°I;RÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

REFERENtIETALHES TIPICOS DE PORTA ACÚSTICA 
PORTpOIVATAA4-RICA- PAM 

REVISÃO: 

RO1 

CLIENTE: 

GOVERNO 
E MINAS Acústica & Sônica 

Rua Girassol, 139 sala 12- SIO Paulo - SP 
Tel: (11) 3819-6970 Fax: (11) 3097-0231 

EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA 
PRANCHA: 

ACU-1 42 
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—REVISÃO 
REVISÃO GERAL 

DISCRIMINAÇÃO 
A6cS 

DESENHO 

LHN 1 09.11.2012 

APROV. 	DATA 

CLIENTE: 

CONSÓRCIO •Sn! - SlIVION 
PORTO ALEGRE -RS - BRASIL 

EMPRESA: 

Acústica 8/ Sônica 
Rua GInuaoL 139sata 12 -Sio Paulo -8P 

Irei: (11) 38188870 Fax: (11)9087.0231 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ~ Atm= NEpomucEpao 

GM 
ARQUIVO: 

O-SCONCACU-15040114wo 
ESCALA: 

 

INDICADAS 
UNIDADE: 

CM 
PROPRIETÁRIO: 

  

COMPANHIA DE DESENVOLVRIENTO ECONOMICO DE MINAS GERAM 
DATA: 

NOV/2012 
PROJETO / DESENHO: 

  

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

  

PROJETO Tr: 

3142462-2012 

  

CUENTE: 

   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOAC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	W„ IMMIL* 

OBRA: 	  

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA' 

REFERENTE: 

DETALHES TiPICOS 
5.1 CAIXILHO DA CABINE DE PROJEÇÃO 

6.1 POLTRONAS ESPECIAIS / 6.2 PRATICÁVEIS 

PRANCHA: 

ACU-150 
REVISÃO:  

X)  E 
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