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CASA DE EVENTOS GANHA PROJETO ACÚSTICO SOFISTICADO

29 de Março de 2011, por Vibranews - O Portal da Acústica

 

Criar um projeto acústico capaz de atender um espaço de eventos de alto padrão

(usado para festas, casamentos, pocket shows, etc.), cercado de casas e edifícios

residenciais por todos os lados. Ao mesmo tempo, respeitar a exigência de níveis

de ruído da lei municipal durante o período noturno (45 dB(A).

Este foi o desafio enfrentado pelo engenheiro Marcel de Godoy, diretor da Modal

Acústica (www.modalacustica.com.br), no Espaço de Eventos Lodutti, na Vila

Olímpia, zona Sul de São Paulo. Segundo ele, todos os ambientes receberam

isolamento acústico e os equipamentos de ar condicionado tratados sem

prejudicar o projeto arquitetônico, assinado pelo arquiteto Dado Castello Branco.

O salão principal foi o ambiente mais complexo em função dos níveis de ruído

característicos (incluindo música ao vivo e festas com música eletrônica), a

proximidade com os vizinhos residenciais e as exigências da arquitetura. O espaço

de 20 m. x 20 m., pé direito de 5 m., ganhou um sistema de telhado leve e sem

pilares intermediários. Contou ainda com uma grande parede de vidro do piso até o

forro, com acesso ao jardim e uma grande abertura para o lounge, além de uma

grande entrada de serviço direto para a área externa.

Paredes de alvenaria de blocos de concreto preenchidos com areia foram

empregadas no salão junto ao vizinho lateral para atender ao isolamento acústico

exigido. Um sistema de caixilho fixo usado para a parede de vidro foi desenvolvido

especialmente para o projeto, sem perfis horizontais, e utilizando duas camadas de

vidros laminados de 12 mm., espaçados de mais de 100 mm., contando ainda com

um sistema de desumidificação do vão interno.

O acesso ao jardim foi feito por uma antecâmara com portas metálicas acústicas e

revestimento com painéis de lã de vidro revestidos com tecido nas paredes. Portas

metálicas acústicas também foram empregadas na entrada de serviço. O lobby teve

forro de gesso acústico com acabamento liso e uma porta de correr especialmente

projetada, constituída de chapas de aço e preenchimento de lã de rocha com 100

mm. de espessura. A cozinha contou com janelas e portas acústicas, além de um

forro acústico de lã de vidro.

Os equipamentos externos mais ruidosos foram instalados em um enclausuramento

parcial revestido com placas de espuma acústica. A casa foi inaugurada no final do

ano passado com um show do Titãs. Os proprietários ficaram satisfeitos com o

resultado da obra.
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