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1. APRESENTAÇÃO 

Trata-se da construção de um complexo cultural na região central de Belo Horizonte para abrigar 
uma sala de concertos de música clássica. Este complexo será composto pelo prédio da sala de 
concertos propriamente dita, por um prédio de estacionamento subterrâneo e pelo prédio da 
central de utilidades; todos unificados por uma praça de lazer. 

Este projeto será implantado em parte do quarteirão formado pelas ruas Gonçalves Dias, Uberaba, 
Tenente Brito de Melo e Alvarenga Peixoto, no bairro Ouro Preto, na região central de Belo 
Horizonte, próximo às avenidas do Contorno e Amazonas. 

A Sala de Concertos será construída em um terreno de 11.228,22 m2, destinada à construção das 
seguintes edificações: 

- Prédio da Sala de Concertos; 

- Garagens; 

- Urbanização, Jardins e Praças. 

O prédio da Sala de Concertos será construído junto ao alinhamento da Rua Alvarenga Peixoto, se 
estendendo desde a Rua Tenente Brito de Melo até a Rua Uberaba. Esta sala de concertos com 
tratamento acústico diferenciado terá espaço para 1.500 lugares, e pretende inserir Minas Gerais 
no cenário internacional da música sinfônica. A previsão é de que a obra seja concluída em 2014. 

O prédio de estacionamentos será construído junto ao alinhamento da Rua Tenente Brito de Melo, 
em 3 pavimentos em subsolo. O acesso do público ao estacionamento se dará pela Rua Gonçalves 
Dias, sendo que a saída do pública deste estacionamento será pela Rua Alvarenga Peixoto. Haverá 
outro estacionamento, exclusivo e reservado, para uso de alguns funcionários e carga de descarga 
de instrumentos pela Rua Alvenga Peixoto. 

Na esquina das ruas Uberaba com Gonçalves Dias existe uma casa antiga que tem sua fachada 
para a Rua Uberaba tombada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Esta parte do terreno, não fará 
parte do empreendimento, conforme encontra-se demarcado na planta ARQ-000 do projeto de 
arquitetura. 
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2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

2.1 — Dados Cadastrais 

Os projetos e a obra são contratados pela CODEMIG. A seguir dados do contratante e do local da 
obra: 

Razão Social: 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Endereço: 

Rua Uberaba, n° 865, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-080. 

CNPJ: 19.791.581/0001-55 

Responsável Legal: 

Luiz Augusto de Barros 

Endereço: 

Rua dos Aimorés, 1697 - 40  andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30140-071 

Tel.: (31) 3203-3060 	Fax: (31) 3207-8900 

E-mail: 

luizbarros@codemig.com.br  
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2.2 - Equipe Técnica do Projeto 

Luis Augusto de Barros 
Engenheiro Civil 

Thiago Nagib Hinkelmann 
Engenheiro Civil 

Luiz Fernando Butakka 
Arquiteto 

Paulo Sérgio Duarte 
Engenheiro Civil 

José Augusto Nepomuceno 
Arquiteto 

Maria Josefina Vasconcellos 
Arquiteta 

Rafael Prates Yanni 
Arquiteto 

Ismael Solé 
Engenheiro Civil 

Fernando Martins Brentano 
Arquiteto 

Charles Aurélio Simon 
Engenheiro Civil 

Sérgio Schneider Moraes 
Engenheiro Mecânico 

Marcos Schneider 
Eng. Eletricista 

Marcia Osório Soares 
Arquiteta 

Nataniel Bridi dos Santos 
Engenheiro Civil 

CODEMIG 

Gerente Executivo 

CODEMIG 

CODEMIG 

Acústica & Sônica 

Arquiteta 

Arquiteto 

Solé Associados Ltda. 

SPM Engenharia SS Ltda. 

Simon Engenharia Ltda. 

SPM Engenharia SS Ltda. 

SPM Engenharia SS Ltda. 

SPM Engenharia SS Ltda. 

SPM Engenharia SS Ltda. 

Gerência Geral 

Coordenação Institucional 
do Projeto 

Gerência do Projeto 

Gerência Apoio Técnico 

Consultor Geral do Projeto 

Resp. Técnica Projeto 
Conceitual de Arquitetura 

Resp. Técnico Projeto 
Conceitual de Arquitetura 

Coordenação 

Resp. Técnico Projeto 
Executivo de Arquitetura 

Resp. Técnico Projeto Executivo 
de Estrutura e Fundações 

Resp. Técnico Projeto Executivo 
de Climatização 

Resp. Técnico Projeto Executivo 
das Instalações Elétricas 

Resp. Técnico Projeto Executivo 
das Instalações Hidrossanitárias 

Resp. Técnico Projeto Executivo 
das Instalações de Prevenção e 
Combate a Incêndio 
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2.3 - Concepção Arquitetônica 

O empreendimento será composto por duas edificações: o prédio que abrigará a Sala de 
Concertos, contendo a sala de espetáculos com todos os apoios técnicos necessários aos músicos e 
respectivo setor administrativo; e o prédio de garagens, com acessos e saídas independentes. Estas 
duas edificações serão articuladas entre si por uma praça de convívio e circulação onde haverá 
espaços de área livre e de área de solo permeável ajardinado. 

Quanto à volumetria das edificações, o prédio da Sala de Concertos terá 17 metros de altura, em 3 
níveis de foyer, na fachada leste (Rua Tenente Brito de Melo) e altura de 15 metros, em 3 
pavimentos na fachada oeste (Rua Uberaba). O corpo da sala de concertos terá altura diferenciada 
com 28,85 metros em relação ao alinhamento da Rua Alvarenga Peixoto no meio da quadra. 
Integrada à praça e à sala será construído um prédio de estacionamentos de 3 pavimentos com 472 
vagas de estacionamento. 

2.4 - Implantação do empreendimento 

O principal prédio do conjunto arquitetônico irá abrigar a Sala de Concertos, com capacidade para 
1500 espectadores. A proposta é agenciar o espaço e transformá-lo em polo de cultura e ponto 
turístico da cidade, contribuindo para a transformação do espaço urbano circundante e criando 
uma desejável área de socialização. 

O projeto prevê para as áreas abertas espaços que contemplem pontos de parada e descanso, 
munidos de árvores, bancos e jardins. Estes projetos dizem respeito também a uma praça pública e 
aberta com cerca de 6.360 in2. 

Os estacionamentos foi dimensionado para a demanda da sala e garante flexibilidade durante os 
espetáculos. As entradas e saídas de veículos acontecem em ruas distintas, na cota natural e fluxo 
das ruas do quarteirão, sem cruzamento com o público. O acessos principal ao empreendimento, 
para pedestres, será através da Rua Tenente Brito Melo. Através da Rua Gonçalves Dias os 
veículos leves poderão ter acesso, por meio de rampas que os levarão aos três pavimentos de 
garagens, e o acesso para carga e descarga da sala de concerto será pela Rua Alvarenga Peixoto. 

As edificações estão implantadas no melhor nível de acesso do terreno com menor movimentação 
possível de terra. São organizadas de forma a gerar vazios entre estas e uma grande e convidativa 
praça de acolhimento é oferecida a toda comunidade, resgatando e confirmando o caráter e o 
compromisso social que um equipamento deste porte deve conter. 

3. RELAÇÃO DE PRANCHAS 

A relação de pranchas do projeto de arquitetura está relacionada a seguir e encontra-se no arquivo 
eletrônico GMG-CONC-ARQ-Relacao Pranchas_rl.xlsx, em anexo ao final deste documento. 
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4. PLANILHA DE ÁREAS 

A planilha de áreas do projeto de arquitetura, está relacionada a seguir e encontra-se no arquivo 
eletrônico GMG-CONC-ARQ-Planilha Areas_rl.xls, em anexo ao final deste documento. 

5. REQUISITOS DE PROJETO 

O projeto foi desenvolvido atendendo as demandas constantes no Termo de Referência para o 
desenvolvimento do Projeto de Arquitetura fornecido pela CODEMIG, quando de sua 
contratação; nas diretrizes da consultoria de acústica da empresa Acústica & Sônica; nas normas 
brasileiras e demais definições de acordo com critérios estabelecidos pela equipe técnica 
envolvida no projeto durante a execução do mesmo. 

O presente memorial é parte integrante do projeto executivo de arquitetura da sala de concertos, 
da central de utilidades, dos estacionamentos e da praça pública. O projeto de arquitetura é 
complementado pelos projetos específicos de paisagismo, luminotécnico, impermeabilização e 
esquadrias. 

Os documentos elaborados pela empresa Acústica & Sônica, responsável pela consultoria geral do 
projeto, foram utilizados na elaboração do projeto e os seguintes documentos fazem parte 
integrante do projeto arquitetônico e devem ser considerados durante todas as fases da execução 
da obra, conforme os anexos listados a seguir e apresentados em anexo ao final deste documento 

5.1 — ANEXOS DE ACÚSTICA: 
Os documentos listados a seguir foram elaborados pela consultoria em acústica, que coordena esta 
matéria no desenvolvimento de todos os projetos, assim como fará a fiscalização da execução° da 
obra, visando termos uma Sala de Concertos com alto índice de qualidade sonora e acústica final. 

Os documentos a seguir foram elaborados pela Acústica e Sônica e fazem parte integrante das 
presentes especificações, e estão anexados ao fianl deste documento. 

- Diretrizes de Controle de Ruído e Vibrações 

- Diretrizes de Estrutura e Instalações 

- Especificação Técnica — Obrigações e encargos para fornecimento de acústica 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA — Rua Eça de Queiroz, 998— 90670-020 — Porto Alegre - RS 
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- Especificação Técnica — Portas acústicas de madeira 

- Especificação Técnica — Portas acústicas de metal 

- Especificação Técnica — Forro acústico mineral 

- Especificação Técnica — Painel acústico absorvente 25 mm 

- Especificação Técnica — Isolador de vibração em borracha natural tipo BRD em sistema de 
inserte para lajes flutuantes 
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6. PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

6.1 — CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Sala de Concertos será o principal prédio, e os outros dois servirão de apoio ao mesmo. Vai 
oferecer estrutura funcional para as atividades diárias da produção de concertos, como salas de 
ensaio, apoio técnico de palco, oficinas de manutenção de palco e de instrumentos, assim como 
toda estrutura administrativa. 

O projeto interno da sala, sua concepção acústica e as especificações de materiais são definidas 
pelo Arq. José Augusto Nepomuceno, titular da empresa Acústica e Sônica e sua equipe que conta 
inclusive com consultores internacionais. Em qualquer circunstância onde a interpretação deste 
projeto crie dúvidas, a definição final deverá passar pela aprovação do Arq. Nepomuceno, visando 
assim garantir a mais alta qualidade acústica a esta sala de concertos. Este procedimento é 
fundamental, pois a determinação da CODEMIG e do Governo do Estado de Minas Gerais é de 
que esta sala de concertos seja uma referência nacional e internacional no quesito de qualidade 
acústica, proporcionando as melhor qualidade para o desenvolvimento musical e apresentações de 
música clássica. 

O projeto de acústica deverá ser também observado em outros ambientes além da sala de 
concertos, como o foyer, as salas de ensaio, as casas de máquinas de ar condicionado, entre 
outros. A sala de concertos contará com um sistema de ajuste sonoro formado por um grande 
difusor móvel acima do palco e bandeiras acústicas nas paredes laterais. Estes entre outros 
elementos do projeto garantirão a qualidade das apresentações de distintos repertórios sempre com 
alta qualidade acústica proporcionada por um espaço flexível. O projeto prevê completa 
infraestrutura para gravações de áudio e vídeo, iluminação cênica, pontos de apoio para equipes 
de televisão. 

Contar com um amplo estacionamento, com três pavimentos de garagens com cerca de 500 vagas, 
será um importante diferencial em relação às casas de espetáculo existentes em Belo Horizonte. 

A questão da acessibilidade foi um item tratado em toda a concepção do projeto. Tanto interno, 
como externamente ao empreendimento, as normas referentes à NBR 9050 foram atendidas, a 
edificação possuirá acessibilidade universal, além de elevadores internos e do estacionamento ao 
acesso à sala de concertos. Foram previstos acessos aos portadores de necessidade especiais em 
quase todos os níveis da sala de concerto, foram destinados espaços especiais para atender este 
público na sala e todas as instalações sanitárias também atendem estas normas. 

6.1.1 — CONSIDERAÇÕES DE ACÚSTICA: 

6.1.1.1 — Envelope Acústico: 

O envelope acústico é todo o perímetro externo da Sala de Concertos, é o limite estrutural 
perimetral do ambiente (paredes, laje e teto), tanto da sala onde são realizados os espetáculos, 
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como do backstage e das salas de ensaio. Este envelope não pode ser perfurado, nem ser 
construído com desleixo de forma a apresentar pequenos vazios, os quais não serão aceitos. Nos 
desenhos do projeto arquitetônico este espaço está apresentado como alvenarias do envelope 
acústico e estão graficadas com hachuras na cor laranja. 

As alvenarias do envelope acústico serão construídas com duas paredes de tijolos maciços comuns 
com 20 cm de largura cada, fechando perfeitamente os quadros criados pela estrutura de concreto 
armado, totalizando espessura final de 80 cm. Atendendo desta forma as solicitações mínimas das 
Diretrizes de Instalações da Acústica e Sônica, tanto no quesito de espessura como de peso. 

Estas alvenarias de tijolos maciços, deverão ser construídas com rigor técnico em todos seus 
fundamentos, deverão contrafiadas (juntas desencontradas) e a argamassa deve preencher os 
rejuntes tanto verticais como horizontais.As paredes de alvenaria tijolos maciços comuns deverão 
ser adequadamente molhados por ocasião de seu emprego, de modo que seja garantida a não 
absorção de água da argamassa de assentamento. O assentamento dos elementos de alvenaria 
deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem 
espessura uniforme e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento 
seja total. O levantamento das alvenarias para fechamento de vãos em estrutura de concreto 
armado deverá ser feito até alturas tais que possibilitem seu posterior aperto (encunhamento) 
contra os elementos estruturais imediatamente superiores. As superfícies de concreto que ficarem 
em contato com qualquer alvenaria, deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3. 

6.1.1.2 — Junta Acústica: 

O projeto de arquitetura e estrutural preveem uma junta acústica separando as platéias dos foyers, 
e esta junta se traduz tanto estrutural como arquitetonicamente. entre a sala de concertos 
propriamente dita e as áreas construídas adjacentes à mesma. A junta acústica é um espaço de ar 
completo entre duas partes estruturais com 10 cm de espessura (largura). O seu objetivo é criar 
uma separação efetiva visando a redução de transmissão de ruído estrutural 

Nos desenhos do projeto arquitetônico a junta acústica se configura como o espaço de 10 
centimetros entre as paredes que configuram o envelope acústico e outra parede de alvenaria de 
tijolos maciços comuns de 20 cm de espessura construída exteriormente ao envelope. Esta 
alvenaria de proteção ao envelope acústico está graficada com hachuras na cor amarela. Desta 
forma atendemos a solicitação mínima das Diretrizes de Instalações da Acústica e Sônica, 
inclusive dobrando a dimensão mínima solicitada. 

A junta acústica deve ser completa em todo perímetro e altura das áreas protegidas, desde as bases 
até a cobertura. Não serão admitidas uniões rígidas entre as partes tais como restos de concreto, 
argamassas, perfis metálicos, forros de gesso, etc. Esta junta se configura a partir no nível 6.00 e 
se extende por todos os pavimentos até a cobertura. 

As paredes componentes de uma junta acústica, devem observar rigorosamente os cuidados para 
remover completamente todos os restos de argamassa que podem ter permanecido entre elas. A 
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limpeza deverá estar completa para será inspecionada pela Acústica & Sônica antes da instalação 
de qualquer cobertura ou outros elementos que possam comprometer sua inspeção. A Construtora 
deverá informar todas as partes envolvidas em no mínimo duas semanas antes da data apropriada 
para a inspeção, para que os envolvidos possam programar esta vistoria. Restos de massas e 
"pequenas" ligações entre paredes separadas por juntas acústicas têm um impacto severo no 
desempenho esperado e podem degradar os resultados. 

Todos os conduítes, tubulações ou dutos cruzando junta acústica devem ser suspensos com 
hangers. Reforços metálicos, vigas, perfis, mãos-francesas, "cabelinhos de aço", etc., não podem 
cruzar a junta acústica. Os dutos devem ser selados resilientemente quando cruzarem por paredes 
divididas em juntas acústicas e devem ser suportados por hangers de borracha nos 3 pontos antes e 
após a junta. 

Somente materiais resilientes como espuma de neoprene, de borracha natural ou manta de lã 
mineral podem ser utilizados nas juntas acústicas. Não é aceitável o uso de isopor ou materiais 
similares salvo se puderem ser totalmente removidos. 

6.1.1.3 — Fachada envidraçada do Foyer: 

O foyer principal da Sala de Concertos será composto por uma estrutura de alumínio e vidro em 
suas fachadas leste e norte, conforme apresentado a seguir neste memorial e nas pranchas 
específicas do projeto arquitetônico (ARQ-120 e ARQ-121). Nas laterais da sala existem os foyers 
para os acessos laterais, que são mais fachados, mas também com esquadrias de alumínio e 
vidro, ver pranchas ARQ-122 e ARQ-123. As especificações destas fachadas estão descritas no 
Item 6.2.5.1. 

Os vidros destas esquadrias de alumínio das fachadas serão vidros laminados 10 mm +0,76 mm 
PVB + 6 mm • total = 16 mm. 

As bandejas de contraventamento que também funcionam como brises horizontais serão vidros 
laminados temperados 12 + 12 mm, incolores, com 2 PVBs cinza e um PVB incolor, espessura 
total de 24 mm. 

Os vidros das caixas de corrida dos elevadores, os vidros fixos do nível 13.00 e os vidros das 
portas de correr automatizadas serão vidros laminados temperados 8 + 8 mm incolores, com 
espessura total também de 16 mm 

6.1.1.4 — Especificações de revestimentos: 

Os materiais de revestimento da Sala de Concertos foram em sua grande maioria definidos pela 
consultoria Acústica e Sônica, em função de sua performance acústica. Estes materiais estão 
listados e definidos nos documentos anexos da própria Acústica & Sônica, na listagem de 
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materiais de acabamento em anexo ao final deste documento e no arquivo digital GMG-CONC-
ARQ-ESPEC-MATERIAIS-R1.xlsx também em anexo. 

Alterações nestas especificações terão repercussões no comportamento acústico dos ambientes e 
somente poderão ser realizadas com aceite, por parte dos consultores da Acústica & Sônica, 
documentado por escrito. 

6.1.1.5 — Piso Técnico: 

O piso técnico não é considerado envelope acústico, mas interior da sala. Não é aceitável a 
instalação de equipamentos salvo os de movimentação do difusor acústico. A estrutura do piso 
técnico deverá considerar os esforços deste sistema. É aceitável a passagem de dutos de ar no piso 
técnico mas não tubulações de água, apenas as redes de sprinklers. 

6.2 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS: 

As especificações a seguir são válidas para toda a obra da sala de concertos, contemplando 
definições gerais de materiais, produtos e acabamentos conforme definições até o presente 
momento de desenvolvimento do projeto de arquitetura. Os ambientes com suas especificações 
definitivas serão apresentados posteriormente nos detalhamentos do projeto executivo de 
arquitetura. 

6.2.1 - ESTRUTURA: 

O novo prédio da sala de concertos será estruturado com uma solução mista em concreto armado 
moldado in loco e partes com estrutura metálica, conforme projeto e detalhamentos da Simon 
Engenharia. A seguir apresentamos descrições sucintas da solução adotada no projeto. 

A base da sala de concertos será toda em concreto armado no local, sendo que o prédio do 
estacionamento será parte da estrutura inferior do foyer. 
A parte externa do foyer e parte das fachadas laterais serão com pilares metálicos. 
O piso técnico acima da sala de concerto será estruturado com treliças metálicas que 
apoiarão tanto piso de painel wall deste pavimento como a estrutura de concreto da 
cobertura. 
As lajes terão soluções mistas, sendo a maior parte constituída de lajes nervuradas, mas 
algumas situações serão resolvidas com lajes maciças. 

O projeto estrutural apresenta em detalhe todas as formas, ferragens e memoriais pertinentes. 
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6.2.2 - VEDAÇÕES: 

As plantas baixas apresentam legenda especificando o tipo de parede de vedação a ser usada em 
cada caso. Nesta obra serão utilizadas as seguintes tipologias de paredes de vedação: 

- Alvenarias de blocos de concreto de 19x39x19 cm; 
- Alvenarias de tijolo maciço comum de 5x10x20 cm; 
- Paredes tipo "drywall" com estrutura de aço de 9 cm de espessura, painéis de gesso 

acartonado de 1,25 cm de cada lado e preenchidas internamente com lã de vidro, 
totalizando 11,5 cm de espessura. 

- Nos locais com exigência acústica, as paredes de drywall deverão ser de 14 cm de 
espessura, compostas por 2 chapas de gesso acartonado de cada lado, estrutura de aço 
galvanizado de 9 cm de espessura e preenchidas internamente com lã de vidro em toda a 
sua altura. 

- As paredes "drywall"que forem usadas para dividir áreas molhadas deverão ter suas 
superficies internas a este tipo de ambiente (copas, cozinhas, banheiros e DML) 
construídas com a superfície voltada para eles com chapas de gesso resistentes à umidade 
(RU), também conhecidas como chapas verdes, que contém componentes hidrofugantes. 

- As paredes "drywall" deverão ser construídas com reforços de chapa de aço galvanizado 
nos locais onde há previsão de instalações de bancadas e aparelhos sanitários suspensos. 
Os fabricantes de metais sanitários também fornecem reforços (travessas) para instalações 
das bases internas em paredes drywall. 

Os locais de utilização de cada tipo de parede segue o seguinte critério: 

- Blocos de concreto para as alvenarias externas do prédio; 
- Alvenarias de tijolo maciço comum para as paredes da sala de concerto e salas de ensaio; 
- Paredes "drywall" para as paredes internas de separação das salas 

As paredes internas, EM QUALQUER CIRSCUNSTÂNCIA, DEVERÃO SEMPRE SER 
CONSTRUIDAS DE PISO A TETO. Em nenhum caso será aceito que a parede interna seja 
construída apenas até o limite do forro ou apenas uma pouco acima do mesmo. Esta medida visa 
resguardar as características de isolamento sonoro entre ambientes. 

6.2.2.1 — Paredes Externas: 

As paredes externas do prédio da sala de concertos serão construídas em blocos de concreto. 

As alvenarias deverão ser executadas de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos 
indicados no projeto e de modo a constituírem paredes com paramentos perfeitamente planos e a 
prumo e com juntas executivas de espessuras compatíveis com os elementos utilizados. 

Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverão ser adequadamente molhados por 
ocasião de seu emprego, de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de 
assentamento. 
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O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam 
perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o preenchimento das 
superfícies de contato pela argamassa de assentamento seja total. 

O levantamento das alvenarias para fechamento de vãos em estrutura de concreto armado deverá 
ser feito até alturas tais que possibilitem seu posterior aperto (encunhamento) contra os elementos 
estruturais imediatamente superiores. 

As superfícies de concreto, quando destinadas a ficarem em contato com qualquer alvenaria, 
deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

As argamassas para assentamento de alvenarias poderão ser preparadas no canteiro de obras ou 
compradas pré-fabricadas; em ambos os casos, a Fiscalização deverá ter prévio conhecimento, 
para aprovação do traço da argamassa moldada "in loco" ou das especificações da pré-fabricada. 

O revestimento externo destas alvenarias será com quartzito. Existem aplicações diferentes do 
quartzito conforme o local das fachadas, e isto fica determinado nas plantas de fachada. 

Será utilizado quartzito amarelo, cor mais clara e sem manchas, em pedaços irregulares (retalhos) 
nas paredes norte e oeste da base do prédio da sala de concertos até o nível 18, na fachada da rua 
Alvarenga Peixoto segue a base da sala de concertos até o nível 18, sendo que no bloco dos 
sanitários da sala de concertos, o revestimento irá até o nível 29. As juntas serão irregulares com 
bitolamento variando de 1 cm até o máximo de 2,5 cm. 

Acima do bloco base a partir do nível 18, no corpo do prédio da sala de concertos, o revestimento 
será em quartzito branco em filetes, altura de 4 cm com espessura de 2 a 2,5 cm, com juntas 
desencontradas. 

As alvenarias devem ser preparadas para receber este revestimento com reboco tratado com 
aditivo hidrofugante. Deve ser aplicado o aditivo hidrofugante no chapisco, no emboço e na massa 
de assentamento das pedras. Opções de hidrofugante que podem ser utilizados, conforme 
recomendações do fabricante: Vedax 1, Denver 1, Tex 1, Sika 1. 

As pedras de quartzito deverão ser tratadas com hidrofugante e pintura anti-pichação incolores 
após o término de sua colocação, tanto em uso vertical como horizontal. 

6.2.2.2 — Paredes Internas: 

As plantas baixas apresentam legenda especificando o tipo de parede de a ser usada em cada caso. 
Nesta obra serão utilizadas as seguintes tipologias de paredes internas: 

- Alvenarias de blocos de concreto de 19x39x19 cm; 
Alvenarias de tijolo maciço comum de 5x10x20 cm; 
Paredes tipo "drywall" com estrutura de aço de 9 cm de espessura, painéis de gesso 
acartonado de 1,25 cm de cada lado e preenchidas internamente com lã de vidro. 

- Paredes tipo "drywall" com estrutura de aço de 9 cm de espessura, 2 painéis de gesso 
acartonado de 1,25 cm em um lado, 1 painel de gesso acartonado no outro lado e 
preenchidas internamente com lã de vidro. 
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- Paredes tipo "drywall" com estrutura de aço de 9 cm de espessura, 2 painéis de gesso 
acartonado de 1,25 cm de cada lado, e preenchidas internamente com lã de vidro. 

Os locais de utilização de cada tipo de parede segue o seguinte critério: 

- Alvenarias de tijolo maciço comum para as paredes da sala de concerto e salas de ensaio; 
- Paredes "drywall" para as paredes internas de separação entre salas 

6.2.2.3 — Normas aplicáveis: 

NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, e as demais normas 
relacionadas na NBR9062. 

NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos. 

NBR 14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos 

NBR 14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas 

NBR 14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas 

NBR 15217 - Perfis de aço para sistemas de gesso acartonado - Requisitos 

6.2.3 - COBERTURA: 

A cobertura deverá ser executada conforme as normas brasileiras pertinentes, e de acordo com o 
projeto estrutural da Simon Engenharia e projeto de impermeabilização da Cruz e Cruz 
Arquitetos, ambos anexos e parte integrante da documentação° técnica desta obra. 

A cobertura da sala de concertos está dividida em 3 tipologias construtivas diferentes e em 
diversos planos de acordo com o projeto arquitetônico e estrutural. 

A parte da cobertura acima do foyer entre os eixos M e P com os eixos 10 e 16, será executada em 
laje inclinada de concreto apoiada sobre perfis metálicos com painéis wall como forma perdida. 
Esta laje terá 5 cm de espessura e caimento de 1% e será impermeabilizada conforme 
especificações do projeto de impermeabilização. 

A laje de cobertura sobre a sala de espetáculo propriamente dita entre os eixos F e M com os eixos 
11 e 15, em laje inclinada de concreto de 30 cm de espessura e 2% de caimento. A laje será 
impermeabilizada conforme especificações de projeto. Acima da impermeabilização haverá uma 
camada de proteção mecânica da mesma e sobre esta outra camada de proteção térmica e acústica 
conforme especificado no projeto estrutural. 

As demais coberturas nos níveis 29; 29.20; 30.70; 34.15 e 34. serão constituídas de lajes planas 
impermeabilizadas com caimentos nas camadas de proteção térmica em direção aos pontos de 
captação de águas pluviais conforme projeto hidrossanitário. 
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A laje do terraço no nível 17 também será impermeabilizada conforme especificações do 
respectivo projeto e terá caimentos em direção aos pontos de captação de águas pluviais do 
projeto hidrossanitário. Este terraço será revestido com quartzito amarelo claro em pedaços 
irregulares. 

6.2.4 - FORROS: 

As plantas baixas apresentam legenda especificando o tipo de forro a ser usada em cada caso. 
Nesta obra serão utilizadas as seguintes tipologias de acabamentos e / ou revestimentos de forros e 
tetos: 

Lajes nervuradas ou maciças aparentes com aplicação de pintura PVA diretamente no 
concreto; 

- Forros de gesso acartonado; 
- Forros acústicos em gesso perfurado, tipo Cleneo da Knauf; 
- Forro acústico de lã mineral em placas 625 x 625 mm 
- Forro acústico de madeira perfurada ou ranhurada Ideatec. 

Os locais de utilização de cada tipo de forro segue o rigorosos critérios técnicos de utilização, 
principalmente no tocante aos aspectos acústicos. 

6.2.4.1 — Forro de gesso acartonado: 

Os forros de gesso acartonado serão utilizados principalmente nas área de sanitários e copas. 

6.2.4.2 — Forro acústico em gesso perfurado: 

Será utilizado em 60% do forro do foyer nível no 28.00 e em 60% do volume vermelho, que é um 
fechamento vertical em gesso acartonado. A especificação deste forro é a chapa Cleaneo da 
Knauf, em desenho ainda a ser definido tipo furos redondos alternados, e 25 mm de lã de vidro na 
parte superior ou posterior. Os furos não podem ser fechados ou seja não podem estar exposta 
uma chapa perfurada + chapa lisa + lã de vidro (nesta ordem). 

6.2.4.3 — Forro acústico de fibra mineral em placas: 

Os forros de acústicos minerais estão especificados no anexo "Especificação Técnica — Forro 
Acústico Mineral" produzido pela Acústica & Sônica. Sua utilização seguirá conforme simbologia 
localizada nas plantas baixas. 

6.2.4.4 — Forro acústico de madeira: salas de ensaio 

Os forros de acústicos de madeira perfurado e ranhurado Ideatec, ou Woodfit em réguas de 160 x 
2430 mm A serem aplicados com lã de vidro 50 mm x 40 kg/ m3  em 40% da área do painel. 
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Serão utilizados nos forros das salas de naipe 1 e 2, na sala de percussão e no green room. Cor 
padrão freijó. Nas salas de naipe e de percussão este material também será usado no revestimento 
das paredes conforme desenho e especificação contidas na prancha ARQ-PE1-126-Salas Ensaio. 

6.2.4.5 — Forro e revestimento acústico de madeira: antecâmaras 

Painéis ranhurado de MDF, da Ideatec ou Woodfit, 16 mm de espessura, com 25 mm de lã de 
vidro de 40 kg/m3, protegido por véu de fibra de vidro instalado em fábrica. Serão instalados nas 
paredes e teto das antecâmaras de acesso à Sala de Concertos, cor em padrão freijó. 

6.2.4.6 — Forro de madeira: sala de concertos 

Forros de 54 mm de espessura total, feito em chapas de MDF, com a conformação geométrica 
encurvada, conforme desenho. Em módulos de aproximadamente 1,2 x 2,0 m. Acabamento de 
madeira laminada de freijó natural, com ausência de manchas escuras. 

Estruturado em sistema de perfis e montantes metálicos, com piso caminhável em grid metálico 
de tela expandida, de modo a permitir acesso para manutenção com sobrecarga de 100/kgf/m2, 
estrutura metálica pintada com tinta preta fosca. 

6.2.5 - ESQUADRIAS: 

6.2.5.1. — Esquadrias em Alumínio 

O projeto das fachadas foram desenvolvidos pelo consultor Arq. Paulo Duarte e sua equipe, a 
partir do projeto conceitual dos arquitetos Ji3 Vasconcellos e Rafael Yanni e do projeto executivo 
da SPM, coordenado pelo Arq. Fernando Brentano 

A seguir a descrição das esquadrias de alumínio e colocação dos vidros do prédio da sala de 
concertos. 

Este Memorial é parte da Documentação Técnica para a Concorrência para o Fornecimento das 
Esquadrias de Alumínio da obra, sendo endereçado a: 

. Os Proponentes àqueles fornecimentos 

. A Construtora 

. O Arquiteto 

Contem informações importantes para o preparo das Propostas e sua análise técnica, a avaliação 
da capacitação dos Proponentes, condições de apoio técnico a ser dado pela Construtora ao 
Fornecedor Contratado e decisões quanto aos limites desse apoio, o acompanhamento dos 
fornecimentos e execução dos serviços. Deverá ser lido em paralelo com os demais documentos 
que, em conjunto, constituem a Documentação Técnica para a Concorrência. 
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6.2.5.2. — Documentos Técnicos 

Tais documentos, que deverão ser disponibilizados para os Proponentes, são: 

O Projeto Arquitetônico desenvolvido pelo CONSÓRCIO SPM - SIMON — versão Executiva - 
Plantas, Cortes e Elevações, Tipologias das Esquadrias e detalhes Arquitetônicos que permitam 
viabilizar as interações entre esquadrias e os paramentos da Edificação; 

• Projeto de Estruturas de Concreto Armado, Pré Moldado e Metálicas — Plantas, Cortes e Vistas 
que permitam perfeito entendimento das interferências entre Estrutura e Esquadrias; 

• Projeto Conceitual das Fachadas — Paulo Duarte Consultores 

• Memorial Descritivo: Este Documento 

• Especificações: Para Materiais, Produtos e Procedimentos, além de Testes e Ensaios 

6.2.5.3. — O Projeto 

O Projeto Conceitual apresenta alternativas de linhas que atendem perfeitamente as condições 
Estruturais e Estéticas além da Funcionalidade e Adequação do uso, apresentando uma relação 
objetiva entre o tipo de esquadria e o sistema projetado. 

Tais linhas não devem, no entanto ser consideradas de uso obrigatório sendo permitido aos 
proponentes propor outras linhas desde que atendam aos parâmetros aqui apresentados inclusive, 
e principalmente, no que se refere aos seus coeficientes estruturais e aos sistemas de 
estanqueidade. 

Em caso de dúvidas sugerimos que os Proponentes consultem, ainda na fase de Concorrência, 
para verificar as possíveis substituições de sistemas ou produtos evitando sua desqualificação 
técnica; a consulta deverá estar embasada em cálculos estruturais demonstrativos do atendimento 
às condições Estruturais indicadas neste Memorial, além de "Croquis" apresentando as soluções 
básicas mais críticas. 

Os perfis a serem propostos não poderão ter momentos de inércia e momentos resistentes menores 
que os indicados nem também os sistemas de vedação poderão ser menos eficientes, 
recomendando-se atenção quanto ao perfeito selamento, utilizando-se bases compatíveis com os 
silicones e os selantes adequados, de acordo com o especificado. 

Devido às características do alumínio é importante que não apenas o Momento de Inércia — "J" — 
mas também o Momento Resistente — "W" — atendam às condições de Cálculo. As Pressões de 
Cálculo a serem consideradas são as indicadas abaixo. 

6.2.5.4. — Estudos Iniciais 

SPM ENGENHARIA SiS LTDA - Rua Eça de Queiroz, 998- 90670-020 - Porto Alegre - RS 
FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

IS 



• 4 SPM®  
• ENGENHARIA • 

Localização: Quadrilátero formado pelas ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito de 
Melo e Gonçalves Dias. 

Terreno com desnível de praticamente 20m — 

Rua Uberaba 0,00 e Rua Tenente Brito de Melo 12,95 

Na esquina da Rua Uberaba com a Gonçalves Dias está o Edifício Tombado a ser preservado, na 
Rua Uberaba, à direita desse Edificio, fica o Prédio que abriga a sala de concertos, cuja fachada 
voltada para a Rua Uberaba é toda envidraçada, construída com elementos quebra-Sol Verticais e 
Horizontais. A altura dessa fachada é de 17m. 

A Fachada voltada para a Rua Gonçalves Dias é a lateral norte do edifício da sala de concertos 
onde se localizam o Acesso e o Foyer desse Edificio. A Fachada lateral do edifício da sala de 
concertos, que atinge o nível 29m e é toda envidraçada, num sistema em esquadrias mais simples. 

A Fachada, voltadas para a Rua Tenente Brito de Melo é o principal do acesso ao edifício da sala 
de concertos, fechando o lobby, projetada num sistema sofisticado em que há uma estrutura 
metálica constituída por elementos retangulares com largura de 2,50m e a altura de 11,50m - esse 
sistema sustenta os envidraçamentos externos e elementos Horizontais em Vidro, instalados 
internamente, com placas que constituem bandejas de 2,50m de largura — o vão entre esses 
elementos estruturais é de 7,50m. 

As fachadas voltadas para a Rua Alvarenga Peixoto são bem mais fechadas, pois aquele lado dos 
edifícios abriga áreas de serviços, equipamentos etc. 

6.2.5.5. — Determinação das Pressões de Cálculo dos elementos das Fachadas e Pressões 
resultantes do Estudo do Projeto 

A partir das características Geométricas das Plantas e Fachadas, além dos níveis "Base" a 
considerar em cada caso e a altura máxima das Fachadas mais altas em relação a esses níveis base, 
definiram o Estudo dessas Cargas. 

O Estudo se baseou nas NBR 10821 — Esquadrias para Edificações e 6123/1988 — Ação dos 
Ventos nas Construções, Desempenho quanto às Cargas Uniformemente Distribuídas, a partir do 
Mapa das Regiões de Vento que se distribuem pelo Brasil, considerando as Isopletas indicadas no 
mapa que faz parte daquela Norma, indicativo das cinco Zonas. 

Os cálculos foram feitos de duas maneiras, a primeira, pela NBR 10821, considerando a Altura e 
tipo dos Edifícios e a segunda, pela NBR 6123, considerando todos os parâmetros de localização, 
níveis, ocupação no entorno, além das características das Construções — recessos e saliências nos 
Volumes das mesmas, efeitos de aceleração do Vento devida à formação de "Túnel", aplicando-se 
todos os coeficientes Aerodinâmicos de Correção das Pressões, dentro de nossa experiência. 

Efetuando-se os cálculos pela NBR 10821, temos duas situações a considerar, uma que é levada 
em conta ao analisarmos as Fachadas voltadas para a Rua Uberaba, cuja altura máxima da 
edificação chega a 29m; a outra situação é a que ocorre nas fachadas opostas, voltadas para a Rua 
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Tenente Brito de Melo, cuja cota mais baixa é de 12,95m, portanto a altura máxima da edificação 
nesse lado é de 29 — 12 = 17m. 

As fachadas laterais, que ficam nas rampas das ruas Gonçalves Dias e Alvarenga Peixoto, têm 
essa altura variável, porém nesses casos foi adotada a altura total de 29m, por questões de 
segurança assim, apenas a Fachada voltada para a Rua Tenente Brito de Melo terá o cálculo das 
Pressões do vento desenvolvido a partir de uma altura total de 17m. Essa condição favorece o 
dimensionamento dos elementos da Fachada do Acesso e Foyer em que o Sistema Estrutural é 
mais comprometido, onde ocorre a presença inclusive das Bandejas de vidro como elementos de 
sustentação dos vidros da Fachada. 

Nesse caso, no cálculo de acordo com a NBR 6123 serão consideradas situações especiais nos 
cantos desse envidraçamento, que ficam voltados para as laterais em que o terreno é inclinado, 
podendo gerar movimentos imprevisíveis da massa de ar, para corrigir as pressões que aí ocorrem. 

No caso primeiro, em que o cálculo será feito de acordo com a NBR 10821, verificadas as 
pressões determinadas nas Tabelas dessa Norma, de acordo com a Altura das edificações, também 
deverão ser feitas correções levando em consideração aqueles dados. 

6.2.5.6. — Cálculo das Pressões de acordo com a NBR 10821 

Os cálculos foram feitos para duas situações: Fachadas com 17m de altura e fachadas com 29m de 
altura, sendo a base dos cálculos ora o nível da Rua Uberaba, ora o nível da Rua Tenente Brito de 
Melo. 

Calculando as Pressões consideramos as duas situações, altura de cálculo é de 17m e altura de 
cálculo de 29m. As pressões encontradas, de acordo com as Normas Brasileiras, estão indicadas 
abaixo. 

A leitura desses valores é a seguinte: De acordo com a NBR 10821/2 de 2011, que é semelhante 
às Europeias, os valores calculados são os indicados abaixo:: 

PP — Pressão de Projeto 	Pe = Pressão de Ensaio — Pe = PP x 1,2 

PS = Pressão de Segurança — PS = Pe x 1,5 

A Pressão de Projeto é a que se calculou considerando a situação do edifício, as influências de 
topografia, edifícios próximos, presença de elementos de aceleração do vento — nesse caso temos 
a situação entre os dois conjuntos de prédios, que se enquadra nesse cuidado. 

A Pressão de Ensaio — Pe - é a utilizada para ensaiar um protótipo da Fachada, considerando as 
Tolerâncias de Norma para as Deflexões dos perfis de alumínio e para os vidros, além dos limites 
para infiltrações de água e de ar. 
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A Pressão de Segurança — PS - é aquela que pode ocorrer em situações muito especiais, ventos de 
Rajada muito fortes e de curta duração etc. As esquadrias não podem sofrer colapsos quando 
solicitadas com essas pressões, ou seja, podem ocorrer vazamentos, deslocamentos de peças, até 
mesmo uma trinca em vidros, mas nenhum elemento da Fachada pode colapsar causando risco aos 
usuários ou passantes. 

Essas pressões encontradas no Projeto foram as seguintes: 

1 — Para os 17m — PP = 769 Pa 	Pe = 922 Pa 	e 	PS = 1383 Pa 

2 — Para os 29m — PP = 828 Pa 	Pe = 994 Pa 	e 	PS = 1490 Pa 

A unidade de Pressão utilizada nos cálculos é o PASCAL = 0,1 Kgf/m2 

Para essas pressões avaliamos a inércia dos perfis e outros dados, assim como as espessuras dos 
vidros, conforme estejam apoiados em 4, 3 ou 2 lados. 

As Soluções das várias fachadas: 

Com esses dados, definimos uma solução para as Esquadrias em cada caso. Observa-se que a 
modulação das fachadas é bastante repetida — larguras de 2,50m e altura dos vidros próxima a 
1,00m — o que favorece o estudo das soluções, permitindo também uma repetição das mesmas, 
dos perfis etc. 

Assim sendo, apenas 3 ou 4 Sistemas de Fachadas podem resolver todo o Projeto, embora com 
diferentes parâmetros, de acordo com sua posição. 

Para os vidros também encontramos 3 ou 4 opções que podem atender a todo o projeto. 

6.2.5.7.— Soluções adotadas 

01 — Para as Fachadas moduladas em 2,50m de largura, um sistema "Unitizado", em que são pré-
fabricados painéis integrando já os vidros, sendo a montagem executada com equipamentos 
leves e ajustes com os operários trabalhando por dentro do edifício, sem a necessidade de 
muitos andaimes, bandejas de segurança etc. 

Essa solução foi adotada para algumas fachadas, conforme descrição abaixo: 

IA — Fachada para Rua Alvarenga Peixoto — Apresenta boa parte fechada em elementos 
opacos, com janelas individuais. As áreas de Fachada localizadas no andar térreo desse 
trecho foram estudadas num sistema Unitizado leve e os vidros serão de 8mm incolores 
Transparentes. 

1B —A Fachada dos fundos à 1A, situada no vão entre os dois blocos de construção onde há a 
rampa e escadas, tem a modulação citada acima, que se repete em quase todas as demais 
e define o Sistema a ser utilizado. É uma fachada alta e inclui a Lateral do Foyer, nessa 
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fachada será necessário instalar uma viga de aço fixada aos pilares da construção, na 
altura de 6 a 7 m, sendo o Sistema Unitizado instalado com duas alturas, uma abaixo e 
uma acima dessa viga sendo os vidros de 12mm, também incolores, transparentes. Esta é 
a fachada norte da sala de concertos. 

02 — Fachadas localizadas na região entre os prédios da sala de concertos e a casa tombada, ou 
diferenciadas por elementos de sombreamento. 

A Fachada voltada para a Rua Uberaba, é uma fachada especial desenhada para bloquear a 
maior intensidade de Radiação — Fachada Oeste. O sistema proposto prevê Brises Verticais e 
Horizontais à frente de uma Fachada em Esquadrias de Alumínio. Os brises verticais são 
robustos e estão desenhados "livres" à frente da Fachada em alumínio, o que é inviável. 

Sugerimos que o sistema dos brises seja independente, com uma estrutura metálica para cada 
placa, num sistema tipo "Vierendel" vertical, revestida em ACM, por trás dessa 
estrutura/Brises será construída uma Fachada em Sistema Unitizado idêntica às já descritas — 
os vidros serão em 12mm do tipo Incolor Transparente. 

03 — Fachada da Frente para a Rua Tenente Brito de Melo — Essa fachada é a principal, fechando 
o Foyer do acesso ao grande Auditório para música clássica; 

3A — Essa fachada é especial, apresentando solução sofisticada usando vidros com 
desempenho estrutural. O Projeto prevê estruturas Metálicas compostas, com 
profundidade de 2,50m, localizadas a cada 7,50m, entre elas há três módulos de vidros na 
Fachada, com largura de 2,50m e modulação vertical aproximada de 1,00m. Como 
estruturação de contraventamento desse pano de vidro, foi previstas "Bandejas" de vidro, 
montadas horizontalmente, que devem absorver as cargas horizontais devidas ao vento. 
Para sua viabilização será necessário fazer adaptações pois essas bandejas seriam placas 
de vidro de 7,50m de comprimento, o que não se consegue produzir, optou-se por dividir 
as bandejas em três placas de 2,50m, mas para a sustentação das cargas verticais devidas 
a seu peso, serão necessários 2 conjuntos de cabos, incluindo suas ferragens, a cada 
altura. 

3B — Vidros para as "bandejas" de contraventamento da Fachada do Foyer, Placas em 
laminados de temperados, 24mm sendo 2 placas de 12mm, vidro incolor, temperadas e 
laminadas com 2 PVB's cinza e um PVB incolor, medidas de 0,80 x 2,50m, com 
furações para fixação dos cabos e suas ferragens. 

6.2.5.8. — Os Sistemas 

A Opção escolhida para os Sistemas Construtivo é, predominantemente, o Sistema "Unitizado" 
em alumínio para as Fachadas Cortina, para os caixilhos pequenos, distribuídos em "Tiras" nas 
várias fachadas e para as portas de correr devem ser considerados sistemas em Alumínio que 
podem ser montados como uma Fachada "Stick", tendo os vidros colados, ou como "Caixilhos 
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entre vãos" nas linhas 42 ou com perfis de 50mm de largura para, eventualmente, receberem 
vidros muito espessos ou Insulados, com desempenho Acústico. 

Para orientação dos PROPONENTES incluímos o Estudo de Projeto que fizemos para essa obra, 
onde constam informações importantes para sua Orçamentação. 

As cargas de vento a serem adotadas no Projeto deverão ser consideradas na determinação da 
massa dos perfis, suas dimensões, reforços etc. No caso de ter sua proposta considerada o 
PROPONENTE será solicitado a demonstrar o comportamento estrutural dos perfis e elementos 
de transmissão de esforços. 

Os Proponentes devem considerar para o dimensionamento dos Perfis atendendo às Pressões de 
cálculo e a limitação na profundidade de no máximo 135 mm, que com o espaçamento das lajes e 
vigas de aproximadamente 40mm somada à espessura do vidro não ultrapasse a 185mm, 
considerando além disso as suas conveniências de ordem Técnica e ou Comercial. 

É importante a correta solução das transferências de cargas bem como os eventuais reforços, 
principalmente na zona de ancoragem onde o momento negativo é alto. 

Para as situações onde as Cargas serão elevadas a alternativa será se trabalhar com reforços 
internos dentro do perfil, além da extrusão em uma liga mais resistente, desde que , compatível 
com o tratamento de superficie previsto. 

Os Proponentes deverão consultar a o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais para 

conhecerem suas exigências com relação à Segurança contra fogo; deverão também levar em 

consideração as recomendações da Consultoria de Acústica, na vedação das esquadrias. 

Os desenhos apresentam ainda os detalhes dos montantes propostos. A sugestão é utilizar 
montantes bi-partidos — "split mullions" — de modo que módulos de 1,25m ou 2,50m possam ser 
produzidos com os vidros já colados e montados de uma só vez ancorados através de gancheiras 
chumbadas na face superior da laje, e apoiados uns sobre os outros interligados através de uma 
barra de transmissão de esforços colocada dentro do perfil de montante. 

A fixação desses perfis de espera para ancoragem deverá ser feita sobre as vigas de concreto 
através de chumbadores metálicos , com a orientação do Projeto de Estruturas de modo a eliminar 
as possibilidades de se atingir ferros da armadura da viga. 

As vedações são resultado de gaxetas em EPDM ou Borracha de Silicone com boa "memória", a 
ser obtida pelo seu desenho e composição da borracha, estrategicamente desenvolvidas pelo 
sistemista . 

O Projeto apresentado é Conceitual e mostra as soluções nas Fachadas Cortina indicando a 
profundidade dos perfis, esta profundidade definitiva deverá ser determinada pelo 
SISTEMISTA em conjunto com a Construtora, a partir do estabelecimento das variações da 
estrutura — alinhamento e prumo pré-estabelecidos pela Construtora como seu compromisso para a 
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montagem das fachadas. A partir das tolerâncias assim definidas será fixada a profundidade dos 
montantes de modo a que se possa ancorar os módulos "unitized" em elementos estruturais a 
serem previstos na viga de perímetro. 

Os reforços nos pontos de ancoragem dos módulos e na transmissão de esforços entre dois 
módulos no sentido dos montantes, são parte integrante do Projeto e Fornecimento da Contratada. 

As estruturas em aço para a sustentação deverão ser dimensionadas por Engenheiro Calculista da 
Construtora e incorporadas à Estrutura básica, atendendo às necessidades de montagem das 
Fachadas. 

6.2.5.9. — Soluções Construtivas Gerais 

Além do atendimento ás recomendações já citadas, alguns parâmetros complementares estão 
indicados a seguir: 

01 - Nenhum contato deve ocorrer entre o alumínio e peças em aço sendo interposta sempre uma 
fita isolante Scotch Rap da 3M ou fita de Bopp Scotch da 3M. 

02 - As Estruturas Metálicas indicadas no Projeto são conceituais e deverão ser calculadas e 
definidas por cálculo estrutural. A localização e dimensionamento de toda estrutura deverão 
ser conferidos com o projeto do calculista. 

03 — Os vidros serão colados silicone estrutural ou com Fita VHB dupla Face específica. O 
silicone empregado deverá ser preferencialmente de procedência Dow Corning ou 
Momentive/GE devendo as Empresas fornecer o cálculo do "bite" do silicone. No caso das 
bases a serem empregadas sejam pintadas, as mesmas deverão ser previamente testadas e 
aprovadas pelo fabricante, quanto a aderência, antes da colagem definitiva. 

No caso do uso das fitas VHB, as mesmas deverão ser da 3M, especificadas pelo Departamento 
Técnico dessa Empresa, que indicará a largura de colagem e fará as recomendações para a 
mesma. 

04 — Nos casos em que vidros do Sistema fiquem à frente de Paredes, elementos estruturais e 
outros elementos opacos, a instalação de elementos "Shadow Box" é obrigatória, sendo os 
mesmos em chapa de Alumínio ou Aço Galvanizado pintadas em cor que será selecionada de 
modo a resultar no Aspecto dos vidro nessas situações, semelhante ao aspecto dos vidros em 
vão luz. Placas de ACM com a cor adequada e espessura mínima de 4mm poderão ser usadas. 

05 - Os calços para a proteção dos vidros no Sistem são obrigatórios de acordo com as Normas 
Brasileiras e deverão ser utilizados na montagem dos caixilhos — 2 na parte inferior, distantes 
1/4  da largura das placas — devendo apresentar superfície macia mas dureza compatível com o 
peso dos vidros. Poderão ser em borracha de Neoprene ou EPDM, ou Fitas de Polietileno 
Expandido, espessura mínima de 2mm, com dureza Shore "A" 65 ± 5. 
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06 - O Serralheiro deverá submeter os desenhos executivos das esquadrias à aprovação do 

Consultor da obra antes de executá-las. Esses desenhos deverão conter todas as informações 
que permitam o perfeito entendimento das usinagens e montagem das esquadrias, sua fixação 
e ancoragem, calços, parafusos, buchas e chumbadores, selamentos, dimensões principais e 
críticas — folgas, juntas, posição de parafusos e fixações — além das especificações básicas 
indicativas de materiais, ligas, acessórios etc. — as especificações repetitivas podem constar 
uma só vez nos desenhos e ser incluídas nas demais folhas num conjunto de NOTAS 
contendo todas as informações, inclusive os acabamentos, micragens etc. 

07 - Todas as conexões entre perfis deverão ser vedadas com silicones, o que deve ser indicado 
nos detalhes construtivos dos Desenhos Executivos. 

08 — Os componentes das esquadrias tais como: calços, tampas e batedeiras em nylon não estão 
especificados por serem básicos e parte obrigatória a ser fornecida junto a esquadria, para a 
sua aceitação. 

09- Barreira ante-chama e fumaça e de isolamento acústico entre os pavimentos: deverão ser 
instalados na frente das vigas, atendendo à legislação de Incêndio do Estado e às 
recomendações da Consultoria de Acústica. 

10 - Os proponentes devem estar cientes de que para o detalhamento de seu Projeto serão 
consideradas as folgas necessárias para absorver as deflexões da estrutura devidas ao 
assentamento, deformação lenta e cargas de vento; os detalhes de encaixe do tipo telescópico 
deverão ser adaptados para conter essas folgas. 

11 - Fixação das cordoalhas do sistema de aterramento. Caso o Projeto Elétrico preveja o 
aterramento das Fachadas, será fornecido um projeto desse sistema, bem como os fixadores 
para as cordoalhas. Cabe ao Serralheiro colocar apenas os Fixadores, de acordo com o 
desenho do Projeto. 

12- A estanqueidade das fachadas deve ser perfeita e, embora verificada eventualmente através de 
rigoroso ensaio de Protótipos, deverá considerar condições de montagem em obra e o 
envelhecimento dos materiais de modo que a garantia do Serralheiro seja abrangente não 
podendo estar baseada apenas no desempenho de Protótipos, mas sim no uso de materiais 
adequados e na correta execução. 

13- Nesse particular as indicações de selamento são conceituais adotando sempre o princípio de se 
ter dois selos; em situações críticas o serralheiro deverá, dependendo do sistema de perfis que 
pretenda usar, prever a utilização de selo reforçado. Deve ser evitada a vedação de juntas e 
interseções onde não seja prevista sua utilização como elementos de drenagem, apenas com 
gaxetas sendo obrigatório o selo complementar com Silicone ou Membranas Impermeáveis. 

14- Os Painéis Unitized junto aos cantos do edifício apresentam condições mais críticas de 
fixação e montagem. Os Proponentes deverão estudar eventuais soluções em que se utilizem 
Painéis Unitized "em ângulo". 
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6.2.5.10. — Testes e Ensaios 

01 - Todos os ensaios previstos em normas poderão ser exigidos, dependendo de como ocorram os 
fornecimentos e da Responsabilidade e Garantias dos fornecedores. A rigor pretende-se 
adotar os princípios de Controle de Qualidade por Responsabilidade de cada Fornecedor, 
porém, esses fornecedores devem ser indicados ao Consultor para aprovação e só poderão ser 
substituídos com aprovação daquele e da Contratante. 

02 - O Controle de Qualidade de Fornecimentos que incluam Serviços é obrigatório, atendendo às 
exigências do Cliente, do Consultor, da Construtora e dos Fornecedores de Produtos que 
venham a ser utilizados em tais serviços. 

03 - As Esquadrias poderão ser Ensaiadas em Câmara de Pressão, no ITEC ( Instituto 
Tecnológico da Construção Civil) em São Paulo, ou em Laboratório de Controle de Qualidade 
equipado para o ensaio dos Protótipos em dimensões que permitam verificar o desempenho 
estrutural dos perfis, à estanqueidade ao ar e à água. Tais Protótipos terão seus desenhos 
produzidos pelo Consultor e poderão apresentar dimensões avantajadas conforme a situação 
em que sejam instalados, portanto, os Proponentes deverão considerar a eventual necessidade 
de efetuá-los em laboratórios específicos, provavelmente no ITEC. 

6.2.5.10. — Acabamentos 

Em todas as situações, o alumínio terá acabamento com pintura eletrostática a pó a base de 
poliéster na cor branca. 

Os revestimentos dos brises verticais serão em ACM (Aluminium Composite Material), cor 
branca sólido, com pintura Kynar 500 e proteção PVDF. 

6.2.5.11. — Esclarecimentos 

Dúvidas, contatar o Consultor através dos Fones / Fax: (11) 5574-0408, falar com Paulo Duarte 
ou Tatiana Domingues; ou pelo e- mail: tatiana@pauloduarteconsultores.com  

6.2.5.12. — Normas Aplicáveis 

Caixilho para edificação-janelas: NBR-10821/2011. 

Caixilho para edificação acústica dos edifícios: NBR-10830. 

Projeto e utilização de caixilhos para edificação de uso residencial e comercial-janelas: 
NBR-1220. 

Guarda-corpos para edificação: NBR-14718. 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA - Rua Eça de Queiroz, 998- 90670-020 - Porto Alegre - RS 
FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

26 



• 

4  • 	® spm  ,* ENGENHA. 

6.2.5.13. — Portas automatizadas 

O acesso principal a sala de concertos, através da antecâmara do foyer, serão por meio de portas 
de vidro temperado laminado 16 mm incolores automatizadas (PCV01). Serão 2 conjuntos de 2 
folhas de correr na entrada da antecâmara e mais 2 conjuntos na entrada do foyer. Estas portas de 
correr automatizadas deslizantes, serão mecanizadas por equipamento da marca Dorma, modelo 
ES 200. O equipamento será fixado em verga de aço projetada com esta finalidade de modo a dar 
estabilidade ao sistema. As portas terão folhas duplas, sendo cada uma com 125x250 cm. 
Observar a capacidade de tração do equipamento em função do peso do vidro de cada folha com o 
fabricante. Prever ponto elétrico pelo lado direito interno do equipamento. 

O acesso dos foyers intermediários do nível 17.20 ao terraço do nível 17 na fachada oeste da sala 
de concertos, também serão por meio de portas de vidro temperado laminado 16 mm incolores 
automatizadas (PCV02). Serão 2 conjuntos de 2 folhas de correr na entrada da antecâmara e mais 
2 conjuntos no acesso ao terraço. Estas portas de correr automatizadas deslizantes, serão 
mecanizadas por equipamento da marca Dorma, modelo ES 200. O equipamento será fixado em 
verga de aço projetada com esta finalidade de modo a dar estabilidade ao sistema. As portas terão 
folhas duplas, sendo cada uma com 100x250 cm. Prever ponto elétrico pelo lado direito interno do 
equipamento. 

O acesso da escadaria ou elevador do nível 17.20 ao terraço do nível 17 na fachada oeste da sala 
de concertos, será por meio de portas de vidro temperado laminado 12 mm incolores 
automatizadas (PCV03). Será 1 conjuntos de 2 folhas de correr automatizadas deslizantes, 
mecanizadas por equipamento da marca Dorma, modelo ES 200. O equipamento será fixado em 
verga de alvenaria. As portas terão folhas duplas, sendo cada uma com 75x250 cm. Prever ponto 
elétrico pelo lado direito interno do equipamento. 

6.2.5.14. — Fechamentos de vidro fixo 

Os fechamentos com vidro fixo em torno dos elevadores, escadas e shafts junto ao foyer serão 
todos com vidro laminado temperado 8+8 mm, incolores. 

6.2.5.15. — Esquadrias especiais 

As portas de acesso à sala de concertos e à salas de estúdio de áudio e vídeo serão especiais para 
atender demandas acústicas. Estas portas estão relacionadas nas plantas e na planilha de 
esquadrias anexa. Estas portas devem atender às especificações anexas no item 5.1 

6.2.5.16. — Esquadrias em Madeira 

As portas internas do prédio administrativo serão de madeira, 4 cm de espessura, alma interna 
maciça, revestidas com lâminas de 6 mm de MDF, folhas lisas, com acabamento em pintura 
branca de esmalte sintético branco acetinado. Marcos com 14 cm de largura e guarnições de 7 x 
1,5 cm pelos dois lados. 
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6.2.5.17. — Esquadrias dos Vestiários e sanitários 

As portas e divisórias internas dos sanitários serão em vidro temperado 10 mm com aplicação de 
película branca fosca, conforme detalhamento a ser fornecido, e serão todas indo até o piso não 
sendo admitidas portas que fiquem mais que 1 cm acima do nível do piso pronto. 

6.2.5.18. — Corrimão das escadas e rampas: 

Os corrimãos das escadas de concreto e das rampas serão todos de aço inoxidável escovado, 
atendendo às normas de incêndio, serão duplos nas alturas de 70 e 92 cm, e serão confeccionados 
em tubos de 1 1/2  polegadas de diâmetro, conforme detalhamento do projeto arquitetônico a ser 
fornecido. 

A face interna do guarda corpo do terraço no nível 17 também será protegido por peitoril em aço 
inoxidável escovado de 1 1/2  polegadas. 

6.2.5.19. — Guarda corpos nas passarelas e foyers 

Os guarda corpos das passarelas e dos foyers dos níveis 18 e 22.35 serão de concreto armado 
solidarizados com as lajes destes pisos, conforme projeto estrutural. Para acabamento e proteção 
deste concreto armado aparente deverá ser aplicado uma pintura a ser definida. 

6.2.5.20. — Guarda corpos terraço externo 

O guarda corpo do terraço no nível 17 será revestido com quartzito amarelo em retalhos, 
conforme especificação das fachadas. O topo do guarda corpo será revestido com quartzito 
amarelo tipo degrau, da largura do peitoril com pingadeira de 2 cm para cada lado, corte regular, 
com 3 cm de altura na face frontal e quinas quebradas (meia-cana). 

6.2.6 — SANITÁRIOS: 

6.2.6.1 — Revestimentos: 

Os revestimentos dos sanitários serão de dois tipos: 

- nos sanitários da sala de espetáculos junto aos foyers nos diversos níveis os pisos serão de 
granito preto São Gabriel em cortes conforme detalhamento, as paredes serão revestidas de vidro 
laminado temperado 8 mm com PVB branco e forro de gesso acartonado com pintura PVA branca 

- nos sanitários da parte administrativa e nos camarins da sala de concertos filarmônica os pisos 
serão de porcelanato, as paredes serão revestidas de cerâmica e forro de gesso acartonado com 
pintura PVA branca 
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Os revestimentos seguirão especificações contidas no item 6.2.14 deste memorial, listadas por 
ambiente e por pavimento. 

6.2.6.2 — Louças Sanitárias: 

As louças sanitárias serão instaladas conforme planilha de especificações listadas por ambiente e 
pavimento, conforme listagem do item 6.2.14 ao final deste memorial. As bacias sanitárias serão 
com caixa acoplada, de duplo comando, na cor branca, com ligação flexível em inox, serão 
colocados anéis de vedação junto ao piso e rejunte branco junto ao piso. As bacias sanitárias dos 
sanitários para PNE serão convencionais com válvula de descarga de dois fluxos. 

6.2.6.3 — Metais Sanitários: 

Serão instalados conforme planilha de especificações listadas por ambiente e pavimento, 
conforme listagem do item 6.2.15 ao final deste memorial. 

6.2.6.4 — Normas aplicáveis: 

NBR 13754/1996 — Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com 
utilização de argamassa colante — Procedimento. 

6.2.7. — PINTURA: 

Ambientes 
	

Padrão 

Depósitos: 
	

Paredes com cerâmica branca até o teto, pintura da laje com 02 demãos 
de látex acrílico e piso em cerâmica 

Sanitários: 	 Pintura do forro de gesso com 02 demãos de látex acrílico branco 

Copas: 	 Pintura do forro de gesso com 02 demãos de látex acrílico branco. 

Áreas administrativas: 	Paredes de gesso acartonado com acabamento de massa corrida PVA e 
pintura acrílica acetinada. 

Esquadrias: 	 Pintura das esquadrias internas de madeira com tinta esmalte acetinado 
branco. 

Esquadrias metálicas da medição e outros setores industriais em esmalte 
sintético brilhante em cor branca, com prévia aplicação de fundo 
anti ferruginoso. 
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As portas metálicas da plateia receberão pintura de tinta ignífuga. 

Esquadrias de alumínio serão pintura eletrostática branca. 

Fachadas de concreto: 	As paredes externas de concreto serão pintadas com verniz acrílico 
fosco. As paredes externas junto ao terraço do nível 17 receberão pintura 
cinza chumbo. 

Forro de gesso: 	Os forros de gesso acartonado receberão acabamento de massa corrida 
PVA e pintura PVA branca. 

6.2.6.7.1— Normas aplicáveis: 

NBR 11702 - Tintas para edificações não residenciais 

NBR 14951 - Sistemas de pintura em superfícies metálicas - Defeitos e correções 

6.2.8. —PISOS INTERNOS: 

As plantas baixas apresentam legenda especificando o tipo de piso a ser usado em cada caso. 
Nesta obra serão utilizadas Os seguintes acabamentos de pisos internos: 

- Assoalho de madeira acústico para as plateias; 
- Assoalho de madeira acústico para o palco; 
- Assoalho de madeira sobre piso flutuante; 
- Piso elevado com carpete em placas; 
- Carpete alto tráfego, em manta 9mm, com base de borracha; 
- Capacho de alto tráfego; 
- Porcelanato; 
- Granito preto São Gabriel; 
- Concreto nível O (zero), acabamento com Korodur; 
- Carpete em placas 6 mm; 
- Quartzito amarelo sem manchas em retalhos; 
- Vinílico em manta 
- Contrapiso de cimento; 
- Cerâmico; 

Os locais de utilização de cada tipo de piso segue o rigorosos critérios técnicos de utilização, 
principalmente no tocante aos aspectos acústicos. Além das especificações constantes em planta 
de arquitetura, existem as especificações de acabamentos da Acústica e Sônica constantes nos 
desenhos 
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6.2.8.1 — Piso de madeira para a plateia: 

Assoalho em madeira constituído por piso de cumaru com 18 mm de espessura sobre compensado 
naval de 20 mm, sistema fixado diretamente no piso acabado de concreto. Acabamento em 
seladora fosca e instruções de acordo com o fabricante. 

6.2.8.2 — Piso de madeira para o palco: 

Assoalho flutuante de madeira com 11 cm de espessura total formado por réguas de cumaru com 
3,0 cm de espessura, fixadas com pregos espiralados e em 45 em chapa de compensado de 2,0 cm 
e em barrotes de maçaranduba com 5 cm de altura, a cada 0,40 m entre eixos e isoladores de 
vibração de borracha natural dentado, duplo, Vibtecht VE-D. Inclusive sobre os elevadores. 
Acabamento em seladora, fosco. 

6.2.8.3 — Piso de madeira em laje flutuante: 

As salas de ensaio da sala de concertos terão assoalho de madeira de 40 mm de espessura total 
aplicados sobre lajes flutuantes de concreto armado. 

6.2.8.4 — Piso elevado: 

O piso do setor administrativo, na sala dos dimmers, e nos estúdios de TV e Video será usado piso 
elevado mudulado de 625 x 625 mm de altura, com revestimento de carpete em placas 6 mm 

6.2.8.5 — Carpete 9 mm: 

Em todos os foyers, níveis 12, 13, 18 e 22 será usado carpete de alto tráfego, 9mm e com base de 
borracha. Assim como será também utilizado nas antecâmaras, sala de controle, sala do seguidor e 
circulação técnica no nível 26. 

6.2.8.6 — Capacho de alto tráfego: 

Será instalado na antecâmara, que é a entrada principal da sala de espetáculos, dando acesso ao 
foyer principal. Esta capacho contém réguas metálicas e visa captar a sujeira e umidade para 
preservação do carpete do foyer e pisos de madeira da sala de concerto. 

6.2.8.7 — Porcelanato: 

Será instalado como piso dos sanitários da área administrativa, sanitários dos camarins, copas, 
vestiários e DML. 

6.2.8.8 — Granito preto São Gabriel: 
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Será instalado como piso dos sanitários dos foyers da sala de concertos, nos sanitários dos 
diretores da sala de concertos, nas escadarias, nos halls de circulação vertical e elevadores. 

6.2.8.9 — Concreto nível zero: 

Será instalado como piso dos sanitários da área administrativa, sanitários dos camarins, copas, 
vestiários e DML. 

6.2.8.10 — Carpete em placas 6 mm: 

Será instalado na bilheteria, 

6.2.8.11 — Vinifico em manta: 

Será instalado no backstage em geral e nos camarins, todos no nível 12.00 da sala de concertos. 

6.2.8.12 — Contrapiso de cimento: 

Será o piso da casa de máquinas do ar condicionado no nível 6.00. 

6.2.8.13 — Cerâmico: 

Será instalado no piso das casas de máquinas de ar condicionado no nível 9.00 e 22.00 e 26.00. 

6.2.8.11 — Quartzito amarelo: 

Quartzito amarelo sem manchas em retalhos será usado nos pisos externos do pré-foyer, 
escadarias, praça e terraço do nível 17.00. 

6.2.8.12 — Normas aplicáveis: 

NBR 8214 01-out-83 Assentamento de azulejos 

NBR 13753 01-dez-96 Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e 
com utilização de argamassa colante - Procedimento 

NBR 13754 01-dez-96 Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com 
utilização de argamassa colante - Procedimento 

NBR 13755 01-dez-96 Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas 
e com utilização de argamassa colante - Procedimento 

NBR 13753/1996 — Revestimento de piso interno ou externo com placa cerâmica e com 
utilização de argamassa colante — Procedimento. 
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6.2.9 — PAISAGISMO: 

O projeto de paisagismo das áreas externas e coberturas verdes de parte da Sala de Concertos 

estão em anexo no conjunto de projetos, foram desenvolvidos pelo Arq. Guilherme Takeda. 

6.2.9.1 —Pisos: 

Passeio Público: apesar da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ter um plano diretor de 

calçamento público, que prevê para cada uma das 4 ruas que contornam o terreno uma 

tipologia diferente de tratamento do piso, pretendemos solicitar a unificação do revestimento 

dos passeios públicos, com o mesmo material proposto para as áreas da praça pública que 

comporá a área externa da Sala de Concertos. Desta forma pretendemos integrar a área aberta 

ao uso público, tratando tudo com o mesmo material. A proposta é de revestir tudo com o 

mesmo material, que é o quartzito irregular. Pedra São Tomé irregular. 

Acesso Pedestres: Os pisos dos acessos ao edifício deverá ser executado em pedra São Tomé 

irregular. 

Rampas e Escadas: As rampas serão em pedra São Tomé irregular. As bases dos degraus em 

Pedra São Tomé com acabamento boleado e espelho da mesma pedra. 

6.2.9.2 — Acesso Veículos: 

Os pisos dos acessos ao estacionamentos serão de concreto alisado. 

O port-cochere será de basalto cinza 10x10 cm com faixas em basalto preto 10x10cm. 

6.2.10.— IMPERMEABILIZAÇÃO: 

As áreas a serem impermeabilizadas estão todas definidas no projeto de impermeabilização, 
composto de 10 pranchas e respectivo memorial, que compõe o projeto específico de 
impermeabilização em anexo aos projetos de arquitetura e engenharia. 
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6.2.10.1 — Normas aplicáveis: 

NBR 9574 - Execução de impermeabilização 

NBR 9575 - Projeto de impermeabilização 

NBR 9690 - Mantas e polímeros para impermeabilização 

6.2.11 — AR CONDICIONADO: 

Todas as áreas serão climatizadas, com exceção das garagens e estão todas definidas no projeto de 
climatização e exaustão da SPM Engenharia. 

6.2.11.1 — Normas aplicáveis: 

NBR 6401 - Instalações de centrais de ar condicionado para conforto — Parâmetros básicos 
de projeto. 

NBR 10080 - Instalações de ar condicionado para salas de computadores. 

NBR 14679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de 
higienização. 

6.2.12 — ILUMINAÇÃO: 

Todo o prédio administrativo, e o setor administrativo do prédio de utilidades será dotado de 
iluminação, conforme projeto e especificações elaborados pela SPM Engenharia. As luminárias 
serão integradas ao forro de fibra mineral, na modulação 625x625 mm, com 4 lâmpadas 
fluorescentes de 28 watts, com temperatura de cor amarela. 

6.2.12.1 — Normas aplicáveis: 

NBR 5413 — Iluminância de interiores. 

6.2.13 — ELEVADORES: 

Todos os elevadores serão sem casa de máquinas e seguem especificações técnicas em anexo. O 
piso dos elevadores serão de granito preto São Gabriel, com exceção do elevador de carga que 
será vinílico. 

6.2.13.1 — Normas aplicáveis: 

NBR 5666 — Elevadores elétricos — Terminologia. 
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4.24k SPIVr. ARQUITETURA 
Plantas Gerais 

CODEMIG ITAMAR 
FRANCO -.rir 	ENGENHARIA 

Nome do Arquivo N° DES. DESCRIÇÃO REVISÃO DATA 

GMG-CONC-ARQ-AP-001-PLA-NIV-000 ARQ 001 PLANTA BAIXA NIVEL 0.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-002-PLA-NIV-002 ARQ 002 PLANTA BAIXA NÍVEIS 2.00, 3.00 E 4.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-003-PLA-NIV-006 ARQ 003 PLANTA BAIXA NÍVEIS 6.00 E 7.50 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-004-PLA-N1V-009 ARQ 004 PLANTA BAIXA NÍVEIS 9.00 E 11.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-005-PLA-NIV-012 ARQ 005 PLANTA BAIXA NÍVEIS 12.00 E 13.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-006-PLA-NIV-017 ARQ 006 PLANTA BAIXA NÍVEIS 17.00, 18.00 E 18,20 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-007-PLA-NIV-022 ARQ 007 PLANTA BAIXA NÍVEIS 22.00, 22.35 E 23.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-008-PLA-NIV-026 ARQ 008 PLANTA BAIXA NÍVEIS 26.00 E 28.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-009-PLA-NIV-3015 ARQ 009 PLANTA BAIXA NÍVEIS 30.15 E 32.00 R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-010-PLA-COB ARQ 010 PLANTA DE COBERTURA R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-011-PLA-PMD ARQ 011 PLANTA DE PERMEABILIDADE R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-012-CRT-AABB ARQ 012 CORTES AA E BB R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-013-CRT-CCDD ARQ 013 CORTES CC E DD R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-014-CRT-EEFF ARQ 014 CORTES EE E FF R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-015-CRT-GGHH ARQ 015 CORTES GG E HH R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-016-CRT-IIJJ ARO 016 CORTES II E JJ R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-017-CRT-OONN ARQ 017 CORTES 00 E NN R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-018-ELV ARQ 018 ELEVAÇÃO RUA ALVARENGA PEIXOTO E GONÇALVES DIAS R02 15/10/2012 
GMG-CONC-ARQ-AP-019-ELV ARQ 019 ELEVAÇÃO RUA UBERABA E TENENTE BRITO DE MELO R02 15/10/2012 
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+.42. SPISf ARQUITETURA 
Prédio 100 - Orquestra 

CODEMIG ITAMAR 
FRANCO ......, 	ENGENHARIA 

Nome do Arquivo N° DES. DESCRIÇÃO REVISÃO DATA 

GMG-CONC-ARQ-PE1-101-PLA-NIV-002-R01 ARQ -101 Planta Baixa Orquestra Nível 2.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-102-PLA-NIV-006-R01 ARQ -102 Planta Baixa Orquestra Nível 6.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-103-PLA-NIV-009-R01 ARQ -103 Planta Baixa Orquestra Nível 9.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-104-PLA-NIV-012-R01 ARQ - 104 Planta Baixa Orquestra Níveis 11.62, 12.00 e 13.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-105-PLA-NIV-017-R01 ARQ -105 Planta Baixa Orquestra Nível 17.20 e 18.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-106-PLA-NIV-022-R01 ARO -106 Planta Baixa Orquestra Nível 22.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-107-PLA-NIV-026-R01 ARQ -107 Planta Baixa Orquestra Nível 26.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-108-PLA-NIV-030-R01 ARQ -108 Planta Baixa Orquestra Nível 30.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-109-PLA-NIV-00B-R01 ARQ - 109 Planta Baixa Orquestra Cobertura (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-110-CRT-AA-R01 ARQ - 110 Corte AA (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-111-CRT-BB-R01 ARQ - 111 Corte BB (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-112-CRT-CC-R01 ARQ - 112 Corte CC (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-113-CRT-GG-R01 ARQ - 113 Corte GG (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARO-PE1-114-CRT-HH-R01 ARO - 114 Corte HH (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-115-CRT-00-R01 ARQ - 115 Corte 00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-116-ELEV-NOR-R01 ARQ -116 Elevação Norte (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-117-ELEV-SUL-R01 ARQ - 117 Elevação Sul (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-118-ELEV-LESTE-R01 ARO - 118 Elevação Leste (esc. 1.125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-119-ELEV-OESTE-R01 ARQ - 119 Elevação Oeste (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-120_ESQUADRIAS_PLV01 ARQ -120 Pele de vidro PLV01 - Fachada Leste Orquestra RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-121_ESQUADRIAS_PLV02 ARQ - 121 Pele de vidro PLV02 - Fachada Norte Orquestra RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-122_ESQUADRIAS_PLV03 ARQ -122 Pele de vidro PLV03 - Fachada Norte Orquestra RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-123_ESQUADRIAS_PLV04 ARQ -123 Pele de vidro PLV04 - Brise e Fachada Oeste Orquestra RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-124_ESQUADRIAS_NORTE ARO -124 Esquadrias Fachada Leste e Norte RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-125_ESQUADRIAS_SUL ARQ -125 Esquadrias Fachada Sul RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-126_SALAS ENSAIO ARO -126 Detalhamento Salas de Ensaio - Sala de Naipe 1 e 2 e Sala de Percussão RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-127_FORRO MOVEL ARQ -127 Detalhamento Forro Móvel RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-128-ESP-SLA ARO -128 Planta de Especificações Sala de Percussão RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-129-ESP-BST ARO -129 Planta de Especificações Orquestra RO1 01/11/2012 
GIVIG-CONC-ARQ-PE1-129-MOBIL ARQ -130 Sala de Percussão Mobiliada RO1 01/11/2012 

o 
rri 
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4,5  SPM. ARQUITETURA 
Prédio 200 - C.U.T. 

CODEMIG ITAMAR 
FRANCO -.....- 	ENGENHARIA 

Nome do Arquivo N° DES. DESCRIÇÃO REVISÃO DATA 

GMG-CONC-ARQ-PE1-201-PLA-CUT-R01 ARQ -201 Planta Baixa RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-202-CRT-R01 ARQ - 202 Cortes AA, BB, FF, II E JJ RO1 01/11/2012 
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4:. Sn/1i' ARQUITETURA 
Prédio 500 - Estacionamento 

CODEMIG ITAMAR 
FRANCO .....- 	ENGENHARIA 

Nome do Arquivo N° DES. DESCRIÇÃO REVISÃO DATA 

GMG-CONC-ARQ-PE1-501-PLA-NIV-003-R03 ARQ -501 Planta Baixa Estacionamento Nível 3.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-502-PLA-NIV-006-R03 ARO -502 Planta Baixa Estacionamento Nível 6.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-503-PLA-NIV-009-R03 ARO -503 Planta Baixa Estacionamento Nível 9.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-504-PLA-NIV-013-R03 ARO - 504 Planta Baixa EStacionamento Nível 13.00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-505-CRT-CCOO-R03 ARQ - 505 Corte CC e 00 (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-506-CRT-DDHH-R03 ARO -506 Corte DD e HH (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
GMG-CONC-ARQ-PE1-507-CRT-FFNN-R03 ARO -507 Corte FF e NN (esc. 1:125) RO1 01/11/2012 
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PLANILHA DE ÁREAS 

Nível 	 Espécie 

Prédio Orquestra 

Área Construída (m2) 

Nível 2,00 	Docas e Oficinas 729,44 
Nível 6,00 	Administração 1.829,13 
Nível 9,00 	Área térnica 474,16 
Nível 12,00/13,00 	Backstage, foyer e apoios 4.505,46 
Nível 17,20/18,20 	Acesso sala de concerto, café 2.914,53 
Nível 22,35 	Sala de concerto, estúdio 1.659,86 
Nível 26,00 	Área técnica, dimmers e racks 1.023,35 
Nível 30,85 	Piso técnico orquestra e acesso 1.938,52 

Prédio Orquestra - Total 15.074,45 

Prédio Estacionamento 
Nível 3,00 	Estacionamento 3.844,34 
Nível 6,00 	Estacionamento 4.344,46 
Nível 9,00 	Estacionamento 4.490,26 

Prédio Estacionamento - Total 12.679,06 

Prédio CUT 
Nível 0,00 	Fan Coils, reservatórios, bombas 483,64 
Nível 2,00/3,00 	Subestação, geradores 638,48 
Nível 7,00 	Descarga dos geradores 619,90 

Prédio CUT - Total 1.742,02 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 29.495,53 

Praças 
Nível 2,00 a 13,00 	Praça, escadaria e jardins 6.401,97 

Praças - Total 6.401,97 

Acessos 
Nível 0,50/2,00 	Acessp Docas e Estacionamento 941,07 
Nível 5,00 	Acesso Estacionamento 63,64 
Nível 9,00 	Acesso Docas e Estacionamento Orque: 202,98 

Acessos - Total 1.207,69 

ÁREAS EXTERNAS TOTAL 7.609,66 

ÁREA DO TERRENO 11.228,22 
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CUT 
NÍVEL 0,00 
A: 483,64m. 

ORQUESTRA - DOCA 
NÍVEL 0,80 A 2,00 
A: 729,44m. 

CUT 
NÍVEL 2,00 A 3,00 
A: 638,48 m. 

ESTACIONAMENTO - 156 VAGAS 
NIVEL 3,00 
A: 3.844,34 m.  
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I 

PLANTA BAIXA NIVEIS 0,00 e 1,00 
ESCALA 1/2.000 
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PLANTA BAIXA NIVEIS 2,00 E 3,00 
ESCALA 1/2.000 

ACESSO DOCAS E EST. 
NÍVEL 0,80 A 2,00 
A: 941,07 m.  

SPM 	Rua Eça de Clueirdz, 998- CEP 90670-020 
Fone: (51) 3332 11 88 -Fax: (51) 3332 12 46 
Porto Alegre - RS - Brasil 

SPM ENGENHARIA SiS LTDA. 

ENGENHARIA 
www.spm.com.br  

DEMONSTRATIVO DE ÁREAS 

I 	I 	!  

LEGENDA DE CORES 

PRÉDIO DA ORQUESTRA 

CUT 	 PRAÇA E ÁREAS ABERTAS 

ESTACIONAMENTO 
	 I 	I ACESSOS E RECUOS 
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PLANTA BAIXA NÍVEL 9,00 
ESCALA 1/2.000 

PLANTA BAIXA NÍVEL 6,00 e 7,00 
ESCALA 1/2.000 

ACESSO ESTACIONAMENTO 
NÍVEL 9,00 
A: 202,98 m.  

ESTACIONAMENTO - 164 VAGAS 
NÍVEL 9,00 
A: 4.490,26 

ORQUESTRA - Á. TÉC. 
NÍVEL 9,00 
A: 474,16 m.  

• 

LEGENDA DE CORES 

PRÉDIO DA ORQUESTRA 

CUT 

ESTACIONAMENTO 
ri PRAÇA E ÁREAS ABERTAS 

I 	I 	ACESSOS E RECUOS 

• SPM 	Rua Eça de Queiniz, 998 - CEP 90670-020 
Fone: (51) 3332 11 88 - Fax: (51) 3332 12 46 
Porto Alegre - RS - Brasil 

o 	SPM ENGENHARIA S/S LTDA. 

ENGENHARIA 

• 
www.spm.com.br  

DEMONSTRATIVO DE ÁREAS 

CUT 
NÍVEL 7,00 
A: 619,90 m. 

ESTACIONAMENTO - 152 VAGAS 
NÍVEL 6,00 
A: 4.344,46 m.  

ACESSO ESTACIONAMENTO 
NÍVEL 5,00 
A: 63.64 m.  

ORQUESTRA - ADM 
NÍVEL 6,00 
A: 1.829,13 m. 



, 
SPM ENGENHARIA S/S LTDA. 
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PLANTA BAIXA NÍVEIS 12,00 e 13,00 
ESCALA 1/2.000 

PRAÇA E ESCADARIA 
NÍVEL 2,00 A 13,00 
A: 6.401,97 m. 

ORQUESTRA 
NIVEL 12,00 A 13,00 
A: 4.505,46 m. 

ORQUESTRA 

PLANTA BAIXA NÍVEIS 17,20 e 18,20 
ESCALA 1/2.000 

NÍVEL 17,20 A 18,20 
A: 2.914,53 m.  

/ 

' 

LEGENDA DE CORES 

PRÉDIO DA ORQUESTRA 

CUT 

ESTACIONAMENTO 

El PRAÇA E ÁREAS ABERTAS 

ACESSOS E RECUOS 

E. 
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PLANTA BAIXA NIVEL 22,35 

ESCALA 1/2.000 

• 

1 

PLANTA BAIXA NIVEL 26,00 
ESCALA 1/2.000 

LEGENDA DE CORES 

PRÉDIO DA ORQUESTRA 

CUT 

ESTACIONAMENTO 

1::=1 PRAÇA E ÁREAS ABERTAS 

1 
	

ACESSOS E RECUOS 

SPM Rua Eça de Queirez, 998 - CEP 90670-020 

Porto Alegre - RS - Brasil 

® 	SPM ENGENHARIA S/S LTDA. 

Fone: (51)3332 11 88 - Faz: (51) 3332 12 46 

ENGENHARIA 

• 
wmAN.spm.com.br  

DEMONSTRATIVO DE ÁREAS 

ORQUESTRA 
NIVEL 22,35 

A: 1.659,86 m.  

ORQUESTRA - Á. TÉC./DIMMERS 
NIVEL 26,00 
A: 1.023,35 m. 
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LEGENDA DE CORES 

PRÉDIO DA ORQUESTRA 

CUT 

ESTACIONAMENTO 

ri PRAÇA E ÁREAS ABERTAS 

Fone: (51)3332 11 88 - Fax: (51)3332 12 46 
Porto Alegre - RS - Brasil 

I 	I 	ACESSOS E RECUOS 

SPM 	Rua Eça de Queir6z, 998 - CEP 90670-020 
SPM ENGENHARIA S/S LTDA. 

ENGENHARIA 
• 

DEMONSTRATIVO DE ÁREAS 

www.spm.com.br  

ORQUESTRA - PISO TÉC. 
NÍVEL 30,85 
A: 1.938,52 m. 

PLANTA BAIXA NIVEL 30,85 
ESCALA 1/2.000 



*** SPM° ESQUADRIAS 	 CODEMIG 
SALA DE Prédio 100 -400 -500 	 CONCERTOS ......- 	ENGENHARIA 

ESQUADRIAS EXTERNAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA FACHADAS OBS. 

PLV PELE DE VIDRO TIPO GLAZING Leste e Norte Vidros especiais 
PCV PORTA DE CORRER DE VIDRO Leste e Oeste 
PAV PORTA DE ABRIR DE VIDRO Leste 
VF VIDRO FIXO Leste 

PVF PORTA VENEZIANADA DE FERRO Leste e Sul 
PAF PORTA DE ABRIR METÁLICA (FERRO) Sul 
PEM PORTA DE ENROLAR METÁLICA Sul 
JAV JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANADA Norte 
JAM JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR Norte e Sul 
JAC JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRE Sul 
PPF PORTA PIVOTANTE DE FERRO Leste h:3,70 

ESQUADRIAS INTERNAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA PAVTOS. OBS. 

PM PORTA DE MADEIRA 
PCV PORTA DE CORRER DE VIDRO 
PAV PORTA DE ABRIR DE VIDRO 
VF VIDRO FIXO 

PA6OD PORTA ACÚSTICA DUPLA, ATENUAÇÃO MÁXIMA 
PA6OS PORTA ACÚSTICA SIMPLES, ATENUAÇÃO MÁXIMA 
PA45S PORTA ACÚSTICA SIMPLES, ATENUAÇÃO MÉDIA 
PAV PORTA DE ABRIR DE VIDRO 
PAF PORTA DE ABRIR METÁLICA (FERRO) 
PPV PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 

STC 57 PORTA ACÚSTICA 

1 



tile SPIN1° ESQUADRIAS 	 CODEMIG 
SALA DE Prédio 100 - Orquestra 	 CONCERTOS ..,... 	ENGENHARIA 

ESQUADRIAS EXTERNAS 
Nível 2.00 6.00 9.00 12.00 17.00 22. 00 26.00 30.85 TOTAL OBS. 

Código Dimensão 13.00 17.20 22.35 
PLV 1 1 1 4 4 2 2 15 Vidros especiais 
PCV 2 2 2 6 
PAV 2 1 3 
VF O 

PVF 1 1 
PAF 1 1 2 
PEM 2 2 4 
JAV 2 2 
JAM 2 2 2 4 1 1 12 
JAC 1 1 

PPF 201 1 1 
PCV 01 720X455 4 
PCV 02 425x370 1 
PCV 02 425x350 1 
PCV 02 457,5x370 1 
PCV 02 457,5x350 1 
PCV 03 300,5x425,5 1 02 folhas correr 
PCV 04 500x485 1 02 folhas correr 
PCV 05 250x265 1 01 folha correr 
VF 01 1504,5x455 1 
VF 02 539x455 1 
VF 03 199,5x500 1 
VF 04 469x500 1 
VF 05 535x260 1 
VF 06 265x120 1 
VF 07 128,5x500 1 
VF 08 230x500 1 
VF 09 99,5x500 1 
VF 10 885x435 1 
VF 11 1231x500 1 
VF 12 240x435 1 
VF 13 157,5x435 1 
VF 14 514x435 1 
VF 15 226,5x435 1 
VF16 218,5x435 1 

VF 17 333,5x400 1 
VF 18 199,5x400 1 
VF 19 535x400 1 
VF 20 752x400 1 
VF 21 130x400 1 
VF 22 225x400 1 
VF 23 126x400 1 
VF 24 804,5x400 1 

VF 25 333,5x235 1 
VF 26 199,5x200 1 
VF 27 535x235 1 
VF 28 130x200 1 
VF 29 225x200 1 
VF 30 93x200 1 
VF 31 804,5x200 1 
VF 32 1554,5x235 1 

VF 33 590x500 1 
VF 34 590x600 1 

VF 40 367,5x485 1 
VF 41 248x265 1 
VF 42 350x265 1 
VF 43 290x265 1 

VF 45 457,50x100 1 
VF 46 457,50x120 1 
VF 47 425x100 
VF 48 425x120 (4-g 
VF 80 622,82x110 1 
VF 81 705,62x110 5 

2 



*12* SPIVI ESQUADRIAS 	 CODEMIG 
SALA DE 

Prédio 100 - Orquestra 	 CONCERTOS ....., 	ENGEI.ARIA 

ESQUADRIAS INTERNAS 
Nível 2.00 6.00 9.00 12.00 17.00 22. 00 26.00 30.85 OBS. 

Código Dimensão 13.00 17.20 22.35 
PM60 60x180 1 1 2 3 3 1 1 peitoril: 30cm 
PM 80 80x210 7 40 1 26 3 2 2 2 83 
PM 90 90x210 1 2 9 7 5 3 27 

PM 100 100x210 2 1 2 
PM 160 160x210 7 3 2 3 1 1 17 
PM 200 200x210 3 3 

PCV 250 250x210 1 1 
PA6OS - 90 90x210 6 6 
PA6OS -110 110x210 3 4 7 
PA6OD -160 160210 1 1 
PA6OD - 180 180x210 8 12 8 28 
PA6OD -200 200x210 6 6 
PA6OD -210 210x210 2 2 

PA6OD - 210 A 210x190 4 4 
PAF 90 90x210 
PVF 90 90x210 2 
PVF 80 80x210 3 

PPV 230 230x210 1 1 
PPV 240 240x210 1 
STC-57 200x210 5 

3 
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"C><> SPM° 

ESQUADRIAS 	 CODEMIG 
Prédio 500 - 	 SALA DE 

Estacionamento 	 CONCERTOS N/ ENGENHARIA 

ESQUADRIAS EXTERNAS 
Nível 3.00 6.00 9.00 13.00 TOTAL OBS. 

Código Dimensão 
PLV 
PCV 
PAV 
VF 

PVF 
PAF 
PEM 
JAV 
JAM 

ESQUADRIAS INTERNAS 
Nível 3.00 6.00 9.00 13.00 TOTAL OBS. 

Código Dimensão 
PM 80 80x210 3 5 2 10 

PM 160 160x210 2 5 3 10 
PCV 160 160x210 1 1 1 1 4 
PCV 100 100x210 1 1 1 1 4 
PAF 90 90x210 
PAV 90 90x210 2 1 3 

PA6OD -160 160x210 4 4 
PVF 90 90x210 2 

VF 50 569x265 1 1 1 3 
VF 51 450x265 1 1 1 3 
VF 52 904x296 1 1 1 3 
VF 53 1230x265 1 1 1 3 
VF 54 772x265 1 1 1 3 

4 



*1,5SPIVI' ESQUADRIAS 	 CODEMIG 
Prédio 500- 	 SALA DE 

Estacionamento 	 CONCERTOS  
..... 	ENGENHARIA 

VF 55 99,5x265 1 1 1 3 
VF 56 235x265 1 1 1 3 
VF 57 95,5x265 1 1 1 3 
VF 58 1230x265 1 1 1 3 

VF 60 506x265 1 1 
VF 61 260x265 1 1 
VF 62 57,5x265 1 1 
VF 63 109x265 1 1 
VF 64 55,5x265 1 1 
VF 65 506x265 1 1 
VF 66 1004x265 1 1 
VF 67 492x265 1 1 
VF 68 188x265 1 1 

VF 70 538x500 1 1 
VF 71 370x500 1 1 
VF 72 71,5x500 1 1 
VF 73 109x500 1 1 
VF 74 73,5x500 1 1 
VF 75 538x500 1 1 
VF 76 584X500 1 1 
VF 77 294X500 1 1 
VF 78 1038X500 1 1 
VF 79 1038X538 1 1 

5 



TABELA DE DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS ELEVADORES 

SALA DE CONCERTOS 

Rua Uberaba, n° 865, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG. 

Elevadores - Edificação Orquestra 

N° LOCAL 
DIMENSÃO CAIXA 

CORRIDA 
e INTERNA DA CABINE 

QUANT. 
POPULAÇÃO / 

ÁREA LÍQUIDA 
/ PASSAGEIROS 

PISO 
ÚLTIMA 
ALTURA 

PROFUND. 
do POÇO PERCURSO 

N° 
PAFtAD 

AS 

ABERTURA 
PORTA 

101 
Administração e 

Técnica da Sala de 
Concertos 

Caixa corrida: 2,40 x 1,80 m 
Cabine: 1,60 x 1,50 ou 1,40 

m (LxP) 
1 

1.746,74 m2 
13 Passageiros 

Rebaixado 2,5 
cm / 

Acabamento 
em Granito 

de 4,40 a 
4,70 m 

de 1,40 a 
1,60 m 

28,15 m- das docas e 
oficinas orquestra no 

nível 2,00 ao piso 
técnico nível 30,15 

07 1,10 m 

102 
Administração Sala 

de Concertos 

Caixa corrida: 2,40 x 1,80 m 
Cabine: de 1,50 a 1,60 x 1,40 

a 1,50 m (LxP) 
1 

1.746,74 m2 
13 Passageiros 

Rebaixado 2,5 
cm! 

Acabamento 
em Granito 

de 4,40 a 
4,60 m 

de 1,30 a 
1,40 m 

10,00 m - das docas e 
oficinas orquestra no 

nível 2,00 ao nível 
12,00 

03 1,10 m 

103 
Cargueiro 

Instrumentos Sala 
de Concertos 

Caixa corrida: de 4,00 a 4,60 
x 3,50 m 

Cabine: de 2,10 a 2,80 x 2,90 
a 3,00 m (LxP) 

1 

Elevador carga p/ 
instrumentos 

(piano de cauda de 
160x240 cm) 

Capac. 3.000 kg 

Vinifico 
de 4,00 a 
4,80 m 

1,50 m 

10,00 m - das docas e 
oficinas no nível 2,0 

ao nível 12,0 no 
backstage da sala de 

concerto 

03 

Porta mínima 
de 2,20 m; 

ideal de 3,00 
m 

104 
105 

Foyer 

Elevador de Vidro: Caixa 
corrida: de 2,60 x 3,45 m 

Cabine: de 1,70 a 1,80 x 1,90 
a 2,00 m (LxP) 

2 

Foyer nível 12 = 
500 lugares; Foyer 

nível 22 = 300 
lugares 

24 Passageiros 

Rebaixado 2,5 
cm! 

Acabamento 
em Granito 

de 4,30 a 
4,60 m 

de 1,40 a 
1,50 m 

9,35 m - do foyer 
nível 13,00 ao foyer 
nível 18,00 e foyer 

nível 22,35 

03 1,20 m 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA Rua Eça de Queiroz, 998- 90670-020 - Porto Alegre - RS 

FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

www.spm.com.br  



TABELA DE DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS ELEVADORES 

Área total edificada do bloco da sala de concertos = 15.074,45 m2 

Os elevadores do foyer da sala de concertos deverão ser sem casa de máquina; com motores instalados em isoladores de vibrações, tipo GEN da Otis ou 
similar. Estes elevadores deverão atender requisitos acústicos para não causarem interferências com a sala de concertos. Os requisitos acústicos deverão 
ser coordenados com a equipe de projetos e a consultoria de acústica e vibrações da Acústica & Sônica. 

Sala de Concertos: 
Nivel 2,00— Docas: população baixa 
Nível 6,00— Administração: 71 pessoas 
Nível 12,00— Backstage e Camarins: 100 pessoas 
Nível 12,00 - Platéia Inferior: 411 lugares 
Nível 17,20 — Platéia Intermediária: 573 lugares 
Nível 22,00 — Estúdios: 4 pessoas 
Nível 22,35 —Platéia Superior: 517 lugares 

Aproximadamente 1800 usuários, considerando dias de apresentação na sala de concertos em lotação máxima dos assentos. O horário de funcionamento previsto para a 
maior parte das atividades ligadas à orquestra é das 20:00 às 23:30h. 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA Rua Eça de Queiroz, 998— 90670-020 — Porto Alegre - RS 

FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

www.spm.com.br  
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TABELA DE DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS ELEVADORES 

Elevadores — Estacionamento 

N° LOCAL 
DIMENSÃO CAIXA 

CORRIDA 
e INTERNA DA CABINE 

QUANT. POPULAÇÃO / 
PASSAGEIROS 

PISO 
ÚLTIMA 
ALTURA 

PROFUND. 
do POÇO PERCURSO 

N° 
PARAD 

AS 

ABERTURA 
PORTA 

403 
404 

Acesso p/ Sala de 
Concertos com 
cabine de vidro 

temperado laminado 

Caixa corrida: 2,60 x 2,70 m 
Cabine: 1,70 a 1,80 x 1,90 a 

2,00 m 
2 

376 vagas 
24 Passageiros 

Rebaixado 2,5 
cm / 

Acabamento 
em Granito 

de 4,30 a 
4,60 m 

de 1,40 a 
1,50 m 

10,0 m - do nível 

3,00 ao nível 13,000 
04 1,10 m 

Área total edificada do bloco de estacionamento = 14.817,76 m2 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA Rua Eça de Queiroz, 998— 90670-020 — Porto Alegre - RS 

FONE (51) 3332 1188 	FAX (51) 3332 1246 

www.spm.com.br  



ORQUESTRA - NÍVEL 6 

6.00 embutidas Refeitório Enchimento com Porcelanato Dry wall 10 com lã de vidro PM 1600210 01,26 
Forro acústico lã mineral 

em placas 

15,4) 	e ti oe mit. a ia 
4,41. l'e SPNI.

Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	 PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N° NIVEL AMBIENTE ÁREA (m.) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

ORQUESTRA - NÍVEL 2 

100.02.01 2.00 Oficina Reparos Mecânica 38 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 1600210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.02 2.00 Oficina Reparos Elétrica 23,92 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 1600210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.03 2.00 Oficina Reparos Palco 23,92 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 1600210 Laje aparente pintura PVA aparentei 

100.02.04 2.00 Oficina Audio/Video 32,32 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 1600210 laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.05 2.00 
Oficina Reparos Ajustes 

Instrumentos 
32,32 Concreto nivel O Korudur 

Bloco concreto aparente pintura 
PVA 

PM 1600210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.201 2.00 ao 12.00 Shaft 01 2,64 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

 
PVA 

100.02.06 2.00 Copa 6,73 Porcelanato Bloco • cerâmica PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.02.07 2,00 DML 4,16 Porcelana. Bloco . cedmica PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.02.08 2.00 Sanitário PNE 0200(101) 3,59 Porcelanato Bloco • cerâmica PM 900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.02.09 2.00 
Sanitário Feminino 0209 

(102)  
15,88 Porcelanato Bloco • cerâmica PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias Fórmica (piso até 1,80 m) 

100.02.10 2.00 
Sanitário Masculino 0210 

(103)  
10,31 Porcelanato Bloco • cerâmica PM 801010 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias Fórmica (piso até 1,80 in) 

100.202 2,0000 12.00 Shaft 02 0,98 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM160 

100.301 todas Escada 01 Granito Preto São gabriel 
Bloco concreto rebocado pintura 

aerifica 
Laje aparente pintura PVA embutidas 

100.02.11 2.00 Dep. &juin. Audio 10,29 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 800210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.12 2.00 Dep. Equip. Iluminação 7,87 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 800210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.203 todos Shaft 03 9,91 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 

100,101 todos Elevador 101 Granito Preto São gabriel Aço Moo 

100.102 2.00 ao 17.00 Elevador 102 Granito Preto Sio gabriel Aço Inox 

100.103 2.9000 12.00 Elevador 103 Vinilico 

100.02.13 2.00 Circulação Oficinas 61,15 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto rebocado pintura 

aerifica 
PM 1600210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.14 2.00 Doca Orquestra 121,68 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PEM 487,50335 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.15 2.00 Estacionamento Omtrestra 110,09 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.16 0.80 Carga e Descarga 44,81 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PEM 4550335 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.17 2.00 Recepção da Doca 11,4 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 800210 Laje aparente pintura PVA aparentes 

100.02.18 2.00 
Shaft Horizontal para 

Instalações 
Concreto nivel O Korudur 

Bloco concreto aparente pintura 
PVA 

Late aparente pintura PVA 

100.02.19 2.00 CUT 100- GAG 192,78 Concreto nivel O Korudur 
CobogO em concreto com 

selador 
2 portas 900210 

Laje aparente 
Imperrneabilitada 

aparentes 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	 PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N.  NÍVEL AMBIENTE AREA(m.) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPE OUTROS 

100.06.02 6.00 Comunicação 69,1 
Piso elevado com carpete em placas 

Gmm 
Dry wall 14 com Ode vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.03 6.00 Direção 1 13,18 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wal114 com Ode vidro PM 80x210 

Forro acústico Ia mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.04 6.00 Direção 2 13,18 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wal114 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.05 6.00 Projetos Educacionais 31,43 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.06 6.00 Marketing 39,08 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry watt 14 com lã de vidro PM 80x210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.07 6.00 Produção 69,16 
Piso elevado com carpete em placas 

6mrn 
Ory wall 14 com Ia de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.08 6.00 Direção Produção 14,53 
Piso elevado com carpete em placas 

6rnm 
Ory wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.09 6.00 Diretor Artistica da OFMG 31,19 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 

ern placas 
embutidas 

100.06.10 6.00 
Sanitário Diretor Artistico 

0610 
3,83 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel + Vidro Laminado 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas 

100.06.11 6.00 
Diretor Instituto 

Filarmónica 
34,93 

Piso elevado com carpete em placas 
6mm 

Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 
Forro acústico lã mineral 

em placas 
embutidas 

100,06.12 0,00
' 

San 	D itárM 	iretor 
Fi/armonca  0612 

3,62 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa cordel 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel + Vidro Laminado 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas 

100.06.13 6.00 Regente Assist. 22,83 
Piso elevado com carpe. em placas 

Gmm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.14 6.00 Diretor Adm. Financeiro 22,8 
Piso elevado com carpete em placas 

6rnm 
Dry wall 10 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.15 6.00 Adm. Financeiro 100,51 
Piso elevado com arpete em placas 

6mrn
c 

 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.16 6.00 Adm. Financeiro 1 12,82 
Piso elevado com carpete em placas 

Gmm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.17 6.00 Adm. Financeiro 2 12,93 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wal114 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.18 6.00 Recepção Secret. Diretoria 51,6 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wall 14 com Ode vidro sem sono 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.19 6.00 Copa 7,15 Enchimento com Porcelanato 
DA,  wchapa verde / all 
revestimento cerámico 

2 portas PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.06.20 6.00 DML 4,45 Enchimento com Porcelanato 
Dry wall ch apa verde / 
revestimento cerárnico 

PM 80x210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.06.21 6.00 Sanitário PNE 0621 (100) 3,67 Enchimento com Porcelanato 
ry wall chapa verd D e / 

revestimento ceramico 
P64900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias Fórmica (piso ate 1,80 m) 

100.06.22 6.00 
Sanitário Feminino 0622 

(105)  
16,42 Enchimento com Porcelanato 

Dry wall chapa verde / 
revestimento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias Fórmica (piso até 1,80 m) 

100.06.23 6.00 
Sanitário Masculino 0623 

(106)  
15,2 Enchimento com Porcelanato 

Dry wall chapa verde / 
revestirnento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias Fórmica (piso até 1,80 m) 

100.06.24 6.00 Deposito 1 26,44 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wal114 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.25 6.00 Deposito 2 14,6 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.26 6.00 Reuniões 1 30,2 
Piso elevado core carpe. em placas 

6mm 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.27 6.00 Reuniões 2 29,86 
Piso elevado com carpete em placas 

6mrn 
Dry wal114 com lã de vidro PM 80x210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.06.28 6.00 CPD 
Piso elevado coro carpete em placas 

6mns 
16,58 embutidas Dry wall 	com lide vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

100.06.29 6.00 Racks Modern 16,03 
Piso elevado com carpete em placas 

6mrn 
Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO  
PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N° NÍVEL AMBIENTE ÁREA (m.) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

100.12.25 12.00 Copa 7,16 Porcelanato 
Dry wall chapa verde / 
revestimento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.12.26 12.00 DML 4,45 Porcelanato 
Dry wall chapa verde / 
revestimento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.12.27 12.00 Sanitário PNE 1214(110) 3,67 Granito Preto S.Gabriel 
Dry wall chapa verde/ 

revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel a Vidro laminado 

PM 900210 forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.12.28 12.00 
Sanitário Feminino 1215 

(111)  
16,42 Granito Preto S.Gabriel 

Cuy wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel a Vidro Laminado 

PM 80x210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.12.29 12.00 
5anitirio Masculino 1216 

(112)  
15,2 Granito Preto S.Gabriel 

Ory wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel r Vidro Laminado 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.12.30 12.00 Escritórios Técnicos 34,61 Vinllico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 00,010 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.12.31 A 12.00 Antecâmara Backstage 11,7 Vinifico
Forro 

Carpete PA6OD embutidas  
acustico - gesso em 

placas 

100.12.318 12.00 Antecâmara Backstage 12 Vinifico
Forro 

Carpete PA6OD 
co - gesso acusti 	em 

placas 
embutidas 

100.12.32 12.00 Depósito Backstage 1 65,16 Vinilico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
2 portas PM 100x210 

forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.12.33 12.00 Ensaio Percussão 101,24 
Assoalho em madeira sobre piso 

flutuante conforme especificação 	ARO- 

126 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-126 

STC-57-200 
Painel de madeira ideatec 

• lã mineral 
embutidas iluminação dirnentavel em led 

100.12,34 12,00 Sala de Naipe S, 96,39 

Assoalho ern madeira sobre piso 
flutuante conforme especificação 	ARO- 

126 

Parede dupla de bloco com lã de 
vidro e revestimento com painéis 

ranhurados e perfurados 
conforme especificação prancha 

ARE1,126 

STC-57-200 
PaMel de macleim ideatec 

v lã mineral 
embutidas Iluminação dimeritavel em led 

100.12.35 12.00 Antecâmara Sala de Naipe 1 7,97 Vinifico 
Painéis ranhurados e perfurados 
em MOF conforme especificação 

Prancha ARO-12S 

STC.57-100 
PaMe l de ma deira id eatec 

r lã mineral 
embutidas 

100.12,36 12.00 Sala de Naipe 2 11047 

Assoalho em madeira sobre piso 
flutuante conforme especificação 	ARO- 

126 

Parede dupla de bloco com lã de 
vidro e revestimento com painéis 

ranhurados e perfurados 
conforme especificação prancha 

ARO-126 

STC-57-200 
PaMel de madeira ideatec 

48 mineral 
embutidas iluminação dimerizavel em led 

100.12.37 12. 00 Antecàrnara Sala de Naipe 2 8,09 Vinilico 
Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARO-126 

-57-200 
Painel de madeira ideatec 

r lã mineral 
embutidas 

100.12.38 12.00 Depósito Backstage 2 9,7 Vinifico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 800210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.12.39 12.00 Backstage 368,2 Vinifico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
2 portas PM 1000210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.12.40 Depósito Piano 36,88 12.00 2  Vinifico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
portas PM 2000210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.207 12.00 Shaft 07 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

 
PVA 

100.12.41 12.00 Green Room 110,48 Carpete em manta 9rnm Tijolo maciço com ideatec PA600 
Forro acústico lã mineral 

em placas 
embutidas Iluminação dimeritavel em led 

100.12.42 12.00 Deposito Backstage 3 27,79 Vinifico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PA6OD 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

embutidas 

100.12,43 12.00 Depósito Backstage 4 27,79 Vinilico 
concreto aparente pintura 

PVA 01

8evestimento 

PA600 
Forro acústico lã mineral 

em placas 
embutidas 

100.12.44 12.00 Palco 220 
Assoalho flutuaMe de madeira, 

conforme especificação prancha 	ARO- 

128 

acústico com 
réguas de madeira, conforme 

especificarão prancha ARQ-128 

PAGO()  

100.12.45 

----.-_, 

Platéia Inferior (467 
lugares) 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARD-128 

Painêis de madeira MDF 
conforme emecinc000 prendo,  

ARQ-128 

PA600 



nr 

Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	 PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N° NÍVEL AMBIENTE ÁREA (rn°) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

100.12.06 12.38 Vestiário Masculino 1223 Porcelanato 
Dry wall chapa verde / 
revestimento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.12.47 12.38 Foyer Circulação Norte 12159 Carpete em manta 9mro sem porta 
Forro acustico - gesso 

Perfurado 
embutidas 

100.12.48 12.38 Foyer Circulação Sul 118,77 Carpete em manta 9mro sem porta 
Forro acustico - gesso 

Perfurado 
embutidas 

100.13.01 1110 Sala de Controle 40,82 Carpete e mmama 9rnm 

Painel acústico abso rv ente 
comforme espedficação prancha 

ARQ-128 

PA455-110 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

Janela de Correr, com adro .raperado, 
conforme especi ficaçaes prancha ARO-128 

100.13.02 13.00 Foyer 807,15 Carpete em manta 9mrn definir porta 
Forro acustico - gesso 

Perfurado 
embutidas 

100,13.03 13.00 Café 1303 109,2 Granito Preto S.Gabriel 
Bloco concreto rebocado pintura 

acrilica 
definir porta 

Forro acustico • gesso em 
placas 

embutidas 

100.13.04 A 13.00 
Antecâmara Orquestra 

Acesso Foyer 
7,36 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC5313.180 / PA60D-180 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

100.13.oa B 13.00 
Antecâmara Orquestra 

Acesso Foyer 
7,29 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC53D-I80 / PA60D-180 
Placas  

Forro acustico 'gesso em 
embutidas 

100.104 13.00 ao 22.35 Elevador 104 Granito Preto S.Gabriel 

100.105 13.00 ao 22.35 Elevador 105 Granito Preto S.Gabriel 

100.204 13.00 ao 22.00 Shaft 04 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 

100.302 13.00 ao 22.35 Escada Foyer Carpete em rnaMa 9nan vidro Laje aparente pintura PVA 

100.13.05 13.00 
asculino San itário M 	1305 

(114) 
31,85 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa verde/ 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel e Vidro Laminado 

sem Porta Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.13.06 13.00 
Sanitário MasculMo PNE 

06(115) 
4,2 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 

S.Gabriel -1. Vidro Laminado 

PM 900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.205 13.00 ao 22.00 5h0505 Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 

100.13.07 13.00 
Sanitário 

1307 
Feminino PNE 

 (116) 
47,52 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa verde/ 
revestimento: Granito Preto 
5.Gabriel .. Vidro Laminado 

PM 900210 Forro gesso acartonado 

100.13.08 13.00 
SanitárM Feminino 1308 

(117) 
4,23 Granito Preto S.Gabriel 

Dry wall chapa verde! 
revestimento: Granito Preto 
5.Gabriel • Vidro Laminado 

sem porta Forro gesso acartonado Divisórias em Vidro Laminado 

100.13.09 13.00 Antecâmara Foyer 72,36 Capacho de alto tráfego vidro definir porta 
Forro acustico • gesso em 

placas 

100.13.10 13.00 Pré- Foyer 231,71 allartlit0 caco vidro sem porta Forro gesso acartonado 

100.13.11 13.00 Bilheteria Público 35,56 Quadril° caco DOS wall 14 com lã de vidro PV 25002I0 Forro gesso acartonado 

100.13.12 13.00 Bilheteria Atendimento 18,75 Carpete em placas 6mm DOS wall 14 com lá de vidro PM 800210 Forro gesso acartonado 

100,13.13 13.00 Proa. Dep. 13,4 Carpete em placas 6mm Dry wall 14 com li de vidro PM 1600210 Forro gesso acartonado 

100.13.14 13.00 Sanitário 1314 (113) 5,12 Porcelan 
Dry wall chapa verde /

ato 
revestimento cerâmico 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.13,15 13.00 Escritório Bilheteria 11,3 Carpete em placas 6mm Dry wall 14 com lã de vidro PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 	 • 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	 PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N° NÍVEL I 	AMBIENTE ÁREA (m.) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

ORQUESTRA NíVEL 17 E 18 

100.16.01 A 16.50 
Antecâmara Orquestra 

Acesso Lateral 
6 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

5TC53D-180 / PA600-180 
Forro acustico - gesso ern 

placas 
embutidas 

1001601 IS 16.50 
Antecâmara Orquestra 

Acesso Lateral 
6,12 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ.128 

Painéis ranhurados e perfurados 
ern MDF conforme especificação 

prancha ARC1-128 

STC53D-180 / PACOD-180 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

100.17.01 17.00 Terraço 520,58 Quartzita caco Concreto Aparente PV 1400210 

100.17.02 A 17.00 Antecâmara Terraço 23,17 Carpete em placas 6mm Carpete 2 portas P42000210 
Forro acustico - Ressoem 

Placas 

100.17,028 17.00 Antecâmara Terraço 21,52 Carpete em placas 6rnm Carpete 2 portas PV 2000210 
Forro acustico - gesso em 

placas 

100.17.03 17.20 
em  Sanitário F 	inino 1703 

(118) 
13,3 Granito Preto 5.Gabriel 

Dry watt chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
5.Gabriel. Vidro Laminado 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.17.04 17.20 Sanitário PNE 1704 (119) 3,8 Granito Preto 5.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel T Vidro Laminado 

PM 900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.17.05 17.20 
asculino  Sanitário M 	1705 

(120) 
11,21 Granito Preto 5.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
5.00briel + Vidro Laminado 

PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.206 17.20 ao 26.00 Shaft 06 Contrapiso Contrapiso 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
600150 

100,17.06 17.20 Café 1706 41,08 Granito Preto S.Gabriel 
Bloco concreto rebocado pintura 

acrílica 
definir porta Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel 

100.17.07 17.20 Depósito Café 8,35 Porcelanato 
Bloco concreto rebocado pintura 

acrilica 
PM 800210 Forro gesso acartonado embutidas 

100.17.08 17.20 Circulação 59,78 Vinifico 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
2 portas 900210 

Forro acústico lã mineral 
em placas 

100,17.09 
Platéia Inferem. (509 

lugares) 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARO 128 

Painéis de madeira MDF e massa 
sobre alvenaria pintada 

conforme especificaç8es 6 e 7 
prancha ARO-128 

Pa 600.s PAM-50 

100.17.10 A 17.20 
Antecárnaras Orquestra 

Acesso Lateral 
5,88 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC53D.180 / PA600-180 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

100.17.108 17.20 
Antecámaras Orqu

l
ra est 

Acesso Latera 
5,88 

Assoalho de madeira, conforme 

especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
ern MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC53D-180 / PA600-180 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

100.17.10 C 17.20 
Antecamaras Orquestra 

Acesso Lateral 
5,94 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC53D-180 / PA600-180 
Forro acustico - gesso em 

Placas 
embutidas 

100.17.10 0 17.20 
Antecâmara s Orquestra 

Acesso Lateral 
5,94 

Assoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC530.180 / PAG0D-180 
Forro acustico - gesso em 

placas 
embutidas 

100.17.11 17.20 Foyer Intermediário Norte 111,9 Carpete em manta 9mm PM 900210 
Forro acustico - gesso 

Perfurado 

100.17.12 17.25 Passarela Norte 103,39 Carpete em manta 9mm sem porta 
Forro acustico • gesso 

Perfurado 

100.17.13 17.20 Foyer Interrnediario Sul 105,31 Carpete em manta 9mm PM 900210 
Forro acustico - gesso 

Perfurado 

100.17.14 17.25 Passarela Sul 96,67 Carpete em manta 9mm sem parta 
Forro acustica - gesso 

Perfurado 

100.17.15 A 17.20 Antecâmara Coro 9,22  
Msoalho de madeira, conforme 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 

STC53S.110 / PA455-110 
Forro acustico - gesso em 

placas 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 
.. 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	 PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

N° NÍVEL AMBIENTE ÁREA (m°) PISO PAREDE PORTA TETO INSTALAÇÕES BANCADAS 1 	RODPÉ OUTROS 

100.22.110 22.35 Antecâmara Foyer Superior 6,12 
Assoalho de made 	conforme ira, 
especificação prancha ARQ-128 

Painéis ranhurados e perfurados 
em MDF conforme especificação 

prancha ARQ-128 
STC53D-180 / PA6OD-180 

Forro acustico - gesso em 
placas 

embutidas 

100.303 22.35 ao 26.00 Escada 03 (Acesso Seguidor) Carpete em manta 9mm sem porta 

100.22.12 22.35 Café 2212 33,41 Granito Preto 5.Gabriel 
Bloco concreto rebocado pintura 

aerifica 
definir porta Forro gesso acartonado 

100.22.13 22.35 
Sanitário Masculino 2213 

(127) 
32,15 Granito Preto 5.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel . Vidro Laminado 

sem porta Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto Sio Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.22.14 22.35 
Sanitário Masculino PNE 

2214 (1281 
4,2 Granito Preto 5.Gabriel 

Ory wall chapa verde / 
revestimento: Granito Preto 
S.Gabriel .• Vidro Laminado 

PM 900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

100.22.15 22.35 
Sanitário Feminino PNE 

22n (1201 
470 Granito Preto 5.Gabriel 

Dry wall chapa verde/ 
revestimento: Granito Preto 
5.00briel •J Vidro Laminado 

PM 900210 Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel Divisórias em Vidro Laminado 

1002/16 2/35 
Sanitário Feminino 2216 

(130) 
4,19 Granito Preto S.a briel

S.Gabriel 

Dry wall chapa verde / 
revestimen

tVidro
o:  Granito  

L 	
Preto 

é 	aminado 
sem porta Forro gesso acartonado embutidas Granito Preto São Gabriel ~orlas em Vidro Laminado 

ORQUESTRA NÍVEL 26 

100.26.01 26.00 Blower 68,27 
Piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Tijolo maciço com ideatec PM 160x210 

Forro acustico - gesso aro 
placas 

100.26.02 26.00 
Casa de Máquinas Ar Cond. 

6 
6,97 Cerâmica 

Bloco concreto rebocado pintura 
acrílica 

PM 900210 Laje aparente pintura PVA 

100.206 26.00 Shaft Blower PM 80X210 

100.26.03 26.00 
Casa de Máquinas Ar Cond. 

6,97 Cerâmica 
Bloco concreto rebocado pintura 

acrIlica 
PM 909210 laje aparente pintura PVA 

100.26.04 26.00 Dimmers e racks 99,44 
piso elevado com carpete em placas 

6rom 
Tijolo maciço com ideatec PM 801210 

Forro acustico - gesso em 
placas 

100.26.05 26.00 Circulação 48,05 
piso elevado com carpete em placas 

6mm 
Tijolo maciço com ideatec PM 903210 

Forro acustico - Ressoem 
placas 

100.26.06 26.00 Passarela 13,05 Carpete em manta 9mm 

100.26.07 26.00 Antecâmara Seguidor 10,13 Carpete em manta 9mm carpete PA600 com mola hidráulica 
Forro acustico - gesso em 

placas 

100.26.08 26.00 Sala Seguidor 46,56 Carpete em manta 9mm carpete PA6OD 
Forro acustico - gesso em 

placas 

100.26.09 26.00 Apoio Técnico Seguidor 10,26 

100.26.10 22.26 Circulação Técnica 1 

100.26.11 22.26 Circulação Técnica 2 

100.26.12 26.00 Fan Coiro Foyer 136,42 Concreto nivel O Koruclur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
PM 100)(210 Laje aparente pintura PVA 

ORQUESTRA NÍVEL 30 

100.30.01 30.85 Acesso piso técnico 24,23 Concreto nivel O Korudur 
Bloco concreto aparente pintura 

PVA 
2 portas PM 800210 Laje aparente pintura PVA 

100.30.02 30.85 
Uivei técnico sobre sala de 

concerto 
1666,04 Concreto nivel O Korudur 

Bloco concreto aparente pintura 
PVA 

PM 800210 0 PAGOS laje aparente pintura PVA 

LEGENDA 
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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 

Obra: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 DATA: Novembro 2012 

1 N° NIVEL AMBIENTE ÁREA (m.) PISO PAREDE 	 PORTA 	 TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

Numeração Ambientes Códigos Indicativos de Prédio 
Numeração Shafts, 

Elevadores e Escadas 
Códigos Indicativos de EsNI,0 

Vertical Repetido 

Exemplo: 	100.12.34 100 - Orquestra Exemplo: 100.302 100- Elevadores 

100- Código Indicativo de 
100- Código Indicativo de Prédio 200- C.U.T. 

Prédio 
200- Shafts 

202 	Código Indicativo de 
12 - Número Indicativo de Nível 400- Casa Tombada 

Espaço Vertical Repetido 
300- Escada 

34 	Número Indicativo de Ambiente 500 -Estacionamento 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	PRÉDIO: ESTACIONAMENTO 

PRÉDIO: 500 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHAR.... 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant. PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 3 

500.0301 3.00 Estacionamento (189 vagas) 4.510,56 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.301 todos 
Escada Estacionamento 

Praça 
26,68 Granito Preto 5. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.03.02 3.00 Hall Estacionamento Praça 11,17 Granito Preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.101 todos 
Elevador Estacionamento 

Praça 
Granito Preto S. Gabriel Aço Inox 

500.102 todos 
Elevador Estacionamento 

Praça 
Granito Preto 5. Gabriel Aço Inox 

500.03.03 3.00 Sanitârio 2,4 Porcelanato Bloco Concreto, Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.03.04 3.00 Sanitário 2,47 Porcelanato Bloco Concreto r- Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.03.05 3.00 DML 3,4 Porcelanato Bloco Concreto, Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.103 todos 
Elevador Estacionamento 

Orquestra 
Granito Preto S. Gabriel Aço Inox 

500.104 todos 
Elevador Estacionamento 

Orquestra 
Granito Preto S. Gabriel Aço lnox 

500.03.06 3.00 
Hall Estacionamento 

Orquestra 
44,76 Granito Preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

100.204 todos Shaft ( Foyer Orquestra) Contrapiso Bloco Aparente pintura PVA 

500.302 todos 
Escada Estacionamento 

Orquestra 
22,54 Granito Preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.03.07 3.00 Depósito 51,29 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.03.08 3.00 Depósito 11,74 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA laje aparente 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 6 
Nó NÍVEL AMBIENTE ÁREA ma PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODAPÉ OUTROS 

500.06.01 6.00 
Estacionamento (179 vagas 

r. 20 motos) 
4.781 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.02 6.00 Hall Estacionamento Praça 11,95 Granito preto 5. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.06.03 6.00 Segurança Controle 17,87 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.04 6.00 Acesso Garagem Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

, ,k06.05 6.00 
Hall Estacionamento 

Orquestra  
46,84 Granito preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado laje aparente 

CZ7 
n7 

an"."' 



500.06.06 6.00 Estacionamento Motos 104,45 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.07 6.00 Depósito 51,28 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.08 6.00 Vestiário Terceirizado 1 16,07 Porcelanato Bloco Concreto + Cerámica Forro gesso Acartonado 

500.06.09 6.00 Vestiário Terceirizado 2 17,02 Porcelanato Bloco Concreto + Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.06.10 6.00 Depósito de Residuos 25,68 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.303 todos Escada Auxiliar 34,49 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.11 6.00 Depósito 5,87 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.06.12 6.00 Depósito 11,74 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.05.01 5.90 Bicicletário 31,94 Concreto Nível O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.05.02 6.00 Sanitário 11,27 Porcelanato Bloco Concreto r. Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.05.03 6.00 Copa 5,83 Porcelanato Bloco Concreto + Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.05.04 6.00 Guarita 18,55 Porcelanato Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.05.05 4.50 Entrada de Energia 24,79 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 9 
NO NÍVEL AMBIENTE ÁREA m1  PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODAPÉ OUTROS 

500.09.01 9.00 Estacionamento (164 vagas) 4.369 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.09.02 9.00 Deposito 18,48 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.09.03 9.00 Sanitário 3,12 Porcelanato Bloco Concreto + Cerâmica Forro gesso Acartonado 

500.09.04 9.00 Guarita 11,27 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura Ataca Laje aparente 

500.09.05 9.00 Hall Estacionamento Praça 11,09 Granito preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.09.06 9.00 
Hall Estacionamento 

Ora uestra 
43,09 Granito preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado Laje aparente 

500.09.07 9.00 Depósito 15,13 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.09.08 9.00 Depósito 36,69 Concreto Nivel O Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.09.09 9.00 Depósito Condomínio 15,13 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

500.09.10 9.00 Depósito 51,29 Concreto Nivelo Korodur Bloco Aparente pintura PVA Laje aparente 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 13 
Nz NÍVEL AMBIENTE ÁREA m.  PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODAPÉ OUTROS 

500.13.01 13.00 Hall Praça 11.16 Granito preto S. Gabriel Vidro Temperado Laminado 

500.13.02 13.00 Loja Gazebo 37,73 

3 13.00 Depósito 5,19 



5001304 13.00 Sanitário Gazebo 1 2,48 Porcelanato Cerâmica 

500.13.05 13.00 Sanitário Gazebo 2 2,48 Porcelanato Cerâmica 

500.13.06 13.00 Praça 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 	PRÉDIO: CENTRAL DE UTILIDADES 

PRÉDIO: 200 	 DATA: Novembro 2012 

.„GarrHâsró 

 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant. PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODPÉ OUTROS 

C.U.T. - NÍVEL O 

200.0001 0.00 Bacia de Contenção 155 
Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

200.00.02 0.00 Sala No Breaks Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
laje Aparente pitura PVA 

200.00.03 0.00 
Reservatórios Inferiores de 

Água Potável (2) 
20 9,25 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 

Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

200.00.04 0.00 Bombas AP 53,23 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 

200.00.05 0.00 Reservatórios Reuno 1824 
Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

200.00.06 0.00 Bombas 27,61 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
laje Aparente pitura PVA 

200.00.07 0.00 Reservatório Hidrantes 1994, 
Concreto Armado 

Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

200.00,08 0.00 Reservatório Sprinklers 39,77 
Concreto Armado 
Impermeabilizado 

Concreto Armado 

Impermeabilizado 

Concreto Armado 
Impermeabilizado 

200.00.09 0.00 Fan Coils Estúdios A e B 74,69 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 

C.U.T. - NÍVEL 3 

N. NÍVEL AMBIENTE ÁREA m' PISO PAREDE TETO INSTALAÇÕES BANCADAS RODAPÉ OUTROS 

200.03.01 3.00 Descarga de Ar Geradores 25,2 Concreto Nivel O Korodur 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 

200.03.02 3.00 Geradores 50,51 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 

200.03.03 3.00 Subestação 68,64 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 

200.03.04 3.00 Circulação 44,57 Cerâmica 
Bloco Concreto Aparente pintura 

PVA 
Laje Aparente pitura PVA 



SPM•  
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

roy ENGENHARIA 

N.  NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

ORQUESTRA-NWEL2A0 

100.02.06 2.00 COPA 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 210 x60 Rodatampo e borda dupla 

1 CUBA Aço inox 34 x40 

1 TORNEIRA Deca lzy 1167 C37 
Torneira de mesa, bica móvel, 1/2 volta, 
cromada 

100.02.07 2.00 DML 
1 TANQUE TQ 02 opção 1 (instai. Parede) 30 litros Cor branco gelo GE 17. com  coluna CT 25 

1 TORNEIRA Daca lzy 1168 C37 Torneira de parede, bica móvel, 1/2 volta cromada 

100.02.08 2.00 SANITÁRIO PNE 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco  gelo GE 17 

TORNEIRA Daca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Valwla Hydra Duo 25450 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca P 51, linha Vogue Plus 
Cor branco gelo GE 17, com abertura  central 

100.02.09 2.00 SANITÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Daca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

5 VASO SANITÁRIO 
Bacia Daca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

o6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

100.02.10 2.00 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x 60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 

 fechamento automático, cromada 

2 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
06 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

2 MICTÓRIO Deca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Deca 2573 C 



SPM 4' 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

woN,  ENGENHARIA 

NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO N. 

 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

ORQUESTRA - NÍVEL 6.00 

100.06.10 6.00 SANITÁRIO DIRETOR 
ARTÍSTICO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 100)60 Tampo especial, sob medida com cuba na 
própria pedra e ralo escondido 

1 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 

1 TORNEIRA Daca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO 
Deca linha Carrara com caixa 

acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

100.06.12 6.00 SANITÁRIO DIRETOR 
FILARMÔNICA 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 100x60 Tampo especial, sob medida com cuba na  própria pedra e ralo escondido 

1 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 

1 TORNEIRA Deca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

100.06.19 6.00 COPA 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 220)60 Rodatampo e borda dupla 

1 CUBA Aço inox 34 x 40 

1 TORNEIRA Deca lzy 1167 C37 Torneira de mesa, bica móvel, 1/2 volta, 
cromada 

100.06.20 6.00 DML 
TANQUE TC/ 02 opção 1 (instai. Parede) 30 litros Cor branco gelo GE 17, com coluna CT 25 

TORNEIRA Deca lzy 1168 C37 Torneira de parede, bica móvel, 1/2 volta cromada 

100.06.21 6.00 SANITÁRIO PNE 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca P 51, linha Vogue Plus 
Cor branco gelo GE 17, com abertura 
central 

100.06.22 6.00 SANITÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x 60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

5 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 



SPM. 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO, CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant. EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

100.06.23 6.00 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torreira para lavatório de mesa, 

 fechamento automático, cromada 

2 VASO SANITÁRIO 
Bacia Doca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

2 MICTÓRIO Deca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Daca 2573 C 

100.06.35 6.00 CONDOMÍNIO 
COPA PREFEITURA 

TAMPO Granito preto São Gabriel 184 x60 Rodatampo e borda dupla 

CUBA Aço inox 34 x 40 

TORNEIRA Daca lzy 1167 C37 
Torneira de mesa, bica móvel, 1/2 volta, 
cromada 

100.06.37 6.00 SANITÁRIO PREFEITURA 
CONDOMÍNIO 

TAMPO Granito preto São Gabriel 110 X 60 Rodatampo e borda dupla 

1 LAVATÓRIO Cuba de embutir Doca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

TORNEIRA Doca 1173 C Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
06 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

100.06.38 6.00 SANITÁRIO PREFEITURA 
CONDOMÍNIO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 X 60 Rodatampo e borda dupla 

1 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

TORNEIRA Doca 1173 C Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

ORQUESTRA - NÍVEL 12.00 

100.11.02 11.62 SALA PRIMEIROS AUXILIOS 

100.11.03 11.62 VESTIÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 150 X 55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 11730 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 



SPM 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N.  NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

CHUVEIRO 1970 C CT Chuveiro Spot com tubo parede 

1 MISTURADOR  K4 regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.01 12.00 CAMARIM COLETIVO -1 
PNE 

2 TAMPO Granito preto São Gabriel 130 x 55 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 

 gelo GE 17 

5 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

3 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca P51, linha Vogue Plus 
Cor branco gelo GE 17, com abertura 
central 

VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

3 VASO SANITÁRIO 
Bacia Daca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

4 CHUVEIRO Daca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

4 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

cm 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.02 12.00 CAMARIM COLETIVO 2 

2 TAMPO Granito preto São Gabriel 135 x 55 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

3 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

3 CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

3 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

cm 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.03 12.00 CAMARIM COLETIVO 3 

2 TAMPO Granito preto São Gabriel 135 x 55 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

3 VASO SANITÁRIO 
Bacia Daca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

3 CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 
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ENGENHARIA 

NÍVEL AMBIENTE Quant. EQUIPAMENTO N't 

 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

3 MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.04 12.00 CAMARIM COLETIVO 4 

2 TAMPO Granito preto São Gabriel 135 x 55 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

3 VASO SANITÁRIO Bacia Daca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

3 CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

3 MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.05 12.00 CAMARIM INDIVIDUAL 
REGENTE 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 x 55 Rodatampo e borda dupla 

TAMPO Granito preto São Gabriel 100 x 55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Daca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 11730 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO 
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

CHUVEIRO Doca 1990 C STD Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.06 12.00 CAMARIM INDIVIDUAL 
SPALLA 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 x 55 Rodatampo e borda dupla 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 100 x55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Daca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 11730 Tomeira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CO 01F 

CHUVEIRO Deca 19900 STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

1 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

CM Acabamento lzy 4900 037 GD 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 x55 Rodatampo e borda dupla 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 100 x 55 Rodatampo e borda dupla 



SP1Vr 
Obra CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

100.12.07 12.00 CAMARIM INDIVIDUAL 
SOLISTA -1 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO  
Bacia Daca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

1 CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

1 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

Cm 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.08 12.00 
CAMARIM INDIVIDUAL 

SOLISTA -2 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 x 55 Rodatampo e borda dupla 

TAMPO Granito preto São Gabriel 100 x 55 Rodatampo e borda dupla 

2 . 	LAVATÓRIO Cuba de embutir Daca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

CHUVEIRO Doca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CIT1 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.09 12.00 CAMARIM INDIVIDUAL 
SOLISTA -3 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 110 x 55 Rodatampo e borda dupla 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 100 x 55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 1173C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO  
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

06 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

1 CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
Cm 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.10 12.00 CAMARIM INDIVIDUAL 
SOLISTA - 4 P NE 

2 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca lzy 1198 C37 
Torneira para lavatório de mesa, 1/4 de 
volta, cromada 

3 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 



,e) SPM 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

1 VASO SANITÁRIO 
Daca linha Vogue Plus Conforto 

com abertura central 
Cor branco gelo GE 17, bacia P 51 

CHUVEIRO Deca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

1 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

EITI 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

100.12.11 12.00 CAMARIM APOIO PALCO 
(PNE) 

2 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco  gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca lzy 1198 C37 
Torneira para lavatório de mesa, 1/4 de 
volta, cromada 

3 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Doca linha Vogue Plus Conforto 
com abertura central 

Cor branco gelo GE 17, bacia P 51 

CHUVEIRO Doca 1990 C STD 
Chuveiro Acqua Plus com tubo de parede 
standard, cromado 

1 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, largura montantes 40 

cm 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

4424945, vedação MVR 

100.12.12 12.00 COPA 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 220x60 Rodatampo e borda dupla 

1 CUBA Aço inox 34 x 40 

1 TORNEIRA Deca lzy 1167 C37 
Torneira de mesa, bica móvel, 1/2 volta, 
cromada 

100.12.13 12.00 DML 
TANQUE TO 02 opção 1 (instai. Parede) 30 litros Cor branco gelo GE 17, com coluna CT 25 

1 TORNEIRA Deca lzy 1168 C37 Torneira de parede, bica móvel, 1/2 volta cromada 

100.12.14 12.00 SANITÁRIO PNE 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

TORNEIRA Deca 1173C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 Co 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca P 51, linha Vogue Plus 
Cor branco gelo GE 17, com abertura 

 central 

100.12.15 12.00 SANITÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 
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Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

5 VASO SANITÁRIO 
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

06 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

100.12.16 12.00 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 285 x 60 Rodatampo e borda dupla 

4 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

4 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 

 fechamento automático, cromada 

2 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
06 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

2 MICTÓRIO Deca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Deca 2573 C 

100.12.33 12.00 VESTIÁRIO MASCULINO 

TAMPO Granito preto São Gabriel 150 X 55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Daca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

1 CHUVEIRO 1970 C CT Chuveiro Spot com tubo parede 

1 MISTUFtADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM 

Acabamento láy 4900 C37 GD 

100.13.03 13.00 CAFÉ 

100.13.05 13.00 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 445 X 60 Rodatampo e borda dupla 

5 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 
na própria pedra e ralos escondidos 

5 TORNEIRA Daca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

4 VASO SANITÁRIO 
Doca linha Carrara com caixa 

acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

8 MICTÓRIO Doca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Daca 2573 C 

100.13.06 13.00 SANITÁRIO P NE 
MASCULINO 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 

 gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P60, cor branco gelo 
GE 17 



SPNI.  
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N. NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

100.13.07 13.00 SANITÁRIO PNE FEMININO 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 

 gelo GE 17 

TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60, cor branco gelo 

 GE 17 

100.13.08 13.00 SANITÁRIO FEMININO 

TAMPO Granito preto São Gabriel 690 X 60 Rodatampo e borda dupla 

8 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

8 TORNEIRA Daca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede. 
fechamento automático, cromada 

13 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

100.13.14 13.00 SANITÁRIO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 190x55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir Deca L37 49 x 36,5 cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Doca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
06 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

ORQUESTRA - NÍVEIS 17.00 E 18.00 

100.17.03 17.20 SANITÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 290x60 Rodatampo e borda dupla 

3 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 
na própria pedra e ralos escondidos 

3 TORNEIRA Doca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

3 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

100.17.04 17.20 SANITÁRIO PNE 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

1 TORNEIRA Doca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C 02310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 



It>eb SPM.  
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

••••.<>.• ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

1 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60. cor branco gelo 

 GE 17 

100.17.05 17.20 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 230x60 Rodatampo e borda dupla 

3 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

3 TORNEIRA Deca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 

 fechamento automático, cromada 

2 VASO SANITÁRIO 
Deca linha Carrara com caixa 

acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e 6 litros 
Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

3 MICTÓRIO Deca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Deca 2573 C 

100.17.06 17.20 CAFÉ . 

100.18.02 18.00 CAFÉ 

100.18.03 18.00 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 445 X 60 Rodatampo e borda dupla 

5 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

5 TORNEIRA Deca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 

 fechamento automático, cromada 

4 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

8 MICTÓRIO Daca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Deca 2573 C 

100.18.04 18.00 SANITÁRIO PNE 
MASCULINO 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 23050 e 2310 C cromadas 

VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60, cor branco gelo 
GE 17 

100.18.05 18.00 SANITÁRIO PNE FEMININO 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 C e 23100 cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Daca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60. cor branco gelo 
GE 17 



SPM. 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

•••:0,,  ENGENHARIA 

N° NIVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

100.18.06 18.00 SANITÁRIO FEMININO 

TAMPO Granito preto São Gabriel 690x60 Rodatampo e borda dupla 

8 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

8 TORNEIRA Daca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

13 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

ORQUESTRA - NÍVEL 22.00 

100.22.03 22.00 SANITÁRIO 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO 
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 e 6 litros 

100.22.04 22.00 SANITÁRIO 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco  gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO 
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 306 litros 

100.22.12 22.35 CAFÉ 

100.22.15 22.35 SANITÁRIO MASCULINO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 445 X 60 Rodatampo e borda dupla 

5 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

5 TORNEIRA Deca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 

 fechamento automático, cromada 

4 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 

8 MICTÓRIO Deca M 715 Cor branco gelo GE 17 Válvula para mictório Deca 2573 C 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 
gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 



SPMs  
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO, CASA DE CONCERTOS 

PRÉDIO: 100 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NÍVEL AMBIENTE Quarg. EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

100.22.16 2235 SANITÁRIO PNE 
MASCULINO 

2 BARRA Barras de apoio 52 e90 cm 2305 Co 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60, cor branco gelo 
GE 17 

100.22.17 22.35 SANITÁRIO PNE FEMININO 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco  gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

2 BARRA Barras de apoio 52 e 90 cm 2305 Co 2310 C cromadas 

1 VÁLVULA Válvula Hydra Duo 2545 C 114 Válvula com duplo acionamento, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara convencional 
Bacia convencional P 60, cor branco gelo 
GE 17 

100.22.18 22.35 SANITÁRIO FEMININO 

1 TAMPO Granito preto São Gabriel 690x60 Rodatampo e borda dupla 

8 LAVATÓRIO Granito preto São Gabriel 
Tampo especial, sob medida com cubas 

 na própria pedra e ralos escondidos 

8 TORNEIRA Deca 1172 C 
Torneira para lavatório de parede, 
fechamento automático, cromada 

13 VASO SANITÁRIO Deca linha Carrara com caixa 
acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Bacia com caixa acoplada CP 626, cor 
branco gelo GE 17 



SPM 4> 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: ESTACIONAMENTO 

PRÉDIO: 500 	 DATA: Novembro 2012 

ENGENHARIA 

N° NIVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 3.00 

500.03.03 3.00 SANITÁRIO 

LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm 
Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco 

 gelo GE 17 

1 TORNEIRA Doca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus coro caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

500.03.04 3.00 SANITÁRIO 

LAVATÓRIO Lavatório coro coluna suspensa 55v 47 cm Lavatório L51 e coluna CS 1V, cor branco  gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 

 fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO 
Bacia Doca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 6.00 

500.06.08 6.00 VESTIÁRIO TERC. 

1 TAMPO Mármore Branco Carrara 185x55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO Cuba de embutir oval pequena 
Doca L59 4040cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Daca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANfTÁRIO Bacia Deca Cl' 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

CHUVEIRO 1970 C CT Chuveiro Spot com tubo parede 

500.06.09 6.00 VESTIÁRIO TERC. 

1 TAMPO Mármore Branco Carrara 185x55 Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO 
Cuba de embutir oval pequena 

Deca L59 
40x30cm Cor branco gelo GE 17 

2 TORNEIRA Deca 1173C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO 
Bacia Deca CP 525 linha Vogue 

Plus com caixa acoplada 
Duplo acionamento: 3 

e6 litros 
Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

1 MISTURADOR 
Kit regisro de pressão para drywall, 

4424945, vedação MVR 
largura montantes 40 

CM 
Acabamento lzy 4900 C37 GD 

1 CHUVEIRO 1970 C CT Chuveiro Spot com tubo parede 

1 TAMPO Mármore Branco Carrara Rodatampo e borda dupla 

2 LAVATÓRIO 
Cuba de embutir oval pequena 

Daca L59 40x30cm Cor branco gelo GE 17 



SPIVr 
Obra: CASA DE CONCERTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 	PRÉDIO: ESTACIONAMENTO 

PRÉDIO: 500 	 DATA: Novembro 2012 

....",, ENGENHARIA 
Nor  

N° NÍVEL AMBIENTE Quant EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

500.05.02 550 SANITÁRIO GUARITA 
2 TORNEIRA Daca 1173 C 

Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 

MISTURADOR Kit regisro de pressão para drywall, 
4424945, vedação MVR 

largura montantes 40 
CM 

Acabamento lzy 4900 C37 GD 

1 CHUVEIRO 1970 C CT Chuveiro Spot com tubo parede 

500.05.03 5.50 COPA GUARITA 

1 CUBA INOX Aço inox 34 x40 

2 TAMPO Mármore Branco Carrara 200x60 e 144x60 

TORNEIRA Daca lzy 1167 C37 
Torneira de mesa, bica móvel, 1/2 volta, 
cromada 

ESTACIONAMENTO - NÍVEL 9.00 

500.09.03 9.00 SANITÁRIO 

1 LAVATÓRIO Lavatório com coluna suspensa 55 x 47 cm Lavatório L51 e coluna CO 1V, cor branco  gelo GE 17 

1 TORNEIRA Deca 1173 C 
Torneira para lavatório de mesa, 
fechamento automático, cromada 

1 VASO SANITÁRIO Bacia Deca CP 525 linha Vogue 
Plus com caixa acoplada 

Duplo acionamento: 3 
e 6 litros 

Cor branco gelo GE 17, bacia para caixa P 
505, caixa acoplada CD 01F 
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Nota Importante 

Este documento apresenta diretrizes básicas para estruturas e instalações na Sala de 
Concertos. As mesmas têm por objetivo chamar a atenção dos projetistas para itens 
especiais ou para problemas encontrados em projetos similares, e também para incluir ou 
aproximar critérios encontrados em exemplos de referencia internacionais. Normas 
estrangeiras foram chamadas no texto com a intenção de complementar informação de 
consulta. 

As diretrizes descritas neste documento podem ter impacto importante em diferentes 
esferas do projeto. Os projetistas devem consultar a A&S frequentemente a cada 
desenvolvimento dos seus trabalhos. 

Estas Diretrizes não transferem a responsabilidade de projetos de instalações para A&S. O 
responsável pelos projetos é a equipe de projetista. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta as diretrizes básicas de estrutura e instalações prediais da Sala 
de Concertos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Este documento foi preparado para dar 
suporte inicial às equipes de projeto, e é anterior ao desenvolvimento dos estudos de 
instalações. As recomendações descritas foram compiladas de experiência prática em 
projetos de referencia internacionais, e devem ser avaliadas e desenvolvidas pelos 
projetistas. 

O objetivo das recomendações contidas neste documento é levantar para os projetistas 
problemas usualmente encontrados em instalações similares e incluir recomendações 
que podem ser encontradas em exemplos de referência internacional - meta a ser 
perseguida nesta Sala. 

Havendo conflito entre o estabelecido por normas brasileiras e as recomendações 
contidas neste documento, optar pela que for mais restritiva, sempre com a criteriosa 
avaliação dos responsáveis pelas disciplinas. 

A estrutura de diretrizes básicas da A&S para o projeto está abaixo e os documentos 
devem ser consultados pelas equipes de projetistas. 

Diretrizes 
Título 

da A&S na Fase do Básico 
Conteúdo 

Controle de Ruído e Vibrações Cuidados acústicos para as instalações prediais. 
Estruturas e Instalação Critérios requisitos: planejamento de estruturas e 

instalações 
Planejamento e Acabamentos Critérios e requisitos: planejamento e acabamentos 
Áudio e Vídeo Critérios gerais para áudio e vídeo. 
Iluminação Cênica e Equipamentos de 
Palco 

Requisitos de iluminação cênica e equipamentos de 
palco. 

Independente de comentário neste documento, todos os sistemas deverão ser atuais, no 
estado-da-arte, e considerando premissas e / ou tendências de uma edificação 
sustentável. Por exemplo, reuso de água, utilização de luz natural ou equipamentos de 
baixo consumo e longa vida útil, material reciclado, material com origem confiável, são 
premissas básicas de projeto. 

2. ESTRUTURA E VEDAÇÕES 

2.1 	Documentos de Referência 

N BR 15961-1 -Alvenaria estrutural — Blocos de concreto. Parte 1: Projetos 

Sala de Concertos 	 4 
Codemig 
Diretrizes de Estruturas e Instalações - Projeto Básico 

• 

Este documento trata de recomendações gerais e conceituais na fase do projeto básico. Os projetistas deverão considerar 
os itens aplicáveis a este projeto em particular. Projeto em desenvolvimento. 



Acústica & Sônica 

NBR 15812-1 - Alvenaria estrutural — Blocos cerâmicos. Parte 1: Projetos 

NBR 15758-1 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e 
procedimentos executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados 
como paredes. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

2.2 	Geral 

Os diversos ambientes da Sala de Concertos são classificados com relação à sua 

sensibilidade acústica e podem ser vistos no quadro abaixo. 

Tipo de Área 

CLASSIFICAÇÃO DE AMBIENTES 

Descrição 

PELA SENSIBILIDADE 

Ruído de Fundo 

ACÚSTICA 

Locais Típicos 

Crítica ou 
Sensível 

Locais silenciosos onde se 
produz material para 
escuta sensível. 

NC < 15 a NC- 25 Sala de Concertos, Salas de 
Ensaios e Estúdio de 
Gravação da Sala de 
Concertos 

Conforto Tipicamente não se 
produz material para 
escuta sensível, 
Privacidade é requisito de 
projeto. 

NC -30 a NC -40 Camarins, administração, 
sala de produção / 
comunicação, escritórios. 

Diversas Conforto acústico e nível 
aceitável de 
comunicação. 

NC- 45 Vestiários, refeitório, 
escritórios de manutenção, 
oficinas. 

Para manter baixos níveis de ruído dentro dos locais devem ser tomados cuidados para 

reduzir a transmissão de via ar e via estrutura. Os cuidados relativos aos equipamentos 

mecânicos e acessórios estão nas Diretrizes de Controle de Ruído e Vibrações. 

Os acabamentos estão descritos nas Diretrizes Técnicas de Planejamento e Acabamentos. 
Este capítulo trata, portanto, das características acústicas que devem ser observadas 

pelos elementos construtivos das edificações. 

2.3 	Áreas Críticas 

As características dos elementos construtivos das áreas críticas devem ser orientadas 

pelos critérios acústicos. Os principais requisitos estão no quadro abaixo. 

PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ÁREAS CRÍTICAS 
Paredes 
	

Concreto ou alvenaria com pesos definidos de acordo 
com o requisito acústico. 

Portas 	 Acústicas metálicas e/ou madeira; acessos por 
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antecâmaras. 

Laje Definida pela acústica. Ocorrência de lajes flutuantes 
em alguns casos. 

Separação estrutural Eventualmente como na Sala de Concertos e Estúdios. 

2.3.1 Envelope Acústico 

As estruturas das salas classificadas como críticas ou sensíveis são denominadas neste 

projeto por envelope acústico - que é o limite estrutural perimetral do ambiente 

(paredes, laje e teto). 

Como já foi definido nas Diretrizes de Controle de Ruído e Vibrações, não podem ser 

instalados equipamentos ou tubulações no envelope acústico. É aceitável a instalação e 

dutos de ar condicionado — desde que providos de hangers, eletrodutos e eletrocalhadas. 

Nota: busways (barramentos) — não devem ser fixados nos envelopes acústicos. 

Como diretriz básica os envelopes acústicos deverão ter as características definidas no 

quadro abaixo. 

Envelopes Acústicos 

Ambiente Envelope mínimo Estruturas Flutuantes Separação Estrutural 

Peso Espessura 

1.Sala de Concertos 

Envelope 1000 kgf/m2  40 cm Sim Sim 

Lajes de plateia e 
balcões 

375 kgf/m2  15 cm Não Não 

Piso técnico 750 kgf/m2 30 cm Não Não 

2. Ensaios/Percussão 625 kgf/m2  25 cm Sim Sim 

3. Casas de máquinas 350 kgf/m2  14 cm A ser definido Sim 

Notas: 

• O envelope acústico é todo o perímetro externo da Sala de Concertos. No caso da laje dos 
balcões é a sua casca externa — e que não pode ser perfurada. 

• O envelope acústico da Sala de Concertos foi planejado pela A&S em uma linha vertical e uma 
única linha horizontal. Os pesos podem ser desenvolvidos em paredes duplas combinadas 
com shafts e estas opções serão exploradas no projeto com o calculista. 

• O piso técnico não é considerado envelope acústico, mas interior da sala. Não é aceitável a 
instalação de equipamentos salvo os de movimentação do difusor acústico. A estrutura do 
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piso técnico deverá considerar os esforços deste sistema. É aceitável a passagem de dutos de 
ar no piso técnico — mas não tubulações de água. 

• Lajes de plateia e balcões é o piso onde são fixadas as poltronas e eventualmente perfurado 
para insuflamento de ar condicionado. Um piso com espessura menor é aceitável 
dependendo de coordenações com o engenheiro estrutural. 

• O calculista deverá considerar o comportamento dinâmico dos balcões, particularmente o 
balcão principal frontal. Mesmo admitindo que os riscos de excitação em cadência dos 
balcões são remotos, existem relatos de "movimentos" de balcões em salas de concertos que 
são desconfortáveis. O balcão não poderá ter frequência natural vertical inferior a 6 Hz e 
nesta ocorrência uma análise dedicada deve ser realizada pelo calculista para verificar os 
riscos envolvidos. 

Os tipos de paredes para cada um destes ambientes estão apresentados em desenho. 

2.3.2 Capacidade de Carga de Pisos 

O calculista deverá considerar as seguintes capacidades de carga para pisos. Estes dados 

são preliminares e serão revisados no desenvolvimento do projeto. 

Área 
Capacidade de Carga de Pisos 

Carga Distribuída Carga Pontual Piso Flutuante 
Palco 	da 	Sala 	de 
Concertos 

>750 kgf/m2  
<1000 kgf/m2  

>450 kgf Não 

Piso 	Técnico 	Sala 	de 
Concertos 

> 500 kgf/m2  
<750 kgf/m2  

> 300 kgf Não 

Doca da Orquestra > 750 kgf/m2  
<1000 kgf/m2  

> 450 kgf Não 

Salas de Ensaios > 300 kgf/m2  
<550 kgf/m2  

> 190 kgf Sim 

Notas: 

• Carga pontual medida em um quadrado de 30 cm de lado. 

• No piso técnico devem ser consideradas as cargas e esforços do sistema de movimentação do 
difusor móvel e que estarão disponíveis no desenvolvimento do projeto. 

2.3.3 Paredes Acústicas de Alvenaria ou Concreto 

É importante prever desde início de projeto que a especificação de paredes acústicas 
construídas em blocos, tijolos ou concreto, pressupõe: 

• A ausência de peças quebradas ou furadas. 
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• Nas construções de alvenaria deve ser utilizada argamassa de rejunte vertical e 
horizontal e as peças instaladas com juntas desencontradas. 

Estas características devem estar claramente ressaltadas em desenhos e nas 
especificações escritas dos projetistas. 

É conveniente ressaltar que muito do que é praticado da construção civil convencional é 
inaceitável para construções acústicas. Sugerimos a preparação de desenhos com 
paginação de blocos para as alvenarias acústicas. 

2.3.4 Junta Acústica 

Uma junta acústica —JIA — é um espaço de ar completo entre duas partes estruturais com 
5 cm de espessura (largura). O objetivo da JIA é criar uma separação para redução de 
transmissão de ruído estrutural. O lançamento preliminar das JIAs está indicado em 
desenhos. 

As JIAs devem estar claramente identificadas nos desenhos de arquitetura e estrutura. 

A JIA é completa em todo perímetro e altura das áreas protegidas, desde as bases até a 
cobertura. Não podem ser admitidas uniões rígidas entre as partes tais como restos de 
concreto, perfis metálicos, forros de gesso, etc. 

Todos os conduítes, tubulações ou dutos cruzando JIA devem ser suspensos com hangers. 
As equipes de projeto estrutural e instalações deverão coordenar todos estes 
cruzamentos. 

Os projetistas de estruturas e instalações deverão coordenar os métodos construtivos das 
JIAs com A&S considerando os itens abaixo e que deverão constar das especificações de 
projeto: 

• Quando uma parede de bloco for adjacente a uma JIA, cuidado deve ser tomado para 
remover completamente todos os restos de argamassa que podem ter permanecido 
entre elas. A limpeza deverá estar completada e inspecionada pela A&S antes da 
instalação de qualquer cobertura ou outros elementos que possam comprometer a 
inspeção. A Construtora deverá informar todas as partes envolvidas em no mínimo 
duas semanadas antes da data apropriada para a inspeção. 

• Reforços metálicos, vigas, perfis, mãos-francesas, "cabelinhos de aço", etc., não 
podem cruzar a JIA. 
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• Somente materiais resilientes como espuma de neoprene, de borracha natural ou 
manta de lã mineral podem ser utilizados nas JIAs. Não é aceitável o uso de isopor ou 
materiais similares salvo se puderem ser totalmente removidos. 

• O cruzamento de instalações por JIAs deve ser evitado. Apenas quando não houver 
outra solução prática, o cruzamento será estudado em conjunto com A&S 
considerando desde o início do planejamento: 

• Os dutos devem ser selados resilientemente quando cruzarem por paredes divididas 
em JIAs e devem ser suportados por hangers de borracha nos 3 pontos antes e após a 
JIA. 
• 

• Conduítes e tubulações de sprinklers devem ser resilientemente selados quando 
passarem por paredes divididas por JIAs. Em alguns casos será necessária a utilização 
de selagem corta fogo flexível. 

• Tubulações de água gelada e tubulações de água não devem cruzar por paredes 
divididas por JIAs e nem podem ser fixadas em envelopes acústicos. Os casos críticos 
deverão ser coordenados diretamente com A&S. 

Restos de massas e "pequenas" ligações entre paredes separadas por JIAS têm um 
impacto severo no desempenho esperado e podem degradar os resultados. O projetista 
deverá providenciar informações escritas e gráficas em suficiente detalhe para eliminar 
estas ocorrências na Sala de Concertos. 

2.3.5 Fachada Envidraçada do Foyer 

A fachada envidraçada do Foyer tem papel importante na definição das condições de 
carga térmica no local, assim como de proteção acústica. Ela pode ser construída com 
vidros laminados (em panos simples) ou vidros insulados. 

Os aspectos de coloração e modulação devem ser coordenados com os arquitetos autores 
do projeto, com os projetistas de climatização e estrutura (vento e dilatações térmicas). 
As seleções abaixo atendem aos requisitos acústicos (STC > 40, OITC>34). 

• Vidro laminado 10 + 0,76 mm PVB + 6 mm. 

• Vidro insulado 6 mm (13 mm ar) 10 mm (5 mm x 2, PVB 0,76). 
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PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ÁREAS DE CONFORTO ACÚSTICO 
Paredes Gesso, alvenaria ou divisória acústica 
Portas Acusticamente vedadas em madeira 
Laje 
	

Via de regra o principal requisito é estrutural 

PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ÁREAS GERAIS 
Paredes 	 Gesso, alvenaria ou divisória pré-fabricada 
Portas 	 Via de regra sem requisito acústico. 
Laje 	 Via de regra o principal requisito é estrutural 

Acústica & Sônica 

Os caixilhos da fachada deverão ser todos internos para resguardo de isolamento 
acústico. Na mesma direção, recomendamos alinhar as fachadas do Foyer com a 
cobertura da Sala de Concertos. 

2.4 	Áreas de Conforto 

As principais características de elementos construtivos das áreas de conforto acústico 
estão no quadro abaixo. 

Em alguns casos a A&S pode ter requisitos especiais para as lajes de piso e/ou cobertura 
de áreas de conforto acústico dependendo das adjacências. O projetista deverá 
manifestar a preferência pelo tipo de parede conforme indicações em desenho. 
Considerar custos, facilidade de instalação e aspecto. 

As paredes em gesso acartonado são mais leves do que alvenaria e em muitos casos 
permitem aceleração das obras. Deve ser considerado que paredes acústicas de gesso 
requerem detalhes e mão de obra especializada. 

O projetista deverá lançar as modulações de alvenarias, paredes secas ou divisórias em 
desenho, minimizando os erros de construção. 

A seleção de paredes deverá ser integralmente fechada em projeto sem deixar opções de 
tipologia para escolha na obra. 

2.5 	Áreas Diversas 

As principais características de elementos construtivos das áreas gerais estão no quadro 
abaixo. 

Em alguns casos a A&S pode ter requisitos especiais para as lajes de piso e/ou cobertura 
de áreas de conforto acústico dependendo das adjacências. 

3. 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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3.1 	Documentos de Referência 

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 13570- Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos 

13S 7671 - Requirements for electrical installations. IEE wiring regulations. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

	

3.2 	Geral 

A instalação elétrica, inclusive as partes operando em voltagem muito baixa (<50 V AC ou 
120 DC), deve atender aos requisitos das normas de referência. 
Os equipamentos elétricos devem ser instalados para não apresentar risco ou obstrução 
ao movimento das pessoas. Luminárias penduradas de teto deverão permitir uma altura 
livre, abaixo da sua parte inferior de no mínimo 2,1 m. 

Quando uma luminária puder ser desconectada da estrutura de fixação, uma segunda 
suspensão deve ser incluída. Qualquer luminária pendurada com peso superior a 1 kg 
deve contar com um meio secundário de suspensão. Os sistemas de iluminação cênica 
serão tratados em diretriz específica. 

As luminárias que podem alcançar altas temperaturas deverão estar bem espaçadas de 
qualquer material combustível — como cortinas — para minimizar os riscos de fogo. 
Quando necessário, as luminárias deverão ser instaladas com proteção para evitar que as 
mesmas entrem em contato com materiais combustíveis. 

Os cabos condutores deverão estar de acordo com as normas aplicáveis. Os cabos 
deverão ter características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão 
de fumaça e gases. Os requisitos muito especiais de cabos para as instalações de áudio, 
vídeo e iluminação cênica serão descritos nas diretrizes específicas destas disciplinas. 

O projetista deverá prever circuitos independentes para serviços, e que não devem estar 
ligados às redes estabilizadas, como a rede de áudio e outras fontes de energia "limpa". 
Estes circuitos serão utilizados para equipamentos de limpeza ou manutenção, por 
exemplo. 

Não é aceitável a instalação de transformadores ou quadros elétricos nas proximidades 
de áreas críticas. Ver Diretrizes de Controle de Ruído e Vibrações. 

3.3 Controles 
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Os quadros principais e aparatos de distribuição, incluindo as rotas de subcircuitos, 
devem ser claramente identificados indicando os circuitos controlados. 

Nas proximidades de equipamentos críticos devem ser previstos meios de cortar o 
fornecimento de energia local, para minimizar riscos e danos. 

Um diagrama esquemático da instalação elétrica deverá estar disponível nas 
proximidades do controle principal conforme área, incluindo as posições de quadros de 
distribuição e tamanhos de cabos. 

Todos os aparatos de controle incluindo cabines e pontos de distribuição devem ser 
inacessíveis às pessoas não autorizadas. 

Interruptores de luz não devem ser disponibilizados em áreas públicas ou quando a 
operação de um interruptor local possa causar danos ou interferência nas atividades 
críticas. Nestas áreas os interruptores devem ser protegidos e operados apenas por 
pessoas autorizadas. Isto inclui Foyer, Sala de Concertos, entre outros locais a serem 
designados com os projetistas. 

Instalar na sala de controle da Sala de Concertos meios de rapidamente promover 
iluminação na área do palco, no caso de falha do sistema de controle de luz cênica. 

Sinais claros e instalados de forma permanente devem ser providenciados nas 
adjacências de todos os equipamentos com voltagem superior a 220 V. Por exemplo: 
PERIGO 380 V. Verificar o item referente à sinalização. A localização dos sinais deve ser 
planejada durante o projeto. 

3.4 	Separação de Circuitos 

Circuitos principais devem ser separados por cada usuário da Sala de Consertos. Esta 
separação deverá coordenada com a Coordenação do Projeto. 

É importante que uma falha em uma parte do sistema elétrico não afete nenhum serviço 
essencial. 

Subcircuitos de iluminação normal e de emergência devem ser projetados e instalados de 
forma que não sejam desconectados por uma falha ocorrendo em qualquer outro 
subcircuito. (Iluminação normal não inclui: emergência, luz cênica ou luz com função 
decorativa) 

Circuitos separados devem ser providenciados conforme recomendação abaixo. O 
projetista deverá estudar a separação de circuito em cada prédio. 
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• Sistema de alarme de incêndio 

• Fornecimento de energia para centrais de baterias de iluminação de emergência. 

• Rotas de escape no backstage. 

• Rotas de escape nas áreas públicas. 

• Sistemas de ventilação e climatização. 

• Iluminação da Sala de Concertos. 

• Outras iluminações de áreas públicas. 

• Camarins e áreas de apoio no backstage. 

• Iluminação cênica da Sala de Concertos. 

• Iluminação de serviço no palco da Sala de Concertos e no seu piso técnico. 

• Instalações de áudio e vídeo. 

• Elevadores. 

• Escritórios e áreas administrativas. 

• Cafés, refeitórios. 

3.5 	Qualidade 

A Sala de Concertos contará com instalações de equipamentos eletrônicos sofisticados, 
como amplificadores e computadores, por exemplo, que são suscetíveis a distúrbios 
produzidos na rede de alimentação. Outros sistemas, como dimmers, alteram as 
características da rede elétrica e podem induzir distúrbios na mesma. Usuários de 
espaços similares reportaram os seguintes problemas com a qualidade de alimentação: 

• Flutuações de voltagem. 
• Transitórios. 
• Harmônicos. 
• Interrupções de suprimento. 
• Baixo fator de potência. 
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Estes fatores deverão ser considerados e resolvidos pela equipe de projetistas. Os 

requisitos especiais para projeto básico das instalações de áudio e vídeo da Sala de 

Concertos estão descritos neste documento. 

3.6 	Instalações de Áudio e Vídeo (A/V) 

A instalação elétrica para o sistema de áudio e vídeo requer considerações especiais. Elas 

deverão ser totalmente independentes das demais instalações elétricas. Tem a 
denominação geral de "instalação limpa". As ligações e aterramento para sistema de 

áudio estão no desenho. 

As tomadas de força de sistema de A/V não podem ser consideradas como força geral ou 

para serviço e deverão ser claramente identificadas. 

Observar as distancias entre as redes de A/V e outras redes instaladas na edificação nos 
quadros abaixo e que devem ser observadas desde o início dos projetos. 

Distância 
Nível de 
Sinal A 

de Conduites 
Nível de 
Sinal B 

por Sistema — I 
Nível de 
Sinal C 

Nível de 
Sinal O 

Nível de 
Sinal E 

Nível de Sinal A 
Microfone 

-- 150 mm 300 mm 300 mm 150 mm 

Nível de Sinal B 
Linha 

150 mm -- 300 mm 150 mm 150 mm 

Nível de Sinal C 
Alto falante 

300 mm 300 mm - 150 mm 150 mm 

Nível de Sinal D 
Vídeo e dados 

300 mm 150 mm 150 mm -- 150 mm 

Nível de Sinal E Fibra 
ótica 

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 

Distância 
Nível de 
Sinal A 

de Conduites 
Nível de 
Sinal B 

por Sistema —II 
Nível de 
Sinal C 

Nível de 
Sinal D 

Nível de 
Sinal E 

Cabeamento de luz 
controlado por 
dimmer 

600 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

Circuitos 220 / 440 V 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 
Outras instalações 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 
Instalação com SCR 600 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

Não instalar em um mesmo eletroduto sinais de classes diferentes. 

Nos cruzamentos entre conduites de classes diferentes procure sempre utilizar 90°. 
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Todos os cabeamentos devem correr dentro de eletrodutos ou eletrocalhas com tampa 
salvo quando aprovado pela A&S e aceito pelos códigos de instalação. 
Os eletrodutos serão em aço carbono com galvanização eletrolítica observando as 
normas ABNT-5624, NRBR 13057 e rosca NBR 8133 e demais aplicáveis. Os mesmos 
deverão ser dimensionados para um máximo de 40% de preenchimento, e deverão ter 
diâmetro mínimo de 3/;". Ver desenhos de interligação de áudio. 

As eletrocalhas com tampas quando utilizadas deverão ser em aço carbono SAE 1008-
1010 e NBR 11888-2 / NBR 7013, nas dimensões lançadas nos desenhos de infraestrutura 
de áudio. As eletrocalhas são com galvanização a fogo não sendo aceitável galvanização 
eletrolítica. 

As curvas e acessórios necessários para a instalação de infraestrutura de áudio deverão 
ter as mesmas características construtivas do trecho reto. 

	

3.7 	Serviço 

O projetista de elétrica deve prever pontos de força para equipamentos de serviços de 
limpeza e manutenção separados do circuito de força do sistema de áudio / vídeo e na 
Sala de Concertos. 

Como instrução básica, para a Sala de Concertos instalar 1 tomada dupla nas paredes a 
cada 7,5 m. 

Para os demais locais prever 1 tomada dupla por sala no mínimo. 

	

4. 	VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 

	

4.1 	Documentos de Referência 

NBR 16401 1-1: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários: Projeto 
das instalações. 

NBR 16401 1-2: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários: 
Parâmetros de conforto térmico. 

NBR 16401 1-3: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários: Qualidade 
de ar interior. 
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ASHRAE - Handbook of Fundamentais. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

4.2 	Geral 

A Sala de Concertos requer sistema de ventilação mecânica e ar condicionado servindo 
áreas de apresentação artística (Sala de Concertos), áreas públicas, estúdios de gravação, 
subsolos, entre outros locais. 

O sistema de ventilação e ar condicionado deverá ser projetado considerando os 
requisitos do projeto acústico porque é uma das principais fontes de perturbação para os 
ambientes acusticamente sensíveis. 

Os principais critérios de projeto estão descritos neste documento. Caberá ao projetista 
do sistema de ar-condicionado definir os critérios do sistema e que deverão ser 
aprovados com a Coordenação do Projeto e com A&S. 

As diversas áreas da Sala de Concertos têm horários diferentes de utilização, e esta 
dinâmica deve ser observada no projeto de climatização. 

Qualidade acústica e economia de recursos devem ser consideradas no topo de decisão 
de projeto. O tema de sustentabilidade impacta as decisões de projeto de ar 
condicionado, e as possibilidades de ventilação natural devem ser exploradas pelo 
projetista. Se por um lado os critérios de ruído nas salas acusticamente sensíveis 
representam um obstáculo à ventilação natural, esta pode ser considerada - mesmo que 
parcialmente - em outras partes da Sala de Concertos. 

O projetista de ar condicionado deverá considerar as características da fachada para o 
dimensionamento do sistema de ar condicionado. Colaborar com as demais 
especialidades na escolha de vidros e outros elementos que possam minimizar a carga 
térmica dos ambientes servidos. Para isolamento acústico podem ser estudadas opções 
de vidros laminados ou insulados conforme descrito no item 2 deste documento. 

Devido às diferenças de horário e programa de atividade, deverão ser previstos sistemas 
de climatização independentes para camarins, Sala de Concertos, Ensaios, Foyer, sala de 
dimmers, sala de racks de amplificadores, salas de servidores, circulações, etc. No caso 
dos camarins, salas de ensaios e estúdio de gravação, o sistema deverá permitir controle 
individualizado de temperatura e vazão. Outros casos serão avaliados no projeto. 

Os espaços principais e acusticamente sensíveis devem ter seus equipamentos individuais 
e em volume constante: uma vez que existem variações de carga e horários, os sistemas 
de ar devem ser operados (e não apenas controlados) independentemente. Isto permitirá 
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aos técnicos da Sala de Concertos trabalhar em horário fora do padrão - para montagens 
e ensaios, por exemplo - sem a necessidade de operar o sistema principal. 

Os critérios abaixo deverão ser refinados e desenvolvidos pelo projetista e que preparará 
tabela com similar formatação. 

Ambiente 
Critérios Gerais para Sistema 

Temp °C 
de Ar Condicionado 

% U.R NC 
Sede para Orquestra 
Sala Sinfônica 23 + 1,5 45 - 60 <10 
Sala de Controle 23 + 2 45 - 60 15 
Estúdio 23 + 1,5 45 -60 <25 
Foyer 24+2 45 - 60 35 - 40 
Cozinha 27+2 65-75 50 
Escritórios 24 + 2 45 - 60 35 -40 
Camarins 24 + 2 45 - 60 35 - 40 
Sala de Piano 23 + 2 Controle de umidade N/A 
Sala de dimmers 23 + 2 Controle de umidade N/A 

4.3 	Sede para Orquestra 

4.3.1 Caracterização dos Usos 

A divisão típica dos sistemas entre ar condicionado e ventilação mecânica está abaixo e 
deverá ser desenvolvida pelo projetista. 

Ar condicionado: 

• Sala de Concertos, inclusive área de retaguarda. 
• Foyer, inclusive áreas de café, Green Room e outros espaços na área do Foyer. 
• Áreas administrativas. 
• Áreas de suporte aos artistas como camarins. 
• Salas de controle. 
• Salas de dimmers e de rack de amplificadores. 
• Salas de depósito de instrumentos. 
• Corredores. 
Ventilação mecânica: 

• Banheiros. 
• Cozinha. 
• Depósitos de equipamentos convencionais. 
• Casas de máquinas. 

4.3.2 Sala de Concertos 
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O ar condicionado do palco deve ser projetado considerando duas partes separadas ou 
independentes: palco e plateia. O tipo de sistema de ar condicionado para a Sala de 
Concertos deverá ser coordenado entre A&S e projetistas, e recomendamos o método de 
"deslocamento positivo". Estimamos uma vazão entre 8 I/s e 8,5 I/s x pessoa na Sala. 

O projetista deve considerar a possibilidade de utilizar dois sistemas para insuflamento e 
dois para retorno, cada um dimensionado com capacidade de 50% da capacidade total 
como meio de reduzir o nível de ruído e providenciar "back-up" no caso remoto de falha 
de um ventilador. 

Aspecto relevante é que o trabalho de orquestra (músicos e instrumentos) é sensível à 
clinnatização, e movimentação de ar do sistema de ar-condicionado não pode ser 
percebida no palco. E o sistema de deslocamento positivo não é adequado para o palco. 
Sugestões a serem exploradas com o projetista: 

• Promover uma quantidade significativa de retorno de ar ao redor da plataforma. 

• Alimentar parcialmente sobre o palco ou insuflar mais ar nas proximidades do palco 
do que o normalmente destinado às áreas de plateia. 

Não é aceitável que nenhuma parte do palco tenha temperaturas inferiores a 212  C, sob 
nenhuma condição operacional. 

Se a instalação de um sistema de exaustão de fumaça for necessária na Sala de Concertos, 
o mesmo deverá ser feito por meio de ventiladores de forma que o envelope acústico não 
seja degradado. 

4.4 	Salas de Dimmers e Racks de Amplificadores 

A sala de dimmers e a sala de racks de amplificadores devem ser dotadas de sistemas de 
ventilação dedicados com controle de umidade e requerem controle de umidade. Este 
sistema deverá ser comandado para ligar e desligar 1 hora antes ou após os espetáculos / 
ensaios ou conectados aos equipamentos a serem climatizados. 

A sala de dimmers pode ser uma das salas mais quentes da Sala de Concertos, e ao longo 
do projeto a A&S fornecerá dados para o correto dimensionamento do sistema de ar 
condicionado desta sala. 

4.5 	Sala de Armazenamento de Instrumentos 
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As salas de armazenamento de piano e de instrumentos requerem sistema dedicado de 
ar-condicionado com controle de umidade. Este sistema deverá operar durante 24 horas. 

	

5. 	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

	

5.1 	Documentos de Referência 

Código de Obras 

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria - Procedimento 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

	

5.2 	Geral 

O projetista deverá designar o tipo de descarga para os vasos. Para acústica é 
recomendado privilegiar o uso de bacias acopladas. 

A rede de hidráulica, inclusive água pluvial, não poderá passar por envelopes acústicos e 
nem dentro de salas acusticamente sensíveis. 

Deve ser dada especial atenção á velocidade de água nas tubulações para atendimento às 
normas e para minimizar geração de ruído. 

O projetista deverá prever a reserva de água em local que não interfira nas operações da 
Sala de Concertos e ao mesmo tempo sirva aos seus propósitos. 

A operação das bombas de recalque deverá ser com "soft start" e programadas para não 
operar no horário dos eventos da Sala de Concertos. As mesmas deverão ser instaladas 
sobre bases de inércia e amortecedores de vibração e em pontos remotos das salas 
acusticamente sensíveis. 

Cabe ao projetista organizar a distribuição de água de forma que o consuma possa ser 
medido individualmente pelo menos pelos seguintes usuários: Sede da Orquestra, Sede 
da Rádio, Sede da TV, Estacionamento. 

No tema de construir um edifício ambientalmente amigável cabe ao projetista 
desenvolver estudos e projeto para instalação de coleta de água de chuva para posterior 
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reaproveitamento na instalação de ar-condicionado e irrigação do paisagismo, 
considerando a viabilidade prática da medida. 

5.3 	Sanitários Públicos 

Sanitários modernos e bem projetados contribuirão de maneira positiva na reação do 
público com relação à Sala de Concertos. Devem ser evitadas as filas e superlotação 
destes espaços. É importante considerar que os sanitários públicos na Sala de Concertos 
terão uma demanda intensa e imediata durante os intervalos - que são relativamente 
curtos. 

Salvo em casos especiais e identificados, os sanitários serão separados por sexo. Isto se 
aplica aos sanitários públicos e demais. 

A tabela abaixo mostra os mínimos recomendados e para conforto dos usuários estas 
taxas devem ser ultrapassadas de acordo com as disponibilidades de espaço. A 
capacidade a ser considerada é por setor da plateia. 

QUANTIFICAÇÃO DE SANITARK)S PÚBLICOS ÁREA DO FOYER 
HOMENS Mictórios Bacias Pias 

2 até 50 homens 2 até 250 homens. 1 por bacia e 1 para 
cada 5 mictórios ou 
parcial. 

1 para cada 50 
homens adicionais ou 
parcial. 

1 para cada 250 
homens adicionais ou 
parcial. 

MULHERES Cestinho de lixo Bacias Pias 
1 por cada banheiro 2 até 25 mulheres. 1 + 1 para cada 2 

bacias ou parcial. 
1 para cada 25 
mulheres adicionais 
ou parcial. 

Cesto de Lixo / Lixo No mínimo 1 cesto de lixo para cada banheiro 

A posição dos sanitários deverá ser planejada de tal forma que evite conflitos entre filas 
de público do sanitário e público no foyer em diversas atividades: aquisição de bilhetes / 
convites, relaxamento, etc. Ainda para evitar congestionamento, e consequentes atrasos, 
as entradas dos sanitários devem ser claramente localizáveis e identificadas. A distância 
vertical máxima para posicionamento de sanitários é um andar acima ou um andar abaixo 
do local de permanência ou visitação. A distância percorrida deve ser inferior a 100 m, 
sendo que a distâncias inferiores a 75 m são consideradas excelentes. Exceção para os 
banheiros especiais — ver item próprio. 
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Não é recomendada a localização de sanitários em posições muito próximas à Sala ( 
distâncias < 10 m) para evitar congestionamentos, movimentações e ruído. 

As rotas de acesso a sanitários públicos não podem passar por dentro de áreas de 
armazenamentos, cozinhas, refeitórios ou outras áreas similares. 

As entradas e saídas dos sanitários públicos devem ser suficientemente largas para 
permitir a passagem de 2 pessoas. A largura mínima das portas deverá ser 1,10 m e uma 
largura de 1,20 m facilitará a circulação. Dentro do possível, planejar portas separadas 
para entrada e saída. As portas de acesso ao sanitário não poderão ter chaves ou trancas 
pelo lado interno — salvo no caso dos banheiros especiais. 

Privacidade é essencial para os usuários dos sanitários, incluindo as áreas de pias. O 
projeto deve considerar este aspecto, criando, se necessário, antecâmaras ou barreiras 
visuais. Os espelhos devem ser posicionados de forma a manter a privacidade dos 
usuários. Cuidado deve ser tomado para garantir que os mictórios não serão vistos do 
lado de fora do sanitário, nem quando as portas são abertas. 

Todos os equipamentos de sanitários devem atender às normas específicas e Código de 
Obras. 

Todos os sanitários devem ser providos de meios próprios e confortáveis para limpar e 
secar as mãos. 

Os sanitários devem ser projetados e construídos para fácil limpeza. 

Todos os pisos e/ou revestimentos de pisos de sanitários deverão ser construídos com 
material impermeável. Os sanitários devem ser bem ventilados e iluminados - com no 
mínimo 200 lux medidos no piso. 

Mictórios devem ser instalados com descargas automáticas. Atenção especial deve ser 
dada na seleção de sistemas silenciosos. Algumas destas unidades produzem um 
"martelo" de pressão que pode ser um risco acústico para as áreas de conforto, 
particularmente as áreas de escritório. 

No mínimo uma pia em cada grupo de toalete deve ser instalada em nível mais baixo para 
atender pessoas baixas. 

Os sanitários femininos devem ser dotados de facilidades para descarte de absorventes 
íntimos. Eles devem ser cestos com tampa ou outro sistema aprovado pelo Código de 
Obras / Saúde Pública. 
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Sanitários devem ser providos de espelhos, preferencialmente que não estejam acima das 
pias. Sob os espelhos prever estante ampla para acomodar bolsas e outros apetrechos. 
Posicionar os espelhos em área que não obstrua a área dos lavatórios e nem cause 
problemas de privacidade. 

As portas dos cubículos devem ser instaladas com travas simples e de segurança 
permitindo que seja facilmente aberta do lado externo em caso de uma emergência. 
Quando a porta abrir para dentro do cubículo, manter um vão inferior de no mínimo 20 
cm. 

Providenciar alarmes visuais e sonoros de segurança nos sanitários públicos. Ver item 8. 

	

5.4 	Sanitários para Funcionários, Músicos e Artistas 

É importante prever sanitários separados especialmente para uso de funcionários. Não 
recomendamos o compartilhamento de sanitários de funcionários e artistas com público, 
particularmente no caso do Foyer da Sala. 

Os sanitários deverão ser instalados o mais próximo possível da posição de trabalho. 

	

5.5 	Banheiros Especiais 

Sanitários devem ser providenciados para ser rapidamente acessível para todos os 
usuários — considerando os aspectos práticos da edificação. 

Os banheiros especiais para pessoas com mobilidade reduzida no Foyer da Sala de 
Concertos deverá comportar o uso familiar. Eles são tipicamente unidades unissex. Não 
instalar banheiros especiais dentro dos banheiros classificados por sexo, mas integrado ao 
bloco. 

É recomendado implantar o banheiro especial de forma que seu usuário não tenha que se 
locomover mais do que 40 m no mesmo nível — salvo se o caminho for completamente 
desobstruído. A circulação deverá ser limitada a 40 m quando houver trajeto em mais de 
um piso para acessar o banheiro especial. 

Banheiros especiais devem ser implantados em todos os andares ou pisos onde pessoas 
com mobilidade reduzida tenham acesso. A quantificação de sanitários nesta condições 
deve observar a NBR 9050. 
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5.6 	Vestiários 

Devem ser previstos vestiários com chuveiros para os funcionários de concessões assim 
como para recepcionistas. Estes profissionais não devem utilizar os camarins. Não é 
aceitável localizar estes vestiários na área do backstage. O dimensionamento destes 
vestiários deverá ser discutido com a Coordenação do Projeto e indicações gerais estão 
nas Diretrizes Básicas de Planejamento. 

	

5.7 	Sanitários na Garagem 

Serão requeridos sanitários na garagem se a mesma for projetada para operar com 
manobristas ou no caso de serem designados ambientes humanamente ocupados (tais 
como sala de motoristas, sala de manutenção). Eventualmente os vestiários podem ser 
localizados na garagem. 

	

6. 	ACESSOS E CIRCULAÇÕES 

	

6.1 	Documentos de Referência 

Código de Obras da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Normas dos Bombeiros de Belo Horizonte. 

ABNT NBR 5665: Cálculo do Tráfego dos Elevadores 

ABNT NBR 9050: Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 
Urbanos. 

ABNT NBR NM 207: Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos de Segurança para 
Construção e Instalação. 

Code of Federal Regulations (EUA) 28 CFR Part (36): ADA (Americans with Disabilities Act) 
Standards for Accesible Design. 

BS - British Standard BS 5655: Lifts and Service lift - partes aplicáveis. 

BS- British Standard BS 5656: Escalator and moving walks. Safety rules for the 
construction and installation of escala tors and moving walks. Code of practice for the 
selection, installation and location of new escalators and moving walks 

NEI - National Elevator Industry NEll 1: .Building Transportation Standards and Guidelines. 

	

6.2 	Geral 
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Diferentes tipos de circulação ocorrerão na Sala de Concertos e muitos dos quais 
envolvendo conflito e simultaneidade: músicos, artistas, instrumentos, público 
frequentador, visitantes, funcionários, e encomendas ou cargas. Esta característica típica 
de complexos como a Sala de Concertos deverá ser considerada pela equipe de 
desenvolvimento de projeto arquitetõnico. 

A equipe de projeto deverá compatibilizar as necessidades e critérios de circulações entre 
arquitetura, combate a incêndio, segurança e acessibilidade. As circulações técnicas, 
particularmente na Sala de Concertos, deverão ser coordenadas com A&S e Coordenação 
do Projeto. 

Acessibilidade deverá ser considerada tanto para usuários como para público, 
considerando as particularidades da Sala de Concertos. 

Os seguintes aspectos são considerados relevantes pela A&S: 

• As entradas de público, músicos e funcionários na Sala de Concertos devem ser 
diferentes. Não é aceitável unificar estes acessos, salvo as já unificadas nos desenhos 
como o caminho de acesso de coro e público na parte posterior da Sala de Concertos. 

• A entrada da Sala de Concertos é um deve ser coordenado e articulado com o projeto 
do Foyer. 

• O caminho entre o Foyer e os acessos da Sala de Concertos deve ser muito simples 
evitando confusões para localização da entrada correta. 

• As entradas para a Sala de Concertos devem ser espaçosas o suficiente para permitir o 
trânsito até o interior da plateia e ao mesmo tempo apresentar os tíquetes ou 
consultar informações. Todos os acessos à Sala serão feitos por portas duplas e 
antecâmaras. 

• As rotas de escape da Sala de Concertos deverão ser planejadas pela equipe de 
projeto observando as normas do Corpo de Bombeiros. 

• As áreas nas proximidades de entradas de elevadores devem ser livres para evitar 
congestionamento de pessoas. 

• Áreas sob o palco, no piso técnico ou em shafts, devem ser acessíveis porque poderão 
ser visitadas pelos técnicos da Sala de Concertos, mesmo que não haja permanência 
nas mesmas. Considere que muitos locais que não são usualmente acessíveis na 
construção civil convencional, devem ser na Sala de Concertos. Estas partes serão 
identificadas pela A&S e Coordenação Técnica no desenvolvimento do projeto. Cabe à 
equipe de projetistas especializados o levantamento das necessidades específicas de 
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acessos para cada uma das disciplinas, e fazer com que as mesmas constem em 
desenhos. 

• As circulações cruzadas pelo Foyer devem ser evitadas. 

• Circulação rápida, confortável e eficiente tanto de público como dos funcionários é 
importante no Foyer. O tempo disponível para visitação e permanência nas 
concessões e sanitários é relativamente curto nos intervalos de apresentação, e as 
desagradáveis filas para atendimento devem ser evitadas. 

• O projeto de acessos e circulações na região do palco, incluindo áreas técnicas de 
backstage requer especial atenção. Estes são locais onde convivem diferentes funções 
como a circulação de instrumentos e músicos, relaxamento pré-concerto, estudo, 
além de pequenas zonas de armazenamento temporário de instrumentos. 

	

6.3 	Elevadores 

Deverão ser adotados elevadores sem casa de máquinas, e todos os elementos de 
movimentação deverão ser acondicionados no poço. Para os elevadores de passageiros 
considere velocidade de 1,6 m/s e a capacidade dos elevadores será de acordo com o 
local de instalação: 

• Foyer da Sala: 13 passageiros / elevador. 

• Retaguarda administrativa da Sala de Concertos: 8 passageiros / elevador. 

Em caso de queda de energia da rede os elevadores serão alimentadas pelos grupos 
geradores de emergência. A seleção e especificação de elevadores serão da equipe de 
projeto atendendo às exigências de acessibilidade e circulação. 

	

6.4 	Acessos Controlados 

Consultar item. 

	

7. 	ILUMINAÇÃO AMBIENTAL 

	

7.1 	Documentos de Referência 

ABNT - NBR 5413- Iluminância de interiores. 

ABNT - NBR 15215-1 a 4 - Iluminação natural. 
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Cl BSE/SLL - Lighting Design Guide. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

7.2 	Geral 

Luminotécnica tem um papel fundamental na percepção do espaço pelos usuários e 
frequentadores. Muitos espaços terão a dramaticidade espacial realçada por um bom 
desenho de luz, como o Foyer, por exemplo. Outros espaços como circulações técnicas, 
áreas de backstage, oficinas, doca, deverão ser tratadas como "iluminação técnica". 

O projetista deverá aprovar o projeto de iluminação interna da Sala de Concertos, 
estúdios de gravação (inclusive Ilhas de Edição), salas de ensaios e camarins com a A&S. 

Aonde for prático e viável deve ser privilegiado o uso de iluminação natural, por exemplo 
em: 

• Camarins. 
• Áreas de escritórios. 
• Oficinas. 
• Salas de Ensaios. 

Outras áreas terão iluminação artificial com reforço de iluminação cênica, entre outros: 

• Sala de Concertos 

A iluminação nos seguintes locais deve ser dimerizável, e durante o desenvolvimento do 
projeto outros locais podem ser designados: 

• Sala de Concertos. 
• Antecâmaras de acesso à Sala. 
• Salas de controles da Sala. 
• Salas de ensaios. 

Os circuitos elétricos serão desenvolvidos pelo projetista de elétrica tendo como 
informação básica o projeto de luminotécnica. 

Especial atenção deverá ser dada nos projetos de iluminação de salas de controle, 
estúdios e ilhas para minimizar o brilho / reflexo em telas de equipamentos eletrônicos. 
Questões acústicas são relevantes na seleção de sistemas de luz para os espaços com 
critério NC < 25, o que inclui Sala de Concertos, Sala de Naipes, Sala de Ensaios / 
Percussão. O projetista de iluminação deverá acatar as recomendações acústicas para 
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estas salas, o que pode incluir, entre outras ações, a eliminação de iluminação com 
reatores - mesmos os eletrônicos. 

O quadro abaixo mostra o critério preliminar para nível de iluminamento em ambientes 
selecionados da Sala de Concertos. Cabe ao projetista apresentar o quadro completo e 
que deve abranger todos os ambientes da Sala de Concertos. 

Níveis de Iluminância 
Área Nível de Iluminância 
Plateia 300 
Foyer da Sala de Concertos 200 
Área de escritórios 500 
Camarins 300 
Área de docas / armazenamento 200 
Corredores 100 
Casa de máquinas 200 

	

7.3 	Áreas de Backstage, Salas de Ensaios, e Outras Áreas de Produção Artística e 
Operação 

Deve ser dada preferência para luminárias com o mínimo de obstrução — tanto em design 
como em colocação. As luminárias devem ser localizadas para reduzir os efeitos de 
ofuscamento. 

O sistema de iluminação é um componente crítico para conservação de energia. Devem 
ser utilizados controles apropriados para balancear iluminação natural com as 
necessidades dos usuários e para eficiência energética.0 projeto deverá trabalhar a 
integração de lua natural e luz artificial: 

• Realçar a aparência dos ambientes. 

• Economizar energia. 

• Promover conforto e desempenho para os usuários — produtividade. 
A iluminação artificial é uma combinação de fontes diretas e indiretas promovidas pelo 
ambiente e por luminárias. Ela deve complementar e não duplicar a iluminação natural. 
Melhoria no conforto visual, flexibilidade para os usuários e interesse visual, podem ser 
obtidos com a separação da iluminação em diferentes "categorias" ou "níveis". 

	

7.4 	Sala de Concertos 
Nas áreas de audiência (Sala de Concertos) a iluminação deve ser dimerizável, sem 
ofuscamento para usuários e público, permitir a leitura de programas, e contar com 
iluminação nos degraus. As antecâmaras deverão ser com luz dimerizável muito discreta. 

Sala de Concertos 
Udemig 
Diretrizes de Estruturas e Instalações - Projeto Básico 

Este documento trata de recomendações gerais e conceituais na fase do projeto básico. Os projetistas deverão considerar 
os itens aplicáveis a este projeto em particular. Projeto em desenvolvimento. 



Acústica & Sônica 

A dimerização da iluminação arquitetõnica e cênica deverá ser feita pelo mesmo tipo de 
dimmer. Coordenar com A&S. 

A iluminação na Sala de Concertos deverá ser setorizada permitindo acionamento local 
dependendo da condição de uso como ensaios, concertos, limpeza, manutenção ou 
visitas guiadas. 

	

7.5 	Foyer 

No Foyer a iluminação poderá auxiliar na orientação dos usuários até a plateia, guichês, 
amenidades e outros locais. A luz deverá ser dimerizável, e com circuitos individualizados 
/ setorizados. Os controles devem ser centralizados para economia de energia com cenas 
programadas para aproveitar a luz natural, por exemplo. Estes fatores deverão ser 
considerados pela equipe de projetistas. 

	

7.6 	Controle de Luz 

O sistema de controle de luz será dividido em duas categorias de acordo com sua função 
e operação como segue. O projetista deverá definir as separações de circuitos em 
conjunto com A&S. 

7.6.1 Categoria 1 - Controle de Luz Centralizado 

O sistema de luz centralizado será requerido para a área pública como o Foyer da Sala de 
Concertos, toaletes, corredores públicos, etc.: 

• Sistema centralizado e de monitoramento de todos os circuitos de iluminação. 
• Função de controle de grupos para controlar uma área como grupo incluindo cenas 

automatizadas. 

• Controle localizado para circuitos individualizados. 

• Controle temporizado para controlar automaticamente os controles individuais ou 
circuitos de grupo. (Não utilizar controle temporizado em sanitários no Foyer). 

7.6.2 Categoria 2 - Controle Local Convencional 

Controle local de iluminação será disponibilizado para escritórios privativos, camarins, 
depósitos e salas de máquinas. 
Controle local com projeto especial será adotado na Sala de Concertos, salas de ensaios, 
estúdios e ilhas. 
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8. 	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

	

8.1 	Documentos de Referência 

ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

8.2 Geral 

Na Sala de Concertos existirão sistemas independentes de iluminação: 

• Iluminação ambiental da Sala de Concertos e Foyer. 

• Iluminação de trabalho para as áreas de escritório, circulações, camarins, etc. 

• Iluminação cênica na Sala de Concertos e Estúdios. 

• Iluminação de emergência - e que não poderá ser considerada como parte dos 
sistemas acima. 

A iluminação promovida pelo sistema de emergência deve ser suficiente para permitir 
boa visualização das rotas de escape pelo público, artistas e equipes de apoio. Cabe ao 
projetista definir as quantidades mínimas de iluminância em acordo com as normas. 

As baterias utilizadas para manter a iluminação de emergência devem ser capazes de 
manter a capacidade de carga total associada a elas por um mínimo de 3 horas após a 
falha de suprimento de energia normal. A especificação das baterias deverá ser 
compatibilizada com a especificação dos geradores, mas não poderão ter operação 
contínua menor que 30 minutos após a ocorrência da falha. 

O projetista deverá preparar plantas mostrando a instalação dos sistemas de iluminação 
de emergência. 

Cuidado especial deve ser dado à indicação iluminada de saídas de emergência na Sala de 
Concertos para evitar incômodo visual. 

	

9. 	COMUNICAÇÃOES, ALARME DE INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

	

9.1 	Documentos de Referência 
ABNT NBR ISO 7240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Partes aplicáveis. 

CIBSE - G. Honey - Electronic Protection and Security Systems 
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NFPA: partes aplicáveis. 

BS 5839 - Fire detection and alarm system for buildings 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

	

9.2 	Geral 

A Sala de Concertos deve ser projetada para manter a segurança e saúde dos seus 
usuários diários e eventuais. 

A Sala de Concertos deve contar com um sistema de alarme e meios eficientes de 
comunicação para casos de emergência e cobrindo toda a sua área. 

O sistema de comunicações pode ser utilizado para funções de evacuação e de avisos de 
emergência em caso de incêndio. Recomendamos um sistema de comunicação com 
mensagens de vozes ao vivo e não apenas com material pré-gravado. 

A Sala de Concertos deve contar também com meios adequados de comunicação entre o 
corpo técnico e o público. 

Meios eficientes devem ser providenciados para acionar o Corpo de Bombeiros em caso 
de fogo. 

Os sinais de emergência e evacuação da Sala de Concertos deverão ser integrados com o 
sistema de áudio da sala, com controles que evitem falso alarme que podem impactar 
apresentações e ensaios. Esta integração deve ser coordenada com A&S. 

A integração entre o sistema de avisos de emergência e o sistema de paging deverá ser 
projetada pelos projetistas de segurança e elétrica. O projetista deverá coordenar com 
A&S para garantir que os dois sistemas - paging e segurança - não se sobreponham. 

	

9.3 	Controle 

O projetista deverá definir quanto às posições de controle e que podem ser separadas ou 
uma central dedicada à segurança da Sala de Concertos como um conjunto. Observar as 
normas pertinentes. 

	

9.4 	Comunicações com Administração 

Sistemas de comunicação devem ser providenciados para alertar os níveis de gerência e 
equipe de apoio. 
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Os sinais e comunicações de alerta precisam ser comunicados apenas para a equipe de 
apoio. Porém os sinais e instruções de evacuação devem ser audíveis a todos os 
ocupantes do prédio. 

Se a equipe de apoio estiver sempre nas posições chave e durante todo o período de 
operação, um sistema telefônico pode ser a forma mais segura de comunicação em duas 
vias. Não necessariamente precisa ser um sistema dedicado e pode ser conectado na rede 
de comunicação aberta (geral), garantindo que existe capacidade suficiente no sistema 
para assegurar conexão confiável em momentos de grande solicitação. Os projetistas 
devem explorar também um sistema dedicado. 

Se a equipe de apoio não estiver localizada em posições permanentes, como é o caso da 
Sede da Orquestra, devem ser considerados também sistemas móveis de comunicação 
como rádios ou loops de comunicação. Telefones celulares não podem ser considerados 
como parte do sistema de comunicação de emergência. 

Todos os meios de comunicação com a equipe de apoio devem considerar o nível de 
ruído de fundo de 55 dB(A), salvo casos específicos que serão informados no 
desenvolvimento dos projetos. 

9.5 	Comunicações com o Público 

Deve ser definido um método de comunicação de emergência com o público. E um 
sistema de cobertura para chamada deve ser distribuído em todas as áreas públicas como 
o Foyer, sanitários e corredores. Também, no caso da Sala de Concertos, deve ser 
considerada a possibilidade de integração com o sistema de reforço de áudio. Este 
sistema: 

• Deverá atender às mais rigorosas normas e recomendamos verificar o conteúdo da 
BS 5839-8 e NFPA para este caso. 

• Deve ser providenciado com fornecimento de energia de back-up com capacidade 30 
minutos de uso. 

• Deve cobrir todas as áreas utilizadas por público incluindo bares, cafés, sanitários. 
Escadas protegidas não são necessariamente cobertas pelo sistema. 

• Deve ser providenciado com um ou mais microfones que devem estar prontamente à 
disposição, apropriadamente localizados e em condição operacional em 100% do 
tempo. Os microfones devem ter interruptores para ligar / desligar. 
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• Deve ter um sistema para isolar a produção de música (na Sala de Concertos) 
automaticamente quando acionado. Cuidados especiais devem ser tomados na 
integração com o sistema de áudio para evitar o corte acidental de apresentações 
artísticas. 

10. 	SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO 

10.1 Documentos de Referência 

Código de Obras de Belo Horizonte. 

Código de Normas do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. 

NFPA (National Fire Protection Association) 1 Fire Code. 

NFPA 10- Standard for portable fire extinguishers. 

NFPA 13 - Standard for Installation of Sprinkler System. 

NFPA 14 - Standard for Installation of Standpipe and Hose System. 

NFPA 70- National Electrical Code. 

NFPA 72 -National Fire Alam and Signaling Code. 
BS (British Standards) 9999 - Code of practice for fire safety in the design, management 
and use of buildings. 

10.2 Geral 

No título "segurança e combate a incêndio" foram incluídos os seguintes itens: 

• Sistema de detecção automática de fogo e sistema de alarme. 

• Sistema de sprinkler e hidrantes. 

• Extintores portáteis. 

• Escadas enclausuradas, rotas de emergência, acessos. 

Os geradores, iluminação de emergência e sinalização de emergência foram tratados em 
itens específicos. 
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Os principais requisitos de projeto e que serão detalhados e definidos pelo projetista 
especializado são: 

• A Sala de Concertos deverá ser dotada de sistema de CFTV. As localizações das 
câmeras serão definidas considerando as necessidades de monitoramento de 
segurança que serão coordenadas com a Coordenação Técnica. 

• Pontos de acesso na área de backstage deverão ser controlados para evitar a 
circulação de público ou de serviços auxiliares nas áreas privativas de palco, ou 
camarins, entre outras. 

• Portas de acesso ligando áreas públicas às áreas restritas deverão ter controle com 
teclado numérico e senha, ou outro método a ser definido pelo projetista. 

• Detectores de fumaça, escadas enclausuradas, sistemas de extração de fumaça e 
outros itens serão evoluídos no projeto pelo especialista. 

10.3 Detecção 

A especificação dos sistemas de detecção de fumaça deve considerar particularidades de 
operação dos ambientes deste projeto. Podem ser gerados efeitos muito diferentes de 
ambientes convencionais, como geração de névoa de gelo seco; altas temperaturas de 
iluminação cênica e/ou produção de efeitos diversos. 

Como diretriz preliminar utilizar o quadro abaixo: 

Ambiente 
Tipos de Detecção de Fumaça 

Tipo do Detector 
Sala de Concertos Detector de fumaça tipo "feixe" 
Foyer Detector de fumaça tipo "feixe" 
Escritórios Detector de fumaça 
Camarins Detector de fumaça 
Depósitos, almoxarifados Detector de fumaça 
Salas de máquina Detector de fumaça 

10.4 Extração de Fumaça 

Cabe ao projetista definir as necessidades de retirada de fumaça de diferentes espaços da 
Sala de Concertos atendendo às normas relativas a este assunto. 

A extração de fumaça dos espaços acusticamente sensíveis como a Sala de Concertos e os 
Estúdios, se aplicável, deverá ser feita por meio de ventiladores para minimizar os riscos 
de degradação dos envelopes acústicos. 
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10.5 Sistema de CFTV 

E Sala de Concertos deverá contar com um sistema digital de CFTV para monitorar e 
gravar as atividades em acessos e circulações em partes selecionadas. A central do CFTV 
deverá estar localizada em salas especiais nos prédios. Prever sistemas separados para: 

• Sede da Administração. 

• Estacionamento. 

• Praça. 

Os locais para instalação de CFTV serão discutidos com a A&S, Coordenação Técnica e 
projetistas e envolve, entre outros: 

• Foyer da Sede da OFMG. 

• Docas. 

• Circulações atrás do palco (backstage). 

• Garagens. 

• Pontos estratégicos da Praça. 

O sistema de CFTV deverá incluir câmara colorida; matriz para entrada de no mínimo 16 
canais; disco rígido integral para gravar imagens por 31 dias; gravação em tempo real e 
em lapso de tempo. Cabe ao projetista especializado projetar o sistema com a localização 
das câmaras e demais componentes e que devem ser identificados em desenhos e 
diagramas de sinais. 

Não utilizar o sistema de CFTV como "paging" de vídeo ou vice versa. Deverão ser dois 
sistemas totalmente independentes porque tem funções independentes. 

Todo o sistema (central de vigilância e câmeras) deverá ser abastecido por uma instalação 
de energia ininterrupta. 

Definitivamente, a localização das câmeras e a escolha de cada configuração deverão ser 
baseadas em estudo conduzido por especialista em segurança patrimonial e segurança de 
público para grandes eventos. 

11. GERADORES 
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11.1 Documentos de Referência 

BS 799-5 - Oil burning equipment. Specification for ou l storage tanks. 

Diretrizes de projeto básico da A&S. 

11.2 Geral 

O sistema de geração de emergência será definido pelo projetista de elétrica do projeto, 
e os critérios de cargas e compartilhamento serão definidos em conjunto com a 
Coordenação do Projeto. Como diretriz básica de projeto utilizar geradores dedicados 
para cada uma das áreas do Complexo, a saber: 

• Sede da Orquestra. 

• Estacionamento e Praça. 

Ainda como diretriz básica de projeto as seguintes cargas deverão ser alimentadas por 
grupo gerador, o qual deverá estar localizado em ponto remoto de qualquer área 
acusticamente sensível: 

• Chiller e unidades de climatização com operação de 24 horas (ar-condicionado para 
sala de controle, sala de dimmers, sala de equipamento de áudio, servidores). 

• Sistemas de movimentação de ar da Sala de Concertos. 

• UPS para sistemas de segurança e sistemas de comunicação. 

• Elevadores. 

A capacidade de combustível para o gerador de emergência deverá ser de 3 horas de 
operação ou mais. 

Cabe ao projetista o estudo de impacto econômico para operação dos geradores em 
horário de pico visando redução de conta de energia, a partir da programação de 
operação da Sala de Concertos. Se houver indicativos que deve ser utilizada geração em 
horário de pico, o projeto deverá ser desenvolvido nesta direção. 

A instalação dos geradores deve ser planejada para acomodar os dispositivos de controle 
de ruído e vibrações. Ver as Diretrizes de Controle de Ruído e Vibrações. Além do mais 
deve ser projetada para acomodar as suas necessidades de ventilação, resfriamento, 
acessos, etc. 
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Os geradores devem ser dimensionados com capacidade e para iniciar rapidamente de 
forma a garantir segurança no caso de uma falha de suprimento de energia. 

A instalação elétrica conectada com o gerador deverá atender às recomendações do item 
3 deste documento conforme apropriado. 

O aterramento do gerador deve observar as normas. 

11.3 Início de Operação (Start up) 

Qualquer gerador que alimenta itens de emergência tais como elevadores, exaustão de 
fumaça, mas não incluindo iluminação de emergência, deve observar: 

• Operar durante todo o tempo das funções ou ser projetado para iniciar 
automaticamente na falha de fornecimento de energia, e, 

• Fornecer completa carga conectada em até 15 segundos para início. Se isto não for 
possível um sistema de baterias de backup deve ser providenciado com capacidade 
suficiente para manter 30 minutos de capacidade total de carga conectada, e, 

• Ter suficiente combustível para operar durante 3 horas sem necessidade de 
reabastecimento. 

11.4 Iluminação de Emergência 

Qualquer gerador que alimente iluminação de emergência deve observar: 

• Operar durante todo o tempo das funções ou ser projetado para iniciar 
automaticamente na falha de qualquer circuito de iluminação formando parte do 
sistema de iluminação normal, e, 

• Fornecer completa carga conectada em até 15 segundos para início. Se isto não for 
possível um sistema de baterias de backup deve ser providenciado com capacidade 
suficiente para manter 30 minutos de capacidade total de carga conectada, e, 

• Ter suficiente combustível para operar durante 3 horas sem necessidade de 
reabastecimento. 

11.5 Armazenamento de Óleo 

O tema de armazenamento de óleo envolve aspectos críticos de preservação ambiental. 
As normas locais devem ser respeitadas com especial atenção à questão de passivo 
ambiental. É sugerido que o enclausuramento do gerador tenha resistência a fogo 
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superior à 1 hora para armazenamento de até 450 litros ou superior a 2 horas para 
armazenamento ate 900 litros. 

Devem ser previstos sistemas de captação de óleo na eventualidade de vazamento. 
Provisões de projeto devem ser feitas para limitar a quantidade de óleo que, em caso de 
vazamento, possa escoar por gravidade, ação de sifão ou bombeada por qualquer outra 
parte da instalação de óleo. 

Devem ser providenciados meios de corte de fornecimento de combustível para os 
geradores em caso de emergência e com acionamento manual colocado em posição 
acessível. 

Os geradores devem ser fornecidos com uma válvula de bloqueio de fornecimento de 
combustível, operada por um fusível instalado acima do gerador e que deve ser acionada 
por uma temperatura superior a 702  C. 
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Nota Importante 

Este documento apresenta as diretrizes de controle de ruído e vibrações para instalações 
na Sala de Concertos. As mesmas são mandatórias e devem ser observadas pelas equipes 
no desenvolvimento do projeto. 

As diretrizes têm impacto importante em diferentes esferas do projeto como: definições 
e dimensionamentos estruturais; na seleção de equipamentos; no dimensionamento de 
espaços e equipamentos. Os projetistas devem consultar a A&S frequentemente a cada 
desenvolvimento dos seus trabalhos. 
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1. 	APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta as diretrizes básicas para controle de ruído e vibrações nas 
instalações prediais da Sala de Concertos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Este documento 
foi preparado para dar suporte inicial às equipes de projeto, e é anterior ao 
desenvolvimento dos estudos de instalações. Nas próximas etapas o seu conteúdo será 
revisado para incorporar os avanços de projeto. 

O objetivo das recomendações contidas neste documento é manter o conjunto destes 
prédios dentro do mais alto padrão de qualidade acústica, particularmente no que se 
refere aos aspectos de nível de ruído interno em cada ambiente. 

Como a Sala de Concertos contemplará áreas acusticamente sensíveis (sala de concertos, 
estúdios de gravação), áreas de conforto (foyers) e áreas geradoras de ruído (casas de 
máquinas), os critérios acústicos variarão de acordo com o programa de utilização de 
cada espaço. 

As salas acusticamente sensíveis requerem níveis de ruído de fundo muito baixos. Silêncio 
é um pré-requisito essencial para a audição sensível de música, implicando em ausência 
de ruídos na Sala de Concertos ou que o nível de ruído de fundo fique próximo do limiar 
de audibilidade humana. Afinal, não é aceitável que os ruídos provocados por instalações 
prediais ou pela movimentação de automóveis em garagens interfiram na audição da 
música ou na gravação de um programa. 

Os critérios adotados neste projeto são significativamente mais limitativos do que 
aqueles aplicados em outros ambientes como escritórios, cinemas, auditórios de 
palestras, hotéis, para citar alguns. Desvios usualmente aceitos nestes ambientes são 
inaceitáveis em um local de escuta crítica como a Sala de Concertos ou nos Estúdios. 

Para atingir uma meta audaciosa como esta é importante controlar cada caminho de 
transmissão de som aéreo e estrutural, atingindo as especificações de arquitetura, de 
estrutura, e das instalações (ar condicionado, elétrica, hidráulica), inclusive 
luminotécnica. E são importantes ações interdisciplinares de toda a equipe de projeto e 
obra, e não uma ação isolada da A&S. 

A A&S se propõe a trabalhar com as equipes de projeto para implantar as estratégias 
descritas neste documento. Por este motivo os projetistas deverão incluir nos seus 
cronogramas tempo para as análises e comentários da A&S nas fases subsequentes de 
projeto. 
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1.1 	Estratégias para Instalações 
O ruído produzido por equipamentos mecânicos e instalações hidráulicas e elétricas, se 
propaga para as áreas acusticamente sensíveis por três mecanismos: propagação aérea, 
propagação estrutural e as gerações de ruído nas redes de duto de ar condicionado (e/ou 
rede de hidráulica e sistemas elétricos). Veja a ilustração abaixo. 

TRANSMISSÃO DE RUÍDO AÉREO 

TRANSMISSÃO DE RUÍDO ESTRUTURAL 

RUÍDO DO FLUXO DE AR 

TRANSMISSÃO DE RUÍDO PELO OUTO (DESACELERAÇÃO ACELERAÇÃO, CONVERSAÇÕES) 

Fig.1 - Esquema de transmissão de som aéreo e estrutural em instalação de 
equipamento 

As estratégias básicas para assegurar as condições adequadas de ruído de fundo nas áreas 
servidas são: 

• Localizar os equipamentos que produzem ruído e vibrações longe das áreas 
acusticamente sensíveis. 

• Enclausurar os equipamentos ruidosos em salas de máquinas com paredes de 
alvenaria sólidas e estruturalmente separadas das áreas sensíveis. 

• Selecionar equipamentos mecânicos que inerentemente produzem baixos níveis de 
ruído e vibrações. 
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• Utilizar métodos e sistemas de controle de ruído e vibrações para reduzir as 
transmissões para as áreas sensíveis. Isto inclui, por exemplo, a limitação de 
velocidades em redes de ar. 

Neste projeto a A&S trabalhará com uma combinação das estratégias descritas acima. As 
principais ações da A&S na consultoria de controle de ruído e vibrações são: 

• Atualizar este documento no final do projeto básico em Especificações Técnicas e 
Encargos e que deverão ser incorporadas nos materiais de licitação do sistema. 

• Dar suporte para todas as equipes durante o desenvolvimento dos projetos para 
minimizar o ruído e vibrações nos sistemas. Isto incluirá orientações sobre a 
localização de salas de equipamentos; a seleção de equipamentos potencialmente 
ruidosos como ventiladores, exaustores, chillers, etc.; o dimensionamento de dutos, 
entre outros. 

• Estimar o nível de ruído produzido pelos equipamentos selecionados e comparar com 
os critérios de ruído de fundo de cada ambiente. Com  base nestas estimativas a A&S 
recomendará ajustes no projeto e sistemas adicionais ou complementares de 
controle. 

O plano básico de trabalho com os projetistas passa pelos seguintes temas: 

• Localização de casas de máquinas. 

• Desenho de trajeto de dutos e tubulações desvios as passagens das áreas 
acusticamente sensíveis. 

• Controle da velocidade na rede de dutos. 

• Eliminação dos pontos de turbulência com uma rede de dutos projetada segundo as 
recomendações e critérios da acústica. 

• Seleção de equipamentos silenciosos. 

• Longas extensões de dutos tratados internamente e a utilização complementar de 
atenuadores ou plenum revestidos. 

• Rigoroso planejamento de controle de ruído estrutural (isolamento de vibrações) dos 
equipamentos, dutos e tubulações. 

• Controle de ruído nas instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas. 

, 

Sala de Concertos 	 7 
Codemig 
Diretrizes de Isolamento Acústico, Controle de Ruído e Vibrações - Projeto Básico 

Este documento trata de recomendações gerais e conceituais na fase do projeto básico. Os projetistas deverão considerar 
os itens aplicáveis a este projeto em particular. Projeto em desenvolvimento. 



Acústica & Sônica 

• Isolamento acústico das estruturas. 

2. 	CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS 

Os critérios de ruído de fundo da Sala de Concertos foram estabelecidos com a seguinte 
abordagem: 

• Áreas Críticas de Audição ou Sensíveis: são locais onde o nível de ruído de fundo não 
pode interferir nos sons executados. Baixos níveis de ruído constituem um pré-
requisito para a excelência acústica do espaço. A faixa dinâmica da música, do 
pianissimo ao fortissimo, é uma informação que deve ser captada pelo ouvido 
humano sem nenhuma interferência acústica externa. São espaços acusticamente 
sensíveis, entre outros, a Sala de Concertos, Salas de Ensaios e Estúdio de Gravação de 
Áudio da Sala de Concertos. Critério acústico: NC < 15 a NC-25. 

• Áreas de Conforto Acústico: são locais onde o conforto e inteligibilidade são 
parâmetros relevantes. Incorporam vários ambientes e com atividades diferentes, 
como por exemplo, camarins, administração, sala de segurança, sala de 
produção/comunicação, sala do diretor artístico, sala do regente, sala de reunião, e 
demais salas de uso contínuo para atividades de escritório. Critério acústico: NC-30 a 
NC-40. 

• Áreas Diversas: são áreas onde se requer conforto acústico e um nível aceitável de 
comunicação. Locais onde são desenvolvidas tarefas que podem ser classificadas 
como "ruidosas" como os escritórios de manutenção, cozinha, vestiários, refeitório, 
etc. Critério acústico: NC-45. 

• Área de Geração de Ruído: salas de equipamentos e outras fontes de ruído. 

3. 	NORMAS E REFERÊNCIAS 

É obrigatória a consulta das normas e referências abaixo na sua versão mais atual. A 
consultoria em acústica será desenvolvida considerando estas bases. 

• ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10151 — Avaliação do ruído em 
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, ed. 2000. 

• ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10152 — Níveis de ruído para 
conforto acústico, ed. 1992. 

• ANSI - American National Standards Institute - ANSI S- 12.2 - 2008 - Criteria for 
Evaluating Room Noise, ed. 2008. 
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• ARI —Air-Conditioning Refrigeration Institute, Standard 880 —Air Terminais, ed. 1998. 

• ARI — Air-Conditioning Refrigeration Institute, Standard 575 — Method of Measuring 
Machinery Sound Within an Equipment Space, ed. 1998. 

• ARI — Air-Conditioning Refrigeration Institute, Standard 260 — Sound Rating of Ducted 
Air Moving and Conditioning Equipment, ed. 2001. 

• ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineering, ASHRAE Applications Handbook,— Sound and Vibration Control. 

• NAIMA — North American Insulation Manufacturers Association, Cleaning Fibrous 
Glass Insulated Air Duct Systems — Recommended Pra ctice, ed. 1997 e rev. 

• NAIMA — North American Insulation Manufacturers Association, Fibrous Glass Duct 
Liner Standard — Design, Fabrication and Installation Guidelines, sec. ed., 1998 e rev. 

• SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association HVAC 
Systems Duct Design, ed. 2006. 

4. 	CRITÉRIOS ACÚSTICOS DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS 

Os critérios de acústicos para projeto de instalações prediais incorporam critério de ruído 
de fundo, critério de velocidade de ar, critério de vibração e ruído em edificação vizinha. 

4.1 	Critério de Ruído de Fundo 

O planejamento acústico deste projeto incorpora limites de emissão sonora que deverão 
ser rigorosamente observados no dimensionamento da rede de dutos de insuflamento e 
retorno, seleção dos equipamentos mecânicos, atenuadores, isoladores de vibração, 
difusores e detalhes das instalações prediais. 

O clima acústico dos ambientes servidos deve ser balanceado em função do tempo — 
contínuo, com variação não superior a + 1,0 dB(A), e em função de frequência — sem 
"chiados" ou "roncos". Os critérios aplicáveis a diversos ambientes podem ser vistos a 
seguir. 
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Critério Acústico por Ambiente 
Ambiente Critério NC 
Sede da Orquestra 
• Sala Sinfônica <15 

• Sala de Controle 15 

• Estúdio de Áudio / TV <25 

• Cozinha 50 

• Foyer / Escritório / Camarins 35 —40 

• Corredores e circulações de público ou artistas 35-40 
• Sala de dimmers N/A 

A tabela acima mostra ambientes típicos cujos critérios deverão ser aplicados aos demais 
espaços por semelhança de programa. A tabela mostra ainda de dois valores, sendo que o 
primeiro é a meta de projeto e o segundo é o máximo nível aceitável no espaço. 

As curvas NC estão descritas abaixo mostrando os valores em função das faixas de oitavas 
de frequências entre 16 Hz e 8 kHz de acordo com a norma ANSI 12.2 - 2008. 

CURVA 16 Hz 31,5 Hz 63 Hz 
Curvas NC 

125 Hz 
- ANSI 
250 Hz 

12.2 200€ 
500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

NC 15 78 61 47 36 28 22 18 14 12 11 
NC 20 79 63 50 40 33 26 22 20 17 16 
NC 25 80 65 54 44 37 31 27 24 22 22 
NC 30 81 68 57 48 41 35 31 29 28 27 
NC 35 82 71 60 52 45 40 36 34 33 32 
NC 40 84 74 64 56 50 45 41 39 38 37 
NC 45 85 76 67 60 54 49 46 44 43 42 
NC-50 87 79 71 64 58 54 51 49 48 47 

4.2 	Critério de Velocidade de Ar na Rede 

A velocidade do ar nos dutos e difusores gera ruído aerodinâmico. A intensidade deste 
ruído é proporcional à aproximadamente a quinta potência da velocidade local nos dutos, 
e pequenos desvios nos limites recomendados podem gerar problemas sérios de ruído. 

Para alcançar e manter os critérios acústicos (NC) a velocidade de ar na rede deve ser, em 
distâncias em metros partindo do difusor para o equipamento, conforme a tabela a 
seguir. Ao longo do projeto a A&S e a equipe de projeto analisarão os desenhos dos dutos 
e suas especificação para garantir a manutenção dos critérios. 

Observe que os limites descritos a seguir consideram terminações com difusores. As 
terminações sem difusores (duto abrindo diretamente no ambiente) poderão comportar 
velocidades mais elevadas e isto pode ser interessante para redução de dimensões de 
dutos. Tipos de difusão serão discutidos no projeto. 
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Velocidades Máximas nas Redes de Mitos 

Critério acústico 
Região A Região 8 Região C Região D Região E 

No Difusor 3m >3m,<6m >6m,<9m >9m<15 

• NC 15 

Insuflamento 1,3 1,5 1,8 2,2 3,2 

Retorno 1,5 1,8 2,2 2,6 3,5 

• NC-20 

Insuflamento 1,5 1,8 2,2 2,6 4,0 

Retorno 1,8 2,2 2,6 3,0 4,5 

• NC-25 

Insuflamento 1,8 2,2 2,6 3,5 5,0 
Retorno 2,0 2,6 3,0 4,0 5,0 

• NC-30 

Insuflamento 2,0 2,6 3,5 4,0 6,0 

Retorno 2,6 3,0 4.0 5,0 7,0 

• NC-35 

Insuflamento 2,6 3,0 4,0 5,0 7,0 

Retorno 3,0 3,5 4,5 5,5 7,2 

• NC-40 

Insuflamento 3,0 3,5 4,5 5,5 8,0 
Retorno 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 

• NC-45 

Insuflamento 3,5 4,0 5,0 6,0 10,0 
Retorno 4,0 4,5 5,5 6,5 10,0 
A figura esquemática a seguir mostra as regiões de diferentes velocidades ao longo da 
rede de dutos. 
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Fig.2 - Distribuição de velocidade de ar na rede de dutos — Esquemático 

	

4.3 	Critério de Velocidade de Água  

As instalações hidráulicas devem ser projetadas e instaladas para observar os critérios 
acústicos deste projeto. 

O projetista de hidráulica deverá considerar todos os aspectos relativos ao projeto e 
operação da rede hidráulica e que possam gerar ruídos acima dos critérios estabelecidos 
como golpe de aríete, escoamento irregular de fluxo, e outros. 

Para efeitos de controle de ruído a velocidade da água deverá ser inferior a 3,0 m/s. Caso 
este critérios não possa ser atendido o projetista deverá coordenar com a A&S. 

Não será aceita a instalação de rede hidráulica correndo nos envelopes acústicos dos 
espaços críticos. 

	

5. 	INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - PROJETO 

Para o desenvolvimento das recomendações de controle de ruído e vibrações de 
instalações são necessárias informações sobre capacidades e características operacionais 
do sistema. Estas informações devem ser providenciadas pelos projetistas ao longo do 
projeto, desde o projeto básico até o detalhamento. 
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Algumas variações entre fabricantes são esperadas e as informações solicitadas pela A&S 
nestas diretrizes devem ser consideradas como "característica operacional do 
equipamento selecionado". A informação sobre fabricante e modelo se refere ao modelo 
de referência utilizado para dimensionamento do sistema na fase do projeto. 

(*) Nota: Os níveis sonoros deverão resultar de testes reconhecidos como os da AMCA, ARI, ANSI 
ou ABNT aplicáveis. Na sua ausência deve ser esclarecido: "valor calculado" e deve ser indicado o 
método de cálculo. 

Na ausência destas informações a consultoria em controle de ruído será interrompida até 
que as mesmas sejam disponíveis, e a A&S informará para a Coordenação. 

	

5.1 	Sistema de Ar Condicionado 

• Vazão de ar em cada trecho de duto. 
• Velocidade de ar em cada trecho de duto e nas terminações. 
• Dimensões dos dutos. 
• Vazão e dimensionamento: desde os unifilares. 
• Velocidade: desde a primeira emissão de dutos ou na última versão de unifilares. 

	

5.2 	Ventiladores 

• Tipo do ventilador (centrífugo, airfoil, etc.) 
• Modelo 
• Fabricante 
• Vazão (m3/h) 

• Pressão estática (mm c. a) 
• Rotação (rpm) 
• Peso 
• Nível de potência sonora, em dB ref.10-12  W, entre 63 Hz e 8 kHz para insuflamento, 

retorno e carcaça. 

	

5.3 	Splits 

• Modelo 
• Fabricante 
• Nível de potência sonora, em dB ref10-12  W, entre 63 Hz e 8 kHz 

5.4 	Bombas, Chiller 
• 

• Tipo do equipamento 
• Modelo 
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• Fabricante 
• Rotação (rpm) 
• Peso (para bombas elevadas incluir o peso de coluna de água) 
• Nível de potência sonora, em dB ref.10-12  W, entre 63 Hz e 8 kHz 

	

5.5 	Transformadores 
• Modelo 
• Fabricante 
• Potência 
• Peso 
• Nível de potência sonora, em dB ref.10-12 W, entre 63 Hz e 8 kHz 

	

5.6 	Geradores 

• Modelo 
• Fabricante 
• Potencia 

• Peso 
• Nível de potência sonora, em dB ref.10-12 W, entre 63 Hz e 8 kHz 

	

6. 	ESPAÇOS E FOLGAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Equipamentos montados em isoladores ou hangers, instalados de atenuadores de ruído, 
e outros sistemas de controle de ruído e vibrações ocupam mais espaço do que 
instalações convencionais. Os seguintes aspectos devem ser observados desde o início de 
projetos: 

• As casas de máquinas devem ser dimensionadas considerando as necessidades de 
instalação de isoladores, bases, atenuadores e outros sistemas de controle de ruído e 
vibrações. Deixe um espaço mínimo de 0,80 m entre cada equipamento instalado e 
parede; 0,60 m entre equipamentos e 0,15 m entre o topo do equipamento e parte 
inferior da estrutura. 

• As dimensões dos isoladores devem ser levadas em consideração. Por exemplo, para 
sistemas com 50 mm de deflexão estática considere dimensões de 20 cm a 35 cm de 
altura x 25 cm a 30 cm de base. As dimensões dos isoladores dependem da carga e do 
tipo de isolador e serão informadas pelo fornecedor dos isoladores para os projetistas 
de instalações. 

• As aberturas para passagem de dutos devem sempre considerar as dimensões 
externas do duto já tratado com isolamento térmico. A recomendação da AU que 
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estabelece uma determinada folga entre a face externa do duto e estrutura, se refere 
sempre ao duto já tratado externamente.  

	

7. 	DUTOS DE AR CONDICIONADO - ÁREAS CRÍTICAS DE AUDIÇÃO 

	

7.1 	Áreas Críticas de Audição 

Estas recomendações devem ser aplicadas a todos os espaços acusticamente sensíveis 
com NC < 25. As particularidades estarão destacadas, e outros espaços serão adicionados 
no desenvolvimento do projeto. 

7.1.1 Sede da Orquestra 
• Sala de Concertos 
• Salas de Ensaios (naipes e percussão). 
• Estúdio de gravação de áudio na Sala de Concertos 
• Estúdio de TV na Sala de Concertos 

	

7.2 	Diretrizes Gerais 

Os dutos deverão ser projetados para evitar turbulência. As curvas deverão ser em raio 
aberto sem veias defletoras. Observe as recomendações sobre difusores descritas neste 
item. 

Os dutos deverão ser projetados, fabricados e instalados para não provocar de vibrações 
sob qualquer condição operacional. Observar as recomendações da SMACNA para esta 
finalidade. 

Não instalar dispositivos de controle de vazão tipo VAVs servindo espaços acusticamente 
sensíveis. 

A inclusão de dampers corta fogo na rede de insuflamento e retorno deverá ser analisada 
pela A&S. Estes elementos podem gerar ruído aerodinâmico, o que é inaceitável para os 
espaços sensíveis. 

Use dutos retangulares. Eles têm vantagens acústicas sobre os dutos quadrados. Dutos 
com secção com relação superior a 4:1 não devem ser especificados. Enrijecimento de 
dutos pelo seu lado interno não será aceito. 

Dutos circulares não serão aceitos para os espaços acusticamente sensíveis. 

As transições na rede de dutos deverão ser todas suaves e com relação não superior 1:7. 
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Prever revestimento interno em toda a extensão dos dutos de insuflamento e retorno 
com material absorvente próprio para esta finalidade e com 20 mm de espessura, 
independente da instalação de atenuadores. 

Prever a utilização de atenuadores de ruído para insuflamento e retorno e que serão 
dimensionados durante o desenvolvimento de projeto. Observe as recomendações para 
posicionamento de atenuadores no item específico. 

A rede de dutos requer trajetos longos para minimizar a energia sonora gerada na 
máquina. Ao mesmo tempo, este trajeto deve ser coordenado com possíveis 
interferências, sejam elas acústicas ou não. 

Quando uma mesma rede de dutos alimentar diversas salas acusticamente sensíveis, a 
mesma não poderá cruzar entre as salas. Deverá ser projetado um duto principal, externo 
às salas, e com troncos individuais. Ver desenhos em grande formato. 

	

7.3 	Atenuadores de Ruído 

Os atenuadores deverão ser sempre instalados na parede das casas de máquinas, em 
trecho reto de duto, com distância da descarga do ventilador nunca inferior a 1,0 x a 
maior dimensão do duto. Na fase de projeto básico a A&S dará suporte para a equipe de 
projeto na seleção dos atenuadores e na sua localização. 

Atenuadores devem ser considerados como trechos de dutos e um componente do 
sistema de ar condicionado. Os dimensionamentos da A&S se referem às características 
acústicas do atenuador, sendo que perda de carga, secção quadrada e necessidades de 
revestimento térmico devem ser especificadas pelo projetista. 

Quando a A&S descrever um limite de perda de carga para atenuadores, deve ser 
entendido como um critério geral de orientação e relacionado ao desempenho 
aeroacústico do sistema. Os limites de perda de carga devem confirmados, revisados e 
aprovados pelo projetista de ar condicionado. 

	

7.4 	Isolamento Acústico de Dutos 

Os dutos uma vez que entraram num espaço sensível não devem sair e retornar 
novamente para dentro do mesmo. 

Não correr dutos servindo espaços sensíveis sobre áreas ruidosas. Dependendo do trajeto 
dos dutos que alimentam espaços sensíveis, os mesmos deverão ser revestidos 
externamente com uma blindagem acústica em chapa de gesso acartonado, a ser definida 
pela A&S no desenvolvimento dos projetos. 
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7.5 	Difusores 

Os difusores são uma das principais fontes geradoras de ruído para ambientes críticos 
com NC < 30. 

A seleção dos difusores para cada espaço crítico é diferente, observando que para todos é 
obrigatório utilizar dados aeroacústicos corretos dos mesmos. Estes dados são 
disponibilizados pelos fornecedores de difusores como Trox, Price ou outros. 

O impacto acústico dos difusores será estudado durante o processo de projeto 
considerando as abordagens para insuflamento e retorno de cada ambiente. 

	

8. 	DUTOS DE AR CONDICIONADO - ÁREAS DE CONFORTO ACÚSTICO 

	

8.1 	Áreas Conforto Acústico 

Estas recomendações devem ser aplicadas a todos os espaços acusticamente sensíveis 
com NC entre 30 e 40. As particularidades estarão destacadas. 

8.1.1 Sala de Concertos 

• Camarins 
• Circulações 
• Escritórios 

	

8.2 	Diretrizes 

Os dutos deverão ser projetados para evitar turbulência. As curvas poderão ter veias 
defletoras e as recomendações da ASHRAE devem ser observadas. 

Os dutos deverão ser projetados, fabricados e instalados para não provocar de vibrações, 
sob qualquer condição operacional. Observar as recomendações da SMACNA para esta 
finalidade. 
Use preferencialmente dutos retangulares. Dutos com secção com relação superior a 4:1 
devem ser evitadas e, se estritamente necessários, deverão ser enrijecidos pelo lado 
externo. As transições na rede de dutos deverão ser todas suaves e com relação não 
superior 1:7. 

	

8.3 	Caixas VAVs 

Caixas VAVs são aceitas nos espaços com critério acústico NC > 35 e devem ser fornecidas 
de fábrica com atenuadores absortivos acoplados. Na seleção das VAVs utilizar o mesmo 
critério de ruído de fundo do espaço servido. 
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A irradiação acústica da carcaça das caixas VAV deverá estar limitada a NC-35. Quando a 
irradiação da carcaça ultrapassar o critério NC-35, deverá ser providenciado um 
revestimento acústico fornecido pelo fabricante da VAV. 

	

8.4 	Dampers Corta Fogo 

Dampers corta fogo geram ruído aerodinâmico, mas podem ser aceitos para ambientes 
com critério NC > 35. Coordenar com a A&S. 

	

8.5 	Revestimento de Dutos 

Prever revestimento interno nos primeiros 8 m dos dutos de insuflamento e retorno com 
material absorvente próprio para esta finalidade em manta de fibra de vidro própria para 
sistemas de ar condicionado, limpável, com 20 mm de espessura. 

A utilização de atenuadores de ruído para estes ambientes depende de avaliação 
complementar do sistema de ar-condicionado. 

	

8.6 	Difusores 

Difusores podem representar uma fonte importante de ruído nos espaços servidos devido 
à geração de ruído aerodinâmico. Para compensar os efeitos acústicos de múltiplos 
difusores num mesmo espaço, o ruído de outros componentes do sistema de ar 
condicionado e as diferenças de níveis sonoros encontradas entre teste e instalação, os 
difusores devem ter critério acústico 5 pontos abaixo do critério estabelecido para o 
ambiente servido. Por exemplo: para um ambiente com NC-35, os difusores nas 
condições de instalação deverão estar classificados para NC-30. 

A&S coordenará a seleção de difusores com o projetista do sistema de ar condicionado 

9. SHAFTS PARA DUTOS OU TUBULAÇÕES 

Shafts para dutos e tubulações serão analisados e podem ser classificados como fontes 
geradoras de ruído. Dutos, tubulações e até mesmo eletrocalhas podem demandar 
isolamento de vibrações dependendo da posição / localização no prédio. 

10. REVESTIMENTO DE DUTOS E ATENUADORES 

10.1 Dutos Rígidos de Lá-  de Vidro 

Dependendo do caso pode ser optado pelo uso de duto rígido em painéis rígidos de lã de 
vidro, revestidos no lado externo com papel alumínio reforçado e retardante de chamas. 
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20 mm, coeficientes a 
	

0,03 0,58 
	

0,72 	0,8 0,10 
	

0,31 

Coeficientes de Absorção Acustica - Revestimento de Lã de Vidro 20 mm 
Dado 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 	4 kHz 
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A face interna e exposta ao fluxo de ar deverá ser em camada acrílica lisa de grande 
resistência. Os dutos em lã de vidro deverão ser ter 25 mm de espessura e densidade de 
96 kg/m3  ou mais. 

O duto em lã de vidro deverá permitir os trabalhos de limpeza de acordo com os métodos 
recomendados pela NAIMA sem nenhum prejuízo ao seu desempenho acústico ou de 
isolamento térmico. 

O material deve ser aprovado para velocidades de fluxo de ar de até 25 m/s conforme 
Norma de Erosão UL-181 e cumprir com os requisitos das Normas ASTM C-1104 (absorção 
de umidade < 3%, 49°C, 95 % R.H), ASTM C-1338, G-21, G-22 e C-665. Os coeficientes de 
absorção acústica do material devem ser testados de acordo com a norma ASTM C-423 
em montagem tipo "A" do padrão ASTM E-795 e os valores devem ser iguais ou 
superiores aos descritos abaixo. 

Coeficientes de Absorção Acústica — Duto de Lã de Vidro 
Dado 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
25 mm, coeficientes abs 0,08 0,19 0,69 0,94 0,97 0,98 

10.2 Revestimento Interno de Dutos Metálicos 

Dutos metálicos fixados em peças de madeira. Internamente, manta de lã de vidro 
própria para uso em sistemas de ar condicionado, 20 mm de espessura e densidade de 50 
kg/m3, Flexiliner, FL A/P 50 x 20 da Isover. A superfície do material deverá ser lisa, 
revestida com película resistente à passagem de corrente de ar sem provocar erosão, 
auto-extinguível e limpável. 

O material deve ser aprovado para velocidades de fluxo de ar de até 30,5 m/s conforme 
Norma de Erosão UL-181 e cumprir com os requisitos das Normas ASTM C-1104 (absorção 
de umidade < 3%, 49°C, 95 % R.H), ASTM C-1338, G-21, G-22 e C-665. Os coeficientes de 
absorção acústica do material devem ser testados de acordo com a norma ASTM C-423 
em montagem tipo "A" do padrão ASTM E-795 e os valores devem ser iguais ou 
superiores aos descritos na tabela abaixo. 

O revestimento interno deve ser instalado de acordo com as recomendações descritas 
nos protocolos da NAIMA e nos desenhos da A&S e procedimentos do Fabricante. 
Havendo divergências fica valendo as recomendações da NAIMA. 

10.3 Revestimento de Plenum de Descarga de Fan Coils 
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Caixas plenum para descarga de ar em fan coils deverão ser revestidas internamente 
conforme mostram os desenhos em grande formato. Para tanto utilizar 50 mm de 
Flexiliner, em duas camadas de 25 mm cada, e proteger com chapa metálica perfurada. 

As chapas da caixa plenum deverão ser espessas e enrijecidas - sempre pelo lado externo 
- e recomendamos chapa # 18 ou mais espessa para esta finalidade. As características 
serão desenvolvidas com o projetista no projeto básico. 

10.4 Atenuadores de Ruído 

Os atenuadores deverão ser do tipo absortivo, de formato retangular, com células 
acústicas internas e carcaça externa metálica. Os atenuadores devem ser apenas de 
fornecedores qualificados e aprovados pela A&S obedecendo aos parâmetros gerais 
estabelecidos neste documento. Referência: Trox. 

A carcaça dos atenuadores deverá ser em chapa de aço galvanizada, # 22 ou superior com 
flange reforçada e pronta para instalação na rede de dutos. 

As células acústicas deverão ser constituídas por material acústico absorvente e chapas 
metálicas perfuradas. O material acústico deverá ter densidade superior a 60 kg/m3, fibras 
estáveis, incombustível, à prova de proliferação de insetos, como lã de vidro, devidamente 
protegido contra erosão e instalado sob compressão de 5%. As chapas perfuradas deverão 
ser em aço galvanizado, com 25% a 40% de área perfurada. O nariz das células acústicas 
deverá ser preferencialmente ovalado e sólido. O fabricante do atenuador pode dispensar 
a chapa perfurada, a seu critério, se comprovar que não haverá erosão do material 
absorvente. 

Dimensionar secção quadrada para velocidade do ar na entrada do silenciador menor que 
6 m/s e entre as células, menor que 16 m/s. Se isto for inviável por restrições de espaço 
consulte a Acústica & Sônica. 

Considerar que a perda dinâmica por inserção de cada silenciador não deverá ser superior 
aos valores descritos na tabela abaixo. 

Perda de Carga de Atenuadores 
Comprimento Perda de Carga (Pa) 
1,0 m 39,8 Pa (4 mm H20) 

1,2 m 42,3 Pa (4 mm H20) 

2,4 m 49,8 Pa (5 mm H20) 
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O ruído regenerativo (provocado pela passagem de ar dentro do silenciador) não pode 
prejudicar o desempenho esperado para os atenuadores. 

11. 	ISOLADORES DE VIBRAÇÕES E BASES 

11.1 Generalidades 

Isoladores de vibração são utilizados para os equipamentos com potencial capacidade de 
vibração, como fan-coils, chillers torres de resfriamento, condensadoras / evaporadoras, 
ventiladores, tubulações, entre outros. Eles serão selecionados a partir das características 
operacionais dos equipamentos e sua localização. 

Os isoladores de vibrações deverão estar em acordo com as especificações constantes 
deste documento. Nenhuma alteração será aceita sem a prévia análise da A&S. Deflexões 
estáticas e tipos de isoladores serão confirmados ao longo do projeto. 

Para efeitos de seleção considere sistemas da Vibtech ou equivalente de similar 
desempenho. 

11.2 Qualidade dos Isoladores 

Testes de desempenho serão exigidos para todos os isoladores (e composto) instalados 
no Complexo. 

Para permitir acompanhamento da qualidade de produção, o Fabricante dos isoladores 
deverá ter capacidade para realizar os testes de rigidez vertical dos isoladores e a curva 
reométrica do composto elastomérico em instalação própria, com equipamentos 
calibrados e certificados por laboratório da Rede Credenciada do INMETRO. 

O Fabricante dos isoladores deverá ter sistema de gestão da qualidade certificado 
conforme ISO 9001. 

Os resultados de testes descritos a seguir deverão ser apresentados após a Ordem de 
Compra emitida pelo Instalador para o Fabricante. Durante a instalação serão retiradas 
amostras para testes independentes da Acústica & Sônica. Estes testes incluem as rotinas 
descritas neste documento, inclusive ensaios metalográficos. 

Todos os materiais que estiverem em desacordo com este documento serão rejeitados e 
deverão ser substituídos sem ônus para a Contratante. 

As molas deverão ser projetadas e fabricadas de acordo com as normas DIN 2089-1, 2095 
e 2096. 
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11.2.1 Isoladores de Borracha BRD 

Os isoladores de borracha "BRD" (ou partes de borracha), como os IDDNs e PDDNs, 
deverão estar em rigorosa conformidade com os padrões da AASHTO e com as 
características no quadro abaixo. 

Padrões 

Propriedades Físicas, ASTM 
D-676 e D-412 

para Borracha dos Isoladores 

Testes de envelhecimento, 
ASTM D-573 

ASTM 
D-1149 

ASTM 
D-395 

Dureza, 
Shore A 

Resistência 
à tração 

Alongamento 
na ruptura 

Dureza Resistência 
à tração 

Alongamento 
na ruptura 

Resistência a 
ozônio — 
1ppm, sob 
alongamento 
20%, 72 h 

Deformação 
permanente 

40+5 14 MPa >450% + 5 pontos + 15% -40% 100% sem 
trincas 

<30% 

50 + 5 17 MPa >400% +5 pontos + 15% -40% 100% sem 
trincas 

<25% 

60 + 5 17 MPa >350% + 5 pontos + 15% -40% 100% sem 
trincas 

<25% 

As peças de borracha serão em borracha natural, tipo "BRD" - baixa rigidificação dinâmica 
e baixo "creeping" - alteração controlada de altura sob carga. 

11.2.2 Isoladores em Molas 

Retorno de Altura 

Utilizando uma célula de carga (dinamômetro) aplicar 3 cargas correspondentes a máxima 
carga do isolador. Anotar a deflexão resultante após as 3 cargas. A diferença entre a 
altura livre do isolador antes da aplicação das cargas (AL0) e a altura livre do isolador após 
as cargas (ALp) não pode ser superior a 2% da deflexão sob carga especificada (D). 

AA < 0.02 D 	 AA = AL° — ALp 

Por exemplo: se o isolador tem deflexão de 10 mm (D) sob carga especificada, a diferença 
de alturas deverá ser < 0,2 mm. 

Curva de Deflexão x Carga 

A curva de deflexão x carga deverá ser linear em toda a faixa de utilização do isolador. 

Material 
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Aço carbono SAE-1080 ou SAE-5160 dependendo do caso. Outros materiais serão aceitos 
se aprovados pela A&S durante a fase de proposta. 

O tratamento superficial dos isoladores deverá ser feito com pintura a base de epóxi. O 
tratamento metalográfico deverá ser de acordo com as normas DIN citadas 
anteriormente. 

Controle da Qualidade 

Para os lotes de produção será estabelecido um procedimento de controle (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). Serão testados: 

• Controle carga x deflexão. 

• Controle de retorno de altura. 

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

11.3 Isolador em Mola e Borracha tipo BRD — ICM 

O isolador em mola e borracha tipo BRD em série, ICM, deverá ser constituído por mola 
helicoidal de aço apoiada em arruelas de borracha. A mola deverá ser estável — quanto à 
flambagem — com rigidez lateral entre 50% e 120% da rigidez vertical. O diâmetro da mola 
não deverá ser inferior a 80% da altura comprimida da mola na carga especificada. A 
capacidade de deflexão das molas, além da deflexão estática, até a altura sólida da 
mesma, deverá ser de no mínimo 50% da deflexão estática. A base e o topo dos 
isoladores ICM deverão ser em chapa de aço com espessura mínima de 5 mm e com furos 
para fixação no piso e equipamento. 

Um isolador constituído por uma base em borracha nervurada, com septo de aço 
galvanizado, deverá ser colado à placa inferior do ICM para garantir isolação acústica. O 
isolador deverá ter um sistema de nivelamento para o equipamento suportado. 

Este tipo de isolador será utilizado em todos os equipamentos principais das instalações 
mecânicas como bombas, resfriadores, geradores, ventiladores, ventiladores, etc. 

O isolador ICM pode ser requerido encapsulado, dentro de uma caixa metálica, para casos 
especiais. 

11.4 Pendurai de Dupla Deflexão em Borracha tipo BRD — PDDN 
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O pendurai ("hanger" ou tirante flexível) de dupla deflexão em borracha tipo BRD, PDDN 
deverá ser constituído por um elemento de borracha moldada em uma caixa metálica. A 
passagem do tirante metálico pela caixa metálica deverá ser por uma arruela contínua de 
borracha evitando que o tirante mantenha contato com a caixa. O diâmetro livre do furo 
de passagem na caixa metálica do tirante deverá ser no mínimo 19 mm maior que o 
diâmetro do tirante e permitir que o tirante gire em um arco de 15°  em relação ao eixo da 
caixa. Quando instalado, a caixa do tirante deverá rodar em 3600  sem encontrar nenhum 
obstáculo. 

Este tipo de isolador será utilizado para suportar equipamentos de baixo peso, rotação 
superior a 1.800 rpm e distante das áreas sensíveis, pendurados de estruturas. Pode ser 
utilizado para alguns tipos de tubulações de pequeno diâmetro 1 Y2" a 2" e correndo 
distante das áreas sensíveis. 

11.5 Pendurai em Mola e Borracha BRD — PMN 

O pendurai ("hanger" ou tirante flexível) em mola e borracha tipo BRD, PMN, é uma 
unidade contendo uma mola helicoidal e uma arruela de apoio da mola em borracha, 
dentro de uma caixa metálica especial. A mola deverá ser estável - quanto à flambagem-
com rigidez lateral entre 50% e 120% da rigidez vertical. O diâmetro da mola não deverá 
ser inferior a 80% da altura comprimida da mola na carga especificada. A capacidade de 
deflexão da mola, além da deflexão estática, até a altura sólida da mesma, deverá ser de 
no mínimo 50% da deflexão estática. 
O efeito de isolação será completado por elemento em elastômero a base de borracha, 
montado na outra extremidade da caixa metálica. Este elemento terá capacidade de 
deformação de no mínimo 6 mm sob carga máxima, salvo quando especificado o 
contrário. 

A passagem do tirante metálico pela caixa metálica deverá ser por uma arruela contínua 
de borracha evitando que o tirante mantenha contato com a caixa. O diâmetro livre do 
furo de passagem na caixa metálica do tirante deverá ser no mínimo 19 mm maior que o 
diâmetro do tirante e permitir que o tirante gire em um arco de 150  em relação ao eixo da 
caixa. Quando instalado, a caixa do tirante deverá rodar em 360°  sem encontrar nenhum 
obstáculo. A deflexão estática do PMN deverá ser de acordo com as indicações 
anteriores. 

Este tipo de isolador será utilizado para suportar tubulações nas suas mais diferentes 
configurações e/ou equipamentos pesados pendurados de lajes ou estruturas. 

11.6 Pendurai em Mola e Borracha - PMH 
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É como o caso do PMN sem a peça de borracha. Este tipo de isolador é utilizado em 
situações especiais como descargas de gerador. 

11.7 Isolador de Dupla Deflexão em Borracha - IDDN 

O isolador de dupla deflexão em borracha tipo BRD, IDDN, deverá ser moldado em 
borracha BRD — baixa rigidificação dinâmica — estáveis lateralmente e com dupla deflexão. 
As superfícies metálicas do topo e da base do isolador deverão ser cobertas por borracha. 
As superfícies de topo e base deverão ser recobertas por borracha nervurada, e a base 
terá furos para fixação no piso. O isolador deverá ter sistema para nivelamento do 
equipamento suportado. 

O isolador deverá ser projetado e fabricado para permitir deformação de 15% de sua 
espessura sob carga nominal. O IDDN deverá ser selecionado para deflexão estática de 9 
mm, salvo quando especificado o contrário. 

Este tipo de isolador será utilizado para suportar equipamentos de baixo peso, rotação 
superior a 1.800 rpm e distante das áreas sensíveis, apoiados em pisos ou estruturas. 

11.8 Base de Inércia em Concreto — BIC 

A base de inércia em concreto, BIC, será requerida para as bombas e outros 
equipamentos a serem indicados no desenvolvimento dos projetos. 

A base de inércia, BIC, deverá ser construída com perfis metálicos perimetrais e ferragem 
transversal em cantoneiras. O fundo da base deverá em tela de ferro para construção. 
Nos perfis perimetrais deverão ser fixadas abas laterais para instalação dos isoladores. 

O projeto da base deverá economizar a altura do equipamento suspenso, permitindo um 
espaço de 50 mm entre a face inferior da base e o piso. 

A altura dos perfis laterais deverá ter 1/6 da maior dimensão da base, mas não inferior a 
150 mm ou superior de 300 mm. 

A base BIC deverá ser totalmente preenchida por concreto, com densidade mínima de 

2400 kg/m3. 

A base deverá incorporar trilhos para fixação do equipamento e demais itens como pinos 
de fixação, membros perfurados ou rosqueados. A base deverá permitir a regulagem de 
posicionamento de equipamentos com transmissão por correias. Nas bases em forma de 
"T" os isoladores deverão ser instalados sob as mesmas. 
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As bases de bombas devem ser dimensionadas para poder suportar as curvas das 
tubulações de sucção e descarga e o peso da água. 

Os isoladores deverão ser instalados simetricamente em relação ao centro de gravidade 
do conjunto suportado. 

11.9 Base Metálica — BIM 

A base metálica, BIM, deverá ser em perfis estruturais e com suficiente rigidez para 
manter os padrões de alinhamento e melhor operação do equipamento do suspenso. 
A base deverá ser projetada e fabricada de tal forma que as tensões em correias, torque 
de motor, ajustes ou operação do equipamento, não provoquem desalinhamento no 
equipamento ou deformação da base. Incluir trilhos específicos para a instalação dos 
motores dos ventiladores. 

Como parâmetro de conservação de rigidez adotar altura mínima do perfil de 1/6 da 
maior dimensão da base, considerando perfis com altura entre 150 mm e 300 mm, dentro 
dos padrões de mercado. 

As bases metálicas, BIM, deverão contar com abas laterais soldadas para instalação dos 
isoladores. Em alguns casos será permitida a instalação dos isoladores sob a base. 

Os isoladores deverão ser instalados simetricamente em relação ao centro de gravidade 
do conjunto suportado. 

12. 	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 

12.1 Localização 

O projeto prevê uma Central de Utilidades para a instalação dos equipamentos construída 
foras dos prédios, ou seja, em posição remota minimizando os riscos de transmissão de 
som por via aérea ou estrutural com relação aos espaços acusticamente sensíveis. Ver 
desenhos de projeto. Máquinas potencialmente ruidosas como chillers, transformadores, 
bombas, geradores de emergência, compressores, geradores de água quente, 
condensadoras, deverão ser instaladas na Central. O seu "lay-out" será discutido com os 
projetistas desde o projeto básico. 

Não instalar equipamentos no envelope acústico de espaços acusticamente sensíveis, 
mesmo fan-coils. Não instalar casas de máquinas de ar condicionado imediatamente sob 
ou sobre espaços sensíveis. 

Os requisitos de instalação de máquinas deverão ser continuamente revisados pela A8/.5 
durante as evoluções de seleção dos equipamentos. 
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12.2 Instalação de Equipamentos - Geral 

Os equipamentos montados em isoladores de vibrações deverão ser instalados sobre 
contramarco de concreto ("sóculo") com espessura de 100 mm. A espessura da laje sob o 
equipamento, considerando laje + sóculo, não deverá ser inferior a 200 mm. 

Salvo quando mencionado o contrário, todos os equipamentos montados sobre 
isoladores de vibrações deverão ter um espaço livre de 50 mm, entre a parte inferior da 
base ou chassi e o contramarco de concreto. Não devem ser aceitos restos de fôrma, 
concreto, pedras, e outras interferência no vão entre base e contramarco, já que tais 
interferências podem representar um "curto-circuito" no isolamento de vibrações. 
Detalhes e especificações de bases e chassis serão fornecidos no projeto básico. Ver item 
sobre espaços recomendados para casa de máquinas. 

Não será aceitável a fixação de dutos, conduítes ou equipamentos mecânicos em outros 
equipamentos, dutos ou tubos instalados sobre isoladores de vibrações. 

Preferencialmente cada equipamento deverá ser suspenso em uma única base, devendo 
ser evitada a instalação de mais de um equipamento em uma única base. Em casos limites 
consultar a A&S para definição da base isolada. 

Todos os cabos conectados com equipamentos instalados sobre isoladores de vibrações 
deverão ser flexíveis, com "loop" em 360°  e comprimento mínimo de 1 m. 

Os pendurais flexíveis ("hangers") deverão ser posicionados para permanecerem em 
prumo. Não serão aceitas instalações: 

• Com tirantes desalinhados; 
• Com elementos super ou sub-deflexionados; 
• Com a caixa metálica do "hanger" em contato com as estruturas do prédio, dutos ou 

tubulações; ou outros desvios de instalação. 

A seleção e especificação de "hangers" serão fornecidas pela A&S nas fases subsequentes 
de projeto. 

Abaixo são descritas situações típicas de equipamentos e que devem ser compatibilizada 
com as seleções realizadas para este projeto. Os equipamentos não previstos para este 
projeto devem ser desconsiderados. 

12.3 Ventiladores - Garagens 
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Os ventiladores instalados na garagem ou sobre piso térreo poderão ser instalados com 
isoladores ICM dependendo da rotação do equipamento. Não serão requeridas bases 
inerciais para a maioria dos casos. 

Não instale ventiladores ou exaustores de garagem no subsolo (seja no piso, seja 
pendurado na laje) imediatamente abaixo da Sala de Concertos ou outras áreas sensíveis, 
nem fixar dutos em envelopes acústicos - salvo aqueles que alimentam o próprio espaço. 

12.4 Fan coils — Pendurados em Laje 

Não pendurar fan-coils em nenhuma parte do envelope acústico de espaços sensíveis. 
Quando fan coils ou ventiladores ou outros equipamentos de movimentação de ar forem 
pendurados em lajes (áreas administrativas, por exemplo.) utilizar "hangers" flexíveis e 
que serão definidos nas fases subsequentes de projeto. 

12.5 Fan-coils — Instalados em Lajes 

Todos os fan-coils deverão ser instalados em isoladores em molas helicoidais a serem 
definidas nas próximas fases de projeto. 

12.6 Bombas de Água, Chillers, Condensadoras 

Todos os equipamentos potencialmente ruidosos como bombas de água, chillers, 
condensadoras, etc., deverão ser instalados em posição distantes dos espaços 
acusticamente sensíveis e em uma Central de Utilidades localizada nos desenhos de 
arquitetura. 

As bombas deverão ser instaladas em bases de inércia de concreto ou chassi metálico, e 
isoladores de vibração, dependendo do caso. Os chillers serão montados em chassi 
metálico e isoladores de vibrações. As condensadoras serão montadas em chassi metálico 
e isoladores de vibração. Ver desenhos em grande formato com a indicação dos métodos. 

12.7 Equipamentos Montados na Cobertura 

Não é aceitável montar equipamentos na cobertura do prédio da Orquestra. Ventiladores 
de exaustão de fumaça, se necessários, devem ser tratados acusticamente, e constitui 
exceção a ser avaliada. 

13. 	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

Não instalar transformadores, quadros elétricos ou outros equipamentos elétricos no 
envelope acústico da Sala de Concertos ou outros espaços acusticamente sensíveis. São 
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aceitáveis apenas os racks de dimmers e de amplificadores de som em localização 
definida pela A&S. 

13.1 Transformadores 

Transformadores de todos os tamanhos e transdutores eletromecânicos são capazes de 
induzir vibrações na estrutura de suportação e gerar ruído aéreo em pontos remotos. Os 
transformadores devem ser montados sobre isoladores de vibração e em piso com 
descontinuidade estrutural e devem ser montados distantes da Sala. 

Nesta fase sugerimos utilizar a tabela abaixo para orientação geral. Em todos os casos 
prever descontinuidade estrutural.  

Montagem de Transformadores 
Classe Montagem Tipo do Isolador Deflexão Estática 

<500 VA Qualquer IDDN 7 mm 
500 VA —50 kVA Piso IDDN 12 mm 

Suspenso PDDN / PMN 12 mm 
> 50 kVA Laje zero ICM 25 mm 

Laje ICM 50 mm 
Suspenso PMN 50 mm 

Todos os cabos ligados a um transformador instalado com isolador de vibração tipo em 
mola e borracha devem ser em conduíte flexível com no mínimo 1,0 m de comprimento e 
em um "loop" de 360°. As conexões nos demais transformadores devem ser em 
conduítes flexíveis. 

13.2 Racks de Dimmers 

Os racks de dimmers de iluminação cênica contendo transformadores, ventiladores, relés, 
devem ser instalados sobre isoladores de vibração tipo PDDN. Os racks devem ser 
afastados das paredes em pelo menos 100 mm. 

Os racks de dimmers devem estar dentro de uma sala dotada de ar condicionado, mas 
separada do palco e plateia. O ruído de ventiladores destes equipamentos é muito 
elevado para conviver com os critérios acústicos internos dos espaços sensíveis. Todos os 
conduítes dentro da sala de dimmers devem ser suspensos por meio de pendurais 
flexíveis tipo PDDN. 

13.3 Racks do Sistema de Som 

Os racks do sistema de som e comunicações devem ser montados sobre isoladores de 
vibração tipo IDDN. Os racks devem ser instalados em sala servida por ar condicionado, 
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separada da área crítica, para evitar a propagação de som de ventiladores e outros ruídos 
indesejáveis. Localização conforme projeto. 

13.4 Painéis Elétricos 

Os painéis elétricos contendo relés, pequenos transformadores, reatores ou ventiladores, 
devem ser fixados em isoladores de vibração de borracha, e fora de espaços 
acusticamente sensíveis como Sala de Concertos, Estúdios de Gravação, Ilhas de Edição, 
etc. 

Isto inclui também os painéis de comando do forro móvel ou de banners acústicos: não 
poderão estar dentro da Sala de Concertos, particularmente se tiverem ventiladores ou 
luzes de comando. 

13.5 Eletrocalhas Elétricas 

Leitos eletrificados e cabos podem produzir ruído audível, e seu trajeto nas salas 
acusticamente sensíveis será coordenado com A&S. Os mesmos deverão ser instalados 
com isoladores IDDN e não serão fixados em envelopes acústicos. 

13.6 Iluminação 

Na iluminação ambiental (arquitetural) não poderão ser utilizados equipamentos que 
produzam níveis de ruído audível: 

• Lâmpadas fluorescentes. 

• Reatores eletromagnéticos ou eletrônicos. 

Para iluminação cênica serão utilizados sistemas que produzam baixo nível de ruído, os 
quais serão tratados em especificação própria da A&S. 

13.7 Gerador de Emergência 

O nível de ruído do gerador varia com a potência e esperamos 95 + 5 dB(A) a 1,0 m deste 
tipo equipamento. Trata-se de fonte potencial de ruído e por esta razão merece especial 
atenção, pois sua operação pode impactar a Sala de Concertos e seus vizinhos. 

Mesmo que o gerador só opere em emergência, é um equipamento que passa por testes 
periódicos, e produz ruído. Além do mais em situações de emergência é importante a 
comunicação e a audição de avisos, reforçando a recomendação para controle de ruído. 
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O gerador pode ser fornecido em uma cabine pré-fabricada (conhecido no mercado pelos 
nomes "carenado", "cabinado" ou "silencioso") ou uma unidade dentro de uma sala 
especialmente construída para esta finalidade. A decisão sobre o tipo do equipamento 
interfere nas especificações de controle de ruído. A A&S é francamente favorável às 
unidades instaladas dentro de sala especialmente projetada para esta finalidade e na 
Central de Utilidades. 

13.7.1 Unidade Enclausurada 

Um gerador "cabinado" de alto desempenho acústico gera nível de ruído na ordem de 
75 dB(A) a 1,5 m de distância. Com  isto os cuidados de controle na edificação ficam 
limitados a uma construção convencional. Neste projeto deverá estar dentro de uma sala.  

O nível de ruído na saída do silenciador não deve ultrapassar 70 dB(A) a 1,0 m 
recomendamos silenciador com padrão "hospitalar". 

13.7.2 Unidade "Aberta" 

Com uma unidade padrão (aberta) dentro da sala de máquina atuam as seguintes fontes 
de ruído e cada uma delas deverá ser tratada: 

• Irradiação sonora pela carcaça do motor (a carcaça do gerador é, em geral, 10 dB ou 
mais abaixo do motor e em muitos casos é irrelevante). 

• Irradiação sonora pelo ventilador do radiador. 
• Irradiação sonora pela descarga de gases. 

As aberturas para ventilação da sala de máquinas e a descarga de gases constituem o 
principal caminho de propagação de som para os ambientes adjacentes e devem ser 
providas de atenuadores de ruído. As seguintes ações de controle devem ser planejadas: 

• O nível de ruído durante a operação do gerador não deve ultrapassar 60 dB(A) a 1,0 m 
da casa de máquinas ou das faces dos atenuadores. 

• Instalar atenuadores de ruído nas aberturas para ventilação (da sala e do radiador). 
Os atenuadores devem ser dimensionados para a redução acústica necessária, dentro 
dos limites de perda de carga definidos pelo projetista do sistema. Prever unidades 
com 2,5 m a 3,0 m de comprimento. 

• O motor deverá ser especificado e comprado com silenciador com desempenho 
padrão "hospitalar" e observando os critérios especificados anteriormente. 

• O máximo nível de ruído provocado na descarga não deve ultrapassar o critério 
acústico de 70 dB(A) a 1,0 m e a 902  e no posicionamento das descargas considerar 
que os níveis nas laterais são significativamente reduzidos se comparados aos 
encontrados na linha axial de exaustão. 
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Atenuação relativa de som na descarga de motor diesel de gerador (Típica) 
Posição da medição Nível de referência 

0°  O dB 
90°  - 8 dB 

157°  a 180°  -13 dB 

Utilizar a tabela acima nas decisões sobre o trajeto do duto de descarga. 

13.7.3 Instalação 

Qualquer que seja o tipo, o gerador deverá ser instalado com isoladores em mola. Pode 
ser necessária a instalação de um chassi metálico especial para conferir estabilidade ao 
conjunto montado. A tubulação de exaustão de gases deverá ser fixada na estrutura por 
meio de estabilizadores e "hangers". 

14. 	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS / ESGOTO 

14.1 Bombas de Irrigação, Água Potável, Água de Tratamento 

As bombas de irrigação de jardim, água potável e água de tratamento, deverão ser 
instaladas seguindo as mesmas recomendações descritas para as bombas de água do 
sistema de ar condicionado. 

14.2 Esgoto 

Sistemas de escoamento de esgoto ou outros fluídos por meio a vácuo devem ser 
evitados pelos altos níveis de ruído provocados pelos mesmos. Do ponto de vista do 
controle de ruído os sistemas de bacia acoplada são preferenciais. 
A A&S dará suporte ao projetista de instalação na escolha de sistema, dependendo de sua 
localização com relação às áreas acusticamente sensíveis. 

14.3 Sistemas de Captação de Água Pluvial 
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Não é aceitável a instalação de tubulações de água pluvial no interior ou no envelope 
acústico de salas acusticamente sensíveis. 

15. INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DIVERSOS 

15.1 Compressores de ar 

Compressores de ar podem provocar altos níveis de ruído aéreo e estrutural, e por este 
motivo devem estar instalados - preferencialmente - na Central de Utilidades fora dos 
prédios. 

O compressor deverá ser montado com chassi metálico e isoladores tipo ICM com 
deflexão estática de 10 mm ou mais dependendo das características do equipamento. 
Pode ser necessária a utilização de base de inércia o que será definido ao longo do 
projeto. 

15.2 Elevadores 

Elevadores não devem estar instalados no envelope acústico de espaços acusticamente 
sensíveis. 

Os elevadores deverão ser sem casa de máquinas; com motores instalados em isoladores 
de vibrações, tipo GEN da Otis ou similar. 

No planejamento das rotas de cabos de alimentação para as máquinas de tração 
considerar a separação entre cabos e os conflitos com os requisitos para instalações de 
áudio / vídeo. Coordenar com A&S. 

15.4 Motor do Difusor Móvel (Forro Móvel) / Banners Acústicos 

O motor do difusor móvel deverá ser instalado em coxins de borracha conforme descrição 
de projeto próprio desta especialidade. 

No planejamento das rotas de cabos de alimentação para os motores do difusor móvel 
e/ou banners acústicos considerar a separação entre cabos e os conflitos com os 
requisitos para instalações de áudio / vídeo. Coordenar com A&S. 

16. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES 

16.1 Geral 
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Como diretriz básica as linhas de água quente, água gelada, água para sanitários ou 
esgoto não devem ser instaladas no envelope acústico de espaços acusticamente 
sensíveis. Portanto, não instalar sanitários no limite do envelope. 

As tubulações de sprinkler normalmente não representam um problema acústico, porém 
os pontos em que elas penetram no envelope dos espaços acusticamente sensíveis 
deverão ser selados. 

Para minimizar os riscos de transmissão de som de chuva e trovões durante intempéries 
as tubulações de águas pluviais deverão correr por fora dos envelopes acústicos. Estas 
tubulações deverão ser fixadas na estrutura por meio de isoladores de vibração em 
borracha. 

16.2 Tubulações de Água do Sistema de Ar Condicionado 

As tubulações de água do sistema de ar condicionado deverão ser fixadas por meio de 
tirantes flexíveis ("hangers") tipo PMN. A seleção de "hangers" será definida ao longo das 
fases subsequentes de projeto. Sob nenhuma hipótese as tubulações poderão ser 
conectadas: 

• Nos envelopes acústicos de áreas sensíveis - mesmo com isoladores. 

• Rigidamente às estruturas. 

As tubulações verticais para água deverão ser fixadas com isoladores de vibrações para 
minimizar os riscos de transmissão de ruído estrutural para os espaços acusticamente 
sensíveis. 

Como recomendação preliminar considere que todos os pontos de fixação das 
tubulações, de início a fim, serão instalados com isoladores de vibração. 

16.3 Tubulações de Água Pluvial 

Não é aceitável a passagem de tubulações de água pluvial pelo interior dos espaços 
acusticamente sensíveis, nem mesmo dentro de shafts. 

Nas salas com demanda de conforto acústico pode-se prever tratamento acústico com lã 
mineral e proteção mecânica na tubulação de água pluvial ou shaft de passagem para 
esta. 

16.4 Rede de Sprinklers 
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A rede de sprinklers não pode cruzar duas salas sensíveis. É preferível um tronco principal 
com ramificações servindo cada sala, a exemplo da recomendação para os dutos. 

17. 	PENETRAÇÕES POR PAREDES 

Todas as penetrações de dutos, tubulações, conduítes, etc., pelas paredes do envelope 
acústico de espaços servidos deverão ser seladas para minimizar a transmissão de som. 
Isto se aplica tanto aos espaços acusticamente sensíveis como às áreas de conforto. 

17.1 Penetrações de Dutos e Tubulações 

Nos pontos de passagem de dutos por paredes, pisos ou forros, deverá ser mantido um 
espaço de 25 mm entre as faces externas do duto e a estrutura. Esta abertura deverá ser 
totalmente preenchida com lã de vidro ou lã de rocha de alta densidade (60 kg/m3) e 
vedada nas duas pontas com sela nte anti-secativo, espuma de polietileno ou silicone em 
bisnaga como o Dow Corning RTV. O espaço pode ser preenchido com espuma de 
neoprene para substituir a lã mineral. 

Se ocorrerem entradas e saídas sucessivas de dutos em "shafts", paredes ou pisos em 
número e densidade suficiente que impeça a vedação individual, construir uma 
membrana em duas chapas de gesso acartonado de 12,5 mm em cada um dois lados da 
parede ou laje que será cruzada pelos dutos. Preencher o espaço entre as membranas 
com lã de vidro. Vedar as frestas com os materiais de vedação já citados. 

17.2 Penetração de Conduites e Eletrocalhas 
Se um conduíte ou bandeja de cabos cruzar uma parede nas situações acima previstas, 
utilizar uma luva metálica fundida na estrutura para passagem do mesmo. O diâmetro 
interno da luva metálica com relação ao diâmetro do conduíte passando por ela pode ser 
visto na tabela abaixo. 

Conduites — Passagem 
Diâmetro do conduíte, D 

por Paredes 
Diâmetro interno da luva, d 

> 50 mm D + 50 mm 
< 50 mm D + 25 mm 

Depois que todos os conduítes estiverem instalados no local, o Instalador deverá checar 
as folgas e corrigir onde e se necessário. Os vazios devem ser preenchidos com lã de vidro 
de média densidade (20 kg/m3) e vedar nas duas extremidades com espuma de célula 
fechada de polietileno penetrando aproximadamente 12 mm dentro da luva. 
Alternativamente os espaços vazios entre o conduíte e a luva podem ser selados com 
preenchimento total de selante em silicone GE tipo RTV 6428 ou similar. Ver desenho 
típico acima. 
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ESTAÇÃO DA CULTURA ITAMAR FRANCO 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — PORTAS ACÚSTICAS METÁLICAS 

Emissão 0: 	24/09/2012 

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. 

2. LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES 

As dimensões de largura e altura, vão livre e vão luz, assim como a localização das portas 
acústicas de metal 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 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. 
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ANSI/SDI A250.4 Test Procedure and Acceptance Criteria for Physical Endurance for Steel 
Doors, Frames, Frames Anchors and Hardware Reinforcing. 

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 Airborne 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 E TESTES E INFORMAÇÕES 

• Testes de isolamento acústico conforme requerido neste documento. 

• Desenhos dimensionais mostrando as posições de abertura e batentes. 

• Instruções de montagem. 

S. 	ESPECIFICAÇÃO 

5.1 	Descrição 
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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 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 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 visitas ou costuras. 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. 

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

	

6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 

	

6.1 	Acabamento do Piso  

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

	

6.3 	Armazenamento e Manuseio  

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. 

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. 

6.4 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. 
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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. 
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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. 

2. LOCALIZAÇÃO 

A identificação e localização dos forros acústicos minerais estão nos desenhos de 
arquitetura. Prevalece o mapeamento dos 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/m3, 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. 

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: 
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• Reflexão a luz > 87% (ISO 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-s1, 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. 

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 ISO 140-9, apoiado em perfil T. 

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

• Referência: o forro deverá ser Owa Acoustic 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. 

	

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. 
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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). 

ECIF 	 4 
ET: Forro Acústico Mineral 

Este documento descreve as características mínimas para fornecimento e instalação de forro acústico mineral. Estas 
informações devem ser incorporadas nos documentos de contratação da obra. Compatibilizar com os demais projetos. Esta 

Especificação Técnica foi desenvolvida para este projeto e seu uso em outros projetos não está autorizado. 



Acústica & Sônica 

ESTAÇÃO DA CULTURA ITAMAR FRANCO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — ISOLADOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHA NATURAL TIPO BRD 
EM SISTEMA DE INSERTE PARA LAJES FLUTUANTES 

Emissão 0: 	24/09/2012 

ÍNDICE 

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 	  2 
2. LOCALIZAÇÃO 	  2 
3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 	  2 
4. AMOSTRAS E TESTES 	  2 
5. ESPECIFICAÇÃO 	 2 
6. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 	 3 
7. TESTES DE CARACTERIZAÇÃO 	 4 

	

7.1 	Rigidez Estática Vertical 	  4 

	

7.2 	Histerese 	 5 

	

7.3 	Rigidez Dinâmica Vertical 	  5 

8. TESTES DE DESEMPENHO 	 6 

	

8.1 	Ensaio de Carga Permanente 	 6 

	

8.2 	Ensaio de Resistência às Condições Ambientais 	  6 

9. RESUMO DOS ENSAIOS 	 7 

	

9.1 	Critério de Aceitação 	 7 

10. CONTROLE DE QUALIDADE 	 8 

Rua Girassol, 139- sala 12 
05433-000 São Paulo —SP 

Brasil 
Tel. (11) 3819-897 



Acústica & Sônica 

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. 

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 ISO 9001. 

4. AMOSTRAS E TESTES 

Conforme esta especificação. 

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"). 
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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 D-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% +/-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 A&S na fase de propostas. 

• Altura do copo em ferro fundido: 75nnm. 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 A&S. 

6. 	OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional do isolador. 

• 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. 
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• 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 
fase de descarregamento da peça, deverão ser anotados também os valores de carga e 
deformação. 
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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 (5.1), 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. 

E' 
o 

Diagrama Carga x Deflexão 

---------- ------ --- 
.- 

-- 
-, 

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 uhl 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 
Hz e 15 Hz. 
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• 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 5.1). 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 8soladores 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. 

Critério de Aceitação 
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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 NP-  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Caracterização Item 
Rigidez estática vertical 5.1 X X X XIX X X X X X X X X X'X t X 
Histereses 5.2 X X X XIX XXXXXXXXX XX 
Rigidez dinâmica vertical 5.3 I X X )( X 

Desempenho Item 
Carga permanente 6.1 X X X I 1 
Temperatura extrema de 
ar 

6.2.1 
X X X 

Temperatura extrema de 
água 

6.2.2 
X X X 

Concentração extrema de 
ozônio 

6.2.3 
X X X 

9.1 	Critério de Aceitacão 

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. 
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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 dos pacotes 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. 

• Forro móvel e forro de madeira da Sala de Concertos. 

• Portas acústicas de madeira. 

• Portas acústicas metálicas. 

• Painéis acústicos absorventes e/ou difusores. 

• Tratamento acústico de passagem de tubulações por paredes. 

• Sistemas de bandeiras acústicas motorizadas. 

• Paredes de alvenaria. 

• Paredes em gesso acartonado especiais. 

• Vidros acústicos especiais. 

As especificações de cada um dos sistemas acima mencionados estão detalhadas em 
documentos próprios. 

2. 	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS 

A Contratada deverá observar e consultar as normas e documentos de referência e na sua 
versão mais atualizada. Esta lista é de ordem geral e as normas particulares de cada 
sistema estão nas partes específicas ou capítulos. 

2.1 Normas 
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• ABNT NBR 9442— Materiais de construção. 

• 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. 

• 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 Insulation 

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

2.2 	Documentos de Projeto 

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

• Arquitetura. 

• Estrutura. 

• Sistema de ar condicionado. 
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• Instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas. 

• Elevadores. 

• Acústica e controle de ruído. 

• Equipamentos de palco. 

• Sistemas de 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 	Embalagem, Transporte e Armazenamento 

Todos os itens deverão ser embalados, transportados, armazenados e instalados 
observando-se rigorosamente as recomendações mínimas descritas para este projeto. A 
proteção dos painéis dentro de containeres, e para transporte entre a fábrica e o local de 
instalação é de responsabilidade da Contratada. 

O material deverá ser protegido de condições ambientais adversas, nas condições de 
temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante. Todas as condições especiais para 
instalação deverão ser requeridas para a Contratante com tempo suficiente para as 
providências. 
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pelo INMETRO. Só serão aceitos testes de campo 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. 

• 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. 

	

5. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

5.1 	Geral 

Independente de outras obrigações descritas nos documentos de contratação: 

• Estar plenamente familiarizada com esta Especificação e com os documentos de 
projeto. 

• 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 capítulos desta 
Especificação. 
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5.2 	Desenhos de Fabricação ou Instalação 

Submeter para aprovação da Acústica & Sônica antes do início da compra ou instalação, 
desenhos executivos de instalação conforme descrito nos capítulos desta Especificação. 

6. AMOSTRAS E TESTES 

Amostras e testes de qualificação deverão ser submetidos de acordo com o descrito nos 
capítulos desta Especificação. 

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 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 A&S que emitirá um relatório de inspeção indicando todos os pontos que 
necessitam de ajustes e/ou correções. 
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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. 

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 / Instalador 

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. 

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

3.3 Normas 

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. 

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/m3. 

• 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 
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nacionais é aceitável a linha da Lady, ou iguais 
tratamento superficial tipo "scothguard": 

Peso: 251 g/m2  + 5 % 
Resistência ao rasgo — urdume: 23,87 kgf 
Resistência ao rasgo—trama : 22,17 kgf 
Resistência à tração — urdume: 161,2 kgf 
Resistência à tração — trama: 176,4 kgf 
Alongamento - urdume: 28,2% 
Alongamento — trama: 26,2 % 

de mesmo desempenho, com 

• 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 
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6. 	RECOMENDAÇÕES GERAIS 

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. 
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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. 

O manuseio dos painéis deve ser feito exclusivamente por mão de obra qualificada. 
Oserve 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 

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 nndf de qualidade e estrutura de madeira maciça. 

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 verificados 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 

O Fornecedor 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. 

O Fornecedor poderá optar por trabalhar com compensado de alta qualidade, desde que o 
mesmo observe rigorosamente o padrão de uso interno, Padrão C + da ABIMCI 2002 ou 
equivalente nas normas da ABNT. O painel de compensado deverá obedecer às partes 
aplicáveis das seguintes normas: 

• ABNT NBR ISO 1098 — Compensado laminado para uso geral — Requisitos gerais 
• ABNT NBR ISO 1096— Madeira compensada — Classificação 
• ABNT NBR ISO 12466 (1), (2) — Madeira compensada — Qualidade colagem. 
• ABNT NBR ISO 1954— Madeira Compensada — Tolerâncias dimensionais 
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• ABTN NBR 150 2426 (1), (2), (3) — Madeira Compensada — Classificação pela aparência 
superficial. Conforme aplicável. 

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 A&S. 

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 A&S. 

As molas deverão ser de linha silenciosa da Dorma 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. 

5. ESPECIFICAÇÃO 
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5.1 	Introdução 

Foram especificados dois tipos de portas 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 
perímetro lateral e superior, inferior, 
dotada de mola tipo Dorma ou similar. 

Locais 	onde 	se 	requer 
atenuação acústica média / 
superior em porta simples. 

PA-60-D Porta com 60 mm de espessura, em 
folha dupla, vedada com selo acústico 
em todo o perímetro lateral, superior, 
inferior e central, dotada de mola tipo 
Dorma. 	Sem 	trava, 	barra 	ou 
maçanetas. 

Entradas das antecâmaras 
de plateia. Usar sempre em 
antecâmara. 

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 perinnetral é madeira pesada como 
maçaranduba ou 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. 

5.4 	Itens Acessórios 

Ferragens das portas são itens acessórios das portas e incluem selos acústicos, dobradiças, 
maçanetas, travas antipânico e molas. 
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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 A 
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 / reação dos selos. A lista de ferragens está abaixo. 

Código da Porta Ferragens 
Dobradiças Maçanet 

as 
Puxado 
r 

Molas 

PA-45-S Palmela 	- 
Metalferco 

Inox 	ref. P/A P/A Mola 
Dorma 

Aérea Yale ou 

PA-60-D Palmela 	- 
Metalferco 

lnox 	ref. P/A P/A Mola 
Dorma 

Aérea Vale ou 

Dobradiças e molas devem ser selecionadas respeitando os Fabricantes e séries 
especificadas pela A&S 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 Dorma, ou similar de mesmo 
desempenho, características físicas e mecânicas e aspecto. 

As molas serão Vale ou Dorma, selecionadora, de operação silenciosa. 

As travas antipânico deverão ser Dorma ou similar de idêntica qualidade, operação 
silenciosa. 

5.5 	Folgas 
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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. 

Porém as folgas permitidas nas portas estão descritas nos desenhos e devem ser 
rigorosamente observadas. Para que as mínimas folgas 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-45-5 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, ventilador, 
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. 

As portas deverão ser sempre manuseadas com cuidado, mãos limpas e com luvas. 
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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. A pintura e 
acabamento deverão ser rigorosamente de acordo com as instruções do projeto de 
arquitetura, inclusive quanto à seleção de folheados e a sua união. 

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 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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