
telha metálica trapezoidal 
tipo sanduíche, com isolamento 
acústico e térmico. Apoiadas 
sobre terças metálicas

estrutura metálica com 
fechamento dos vãos em steel 
frame. Pilares metálicos com 
perfil I, dimensões de 20x20cm 
e vigas metálicas de perfil I, 
com 60cm de altura apoiadas 
sobre os pilares

chapa metálica expandida e 
uma pela de vidro compõem 
parte da fachada enquanto 
que a outra parte é revestida 
com ripas de madeira as quais 
emolduram a tela do cinema 
ao ar livre

telha metálica trapezoidal 
tipo sanduíche, com isolamento 
acústico e térmico. Apoiadas 
sobre tesouras existententes

substituição do muro por 
um fechamento em chapa 
metálica expandida, a qual 
permite maior visibilidade 
das atividades que ocorrem 
no interior do complexo

1 - chapa metálica expandida
2 - viga metálica (suporte 
para ambos revetimentos)
3 - vidro laminado 16mm
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1 - cumeeira metálica trapezoidal
2 - vidro laminado 16mm
3 - telha metálica sanduíche 
trapezoidal
4 - tesoura existente

a intervenção

telha metálica 
sanduíche trapezoidal

manta acústica aplicada 
sobre o caibro

calha metálica

pórtico metálico h=60cm

forro mineral e=1,5cm

ar condicionado 
cassete 18k btu

suporte luminotécnico

grid constituído de 
treliça de 2’’

suporte para 
fixação da telha

telha metálica 
sanduíche trapezoidal

manta acústica

osb

lã de vidro

painel absorvedor 
sonoro

piso flutuante 
acústico

manta acústica

pad’s’ de borracha 
(amortecedores)

O estúdio de gravação possui aproximadamente 200m² e 9 m de pé-
direito. Além disso, o espaço conta com 9 grids modulares 2.50x2.50m 
constituídos por treliças de 2’’. A climatização do ambiente acontece 
de forma artificial, visto que o estúdio não pode ter aberturas 
para as áreas externas. Contudo, foi adotado o sistema VRF de ar 
condicionado, eficiente e econômico para este tipo de demanda. 
Nas questões de acústica, o projeto prevê isolamento em todas 
as faces do estúdio, seja na cobertura, nas paredes ou no piso 
(amortecedores e pisos específicos para a diminuição de ruídos). 

O estúdio ainda necessita de salas de apoio como camarim com 
banheiro individual, salas de produção e logagem de equipamentos, 
depósitos, banheiros, copa e ante-câmaras de acesso. Os acessos 
são dados de três formas. Uma através de um portão 3.30x2.80m para 
entrada e saída de grandes equipamentos, outra para o acesso 
inferior somente de pessoas e outra para o acesso superior de 
pessoas. 

corte de pele estúdio
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