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RESUMO

O International Broadcasting Center (IBC) (Centro Internacional de
Radiodifusão, em tradução livre) consiste em um edifício que sedia as operações de
radiodifusão para o Olympic Broadcasting Services (OBS) (Serviços de Transmissão
Internacional, em tradução livre) durante os Jogos Olímpicos. A OBS é responsável
por entregar as imagens e sons dos jogos aos espectadores, produzindo e
transmitindo cobertura de rádio e televisão de todos os esportes. O IBC Rio 2016 foi
parte integrante do Parque Olímpico Rio 2016. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi a
primeira vez em que este edifício, integrante do complexo de mídia, foi construído
pela iniciativa privada. Desta maneira, buscou-se não repetir as experiências de
outras cidades sede, em que o Poder Público assumiu a responsabilidade integral
de construção do IBC e posteriormente houve dificuldades em viabilizar
aplicabilidade do edifício. Nas Olimpíadas de 2016, a iniciativa privada passa a
discutir tecnicamente o uso eficiente do edifício em modo jogos, a mudança de uso
do edifício e a flexibilização da arquitetura para reabilitação em modo legado. Este
trabalho avaliará os requisitos e critérios exigidos pela Olympic Broadcasting
Services para implantação deste edifício, tendo como base a norma ISO 6241: 1984
- Performance standards in building -- Principles for their preparation and factors to
be considered, buscando clarificar e trazer à tona a discussão técnica ocorrida para
os Jogos Rio 2016, possibilitando que, em experiências futuras, haja a avaliação de
alternativas mais flexíveis e econômicas.
Palavras Chaves: jogos olímpicos; modo jogos, modo legado; mudança de uso;
ISO 6241: 1984

ABSTRACT
Buildings with change of use: The case of the International Broadcasting
Center Rio 2016 - Game Mode and Legacy Mode
The International Broadcasting Center (IBC) consists of a building that hosts
broadcasting operations for Olympic Broadcasting Services (OBS) during the
Olympic Games. The OBS is responsible for delivering the images and sounds of the
games to viewers, producing and broadcasting radio and television coverage of all
sports. The IBC Rio 2016 was an integral part of the Rio 2016 Olympic Park. At the
Olympic Games Rio 2016, it was the first time that this building, part of the media
complex, was built by the private initiative. In this way, it was tried not to repeat the
experiences of other host cities, in which the Public Authority assumed the integral
responsibility of construction of the IBC and later there were difficulties in making the
building's applicability feasible. In the 2016 Olympics, the private initiative starts to
technically discuss the efficient use of the building in games mode, the change of use
of the building and the flexibility of the architecture for rehabilitation in legacy mode.
This work will evaluate the requirements and criteria, required by Olympic
Broadcasting Services for the implementation of this building, based on ISO 6241:
1984 - "Performance standards in building - Principles for their preparation and
factors to be considered", seeking to clarify and bring to light the technical discussion
that took place for the Rio 2016 Games, allowing for future experiences to evaluate
more flexible and economical alternatives.

Keywords: olympic games; games mode, legacy mode; change of use; ISO 6241:
1984
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1 INTRODUÇÃO
Os Jogos Olímpicos de 2016 conhecidos oficialmente como os Jogos da XXXI
Olimpíada e comumente chamado de Rio 2016, foram realizados no segundo
semestre de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, sendo a primeira edição dos Jogos
Olímpicos sediados na América do Sul.
A escolha da sede foi feita durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico
Internacional, que aconteceu em Copenhague, Dinamarca, em 2 de outubro de
2009. O processo de eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
ocorreu entre 2007 e 2009 e contou com a participação de sete cidades de três
continentes.
Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram organizados em quatro zonas de
competição: Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Maracanã, que foram
interligados através de uma malha de transporte público: metroviário e BRT (Bus
Rapid Transit)1.
Segundo o Comitê Olímpico Organizador (2015), o planejamento da
candidatura considerou que duas dessas zonas de competição (Barra da Tijuca e
Deodoro) estavam em áreas da cidade que se expandiam rapidamente e precisavam
de infraestrutura para as quais o desenvolvimento associado aos Jogos Olímpicos
poderia ser um catalisador.
As disputas de 16 modalidades esportivas foram realizadas na zona oeste da
cidade, na região da Barra da Tijuca, precisamente no Parque Olímpico Rio 2016, a
área de 1,18 milhão de metros quadrados, que recebeu mais de 2 milhões de
pessoas, atletas e profissionais de mídia, durante as competições olímpicas e
paraolímpicas.
Viabilizado em 2012, por meio de uma Parceria Público-Privada entre a
Prefeitura do Rio e a Concessionária Rio Mais, o Parque Olímpico Rio 2016 abriga

1

Bus Rapid Transit (BRT) é um tipo de sistema de transporte público baseado no uso de ônibus,
operando por uma faixa de rodagem exclusiva.
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arenas esportivas e o complexo de mídia: o Media Press Centre (MPC)1, o
International Broadcasting Center (IBC) e um Hotel com 400 apartamentos. A área
foi interligada ao metrô da Barra da Tijuca por meio de um BRT (Bus Rapid Transit).

Figura 1 – Mapa de localização do Parque Olímpico Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais (2012)

Todos os edifícios e arenas do Parque foram alinhados a um eixo central,
representado por uma via sinuosa, que permitiu a transição das áreas públicas para
áreas restritas aos eventos esportivos. Ao longo deste eixo foram criados espaços
verdes que ofereceram abrigo e descanso às pessoas. Dessa maneira, uma orla
ambientalmente protegida, recuperada no período de construção do Parque, ajudou
a tornar o local agradável. O projeto urbanístico buscou expressar a cultura brasileira
e inspiração na natureza do Rio de Janeiro (CONCESSIONÁRIA RIO MAIS, 2016).

1

Main Press Center é o local destinado nos grandes eventos ao trabalho de jornalistas e veículos de
comunicação na confecção de matérias, divulgação de informações, concentração de notícias e
material de documentação (imprensa escrita).
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Figura 2 – Perspectiva do Parque Olímpico Rio 2016

Fonte: AECOM (2012)

O Plano Geral Urbanístico do Parque Olímpico Rio 2016 foi desenvolvido pela
empresa AECOM, que venceu o concurso internacional com 59 propostas de 18
países diferentes. Na fase do desenvolvimento conceitual do projeto, ela teve como
principal objetivo desenvolver um espaço urbano que promovesse o design para a
realização dos Jogos Olímpicos e que também atendesse às necessidades
urbanísticas do Legado (ODEBRECHT, 2016).
A partir do projeto conceitual, coube à Concessionária Rio Mais elaborar
projetos básico e executivo, que envolveram 15 empresas de projeto, algumas com
experiência nos Jogos Olímpicos de Londres, como ARUP e AECOM. A
coordenação destas empresas foi estabelecida pela equipe de engenharia da
própria Concessionária Rio Mais. Buscou-se continuamente extrair soluções globais
já testadas. Dessa maneira, foram necessárias visitas técnicas às instalações
Olímpicas de Londres, no Reino Unido, e Sochi, na Rússia (ODEBRECHT, 2016).
1.1

Participação Público Privada
Em sua grande parte, a construção do Parque Olímpico Rio 2016 ocorreu por

meio de uma Parceria Público-Privada entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a
Concessionária Rio Mais, empresa formada pelas construtoras Norberto Odebrecht,
Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken, sociedade empresária de propósito
especifico, constituída sob forma de sociedade anônima.
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O contrato foi gerido pelo Munícipio do Rio de Janeiro, através da sua
Secretaria Municipal da Casa Civil, a Parceria Público Privada foi concebida na
modalidade concessão administrativa1 para prestação de serviços e execução de
obras.
O contrato tem valor aproximado de R$ 1,35 bilhões, com duração de 15
anos, sendo 4 anos para a construção. A Concessionária Rio Mais é remunerada
através das contraprestações pecuniárias2 que representam R$ 525 milhões e
contraprestações imobiliárias3 em terrenos avaliados em R$ 850 milhões.
Como principais responsabilidades da Participação Público privada temos:
a) Construção da infraestrutura e urbanização da área comum do Parque
Olímpico Rio 2016;
b) Construção das Arenas Cariocas 1, 2 e 3;
c) Construção do Complexo de Mídia: o Media Press Centre (MPC), o
International

Broadcasting

Center

(IBC)

e

um

Hotel

com

400

apartamentos;
d) Construção da infraestrutura e urbanização do sistema viário da Vila dos
Atletas.
Para viabilizar a construção das demais instalações – Estádio Aquático,
Centro de Tênis, Velódromo e Arena do Futuro – a Prefeitura do Rio de Janeiro
assinou um acordo de cooperação técnica com o governo federal. A União aportou
os recursos e o município foi responsável pela execução das obras. (GOVERNO DO
BRASIL, 2016).

1

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - Concessão administrativa é a modalidade de parceria públicoprivada que, em função do contexto do serviço de interesse público a ser prestado pelo parceiro
privado, não é possível ou conveniente a cobrança de tarifas dos usuários de tais serviços. Nesse
caso, a remuneração do parceiro privado é integralmente proveniente de aportes regulares de
recursos orçamentários do poder público com quem o parceiro privado tenha celebrado o contrato de
concessão.
2

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – Representa a remuneração mensal à qual a Concessionária
faz juz em razão da prestação dos serviços nos termos do Edital.

3 CONTRAPRESTAÇÃO IMOBILIÁRIA – Representa a remuneração na forma de bens imobiliários,
no caso em referência, na forma de terrenos, à qual a Concessionária faz juz em razão ao
cumprimentos de eventos de obra nos termos do Edital.
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1.2

Modo Jogos e Modo Legado
O Parque foi projetado e construído em cerca de 43 meses, com dois

cenários: Modo Jogos e Modo Legado.
O primeiro cenário - Modo Jogos, assegurou as condições para a realização
das competições esportivas olímpicas, distribuindo ao longo do eixo principal:
a) Três arenas esportivas permanentes a norte do Parque;
b) Duas arenas esportivas temporárias ao sul do Parque;
c) Edifícios de mídia e hotel na região oeste do Parque;
d) Manutenção de duas arenas existentes na região leste do Parque.

Figura 3 – Plano diretor Parque Olímpico Rio 2016 (Modo Jogos)

Fonte: AECOM (2014)

O segundo cenário – Modo Legado mantém a configuração do eixo central e
proporciona uma rede de acesso aos lotes imobiliários, que integraram as
contraprestações imobiliárias. As arenas permanentes são reorganizadas no Centro
Olímpico de Treinamento - ocupando 25% da área total do terreno. Este centro está
representado pela área à direita do eixo principal de acesso. A reformulação e
manutenção deste centro caberá ao Poder Público.
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Figura 4 – Plano diretor Parque Olímpico Rio 2016 (Modo Legado)

Fonte: AECOM (2012)

Para cada um destes lotes está prevista contratualmente a intensificação de
áreas verdes e a permeabilidade dos terrenos. O Parque Olímpico, portanto, está
preparado para ser um Centro de Treinamento Público e um local público para o
lazer, moradia e comércio, especialmente para a população do Rio de Janeiro.
1.3

International Broadcasting Center
Para sediar as operações de radiodifusão para o Olympic Broadcasting

Services (OBS) e Rights Holders Broadcasters (RHBs) durante os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos foram previstos dois edifícios: o International Broadcasting Center
(IBC) e o Media Press Center (MPC).
O International Broadcasting Center (IBC) consiste em uma instalação que
sedia as operações de radiodifusão para o Olympic Broadcasting Services (OBS) e
Rights Holders Broadcasters (RHBs) durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
O Media Press Center (MPC) consiste em uma instalação que sedia as
operações de mídia impressa para o Olympic Broadcasting Services (OBS) e Rights
Holders Broadcasters (RHBs) durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
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O edifício do IBC foi localizado dentro do perímetro olímpico no canto
noroeste do terreno, onde há acesso à Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
conforme destaca a figura abaixo.

Figura 5 – Planta baixa perímetro do Parque Olímpico Rio 2016

Fonte: AECOM (2014)

Um edifício de escritórios autônomos alojou as instalações do Olympic
Broadcasting Services (OBS), denominado como IBC Offices, sendo concebido com
caráter permanente para o legado. Serviços de alimentação e catering1 foram
instalados num edifício temporário nas imediações.
Todo o perímetro do IBC foi acessível a caminhões e outros veículos de
carga, incluindo áreas logísticas e recintos de satélites e geradores. Áreas de

1

Do inglês cater : 'comprar provisões, providenciar um suprimento de comida preparada. Designa o
serviço de fornecimento de refeições coletivas, incluindo também itens correlatos para companhias de
aviação, restaurantes empresariais, hospitais, eventos esportivos, festas, etc.
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triagem de veículos destinados à mídia foram acessadas pelo lado norte. Pontos de
ônibus foram localizados adjacentes à principal área de acesso. Jornalistas e
broadcasters1 credenciados tiveram acesso separado do público geral.
1.4

Olympic Broadcasting Services
Olympic Broadcasting Services (OBS) foram criados pelo Comitê Olímpico

Internacional (COI) em 2001, para atuar como host broadcasting, numa tradução
simples: hospedagem das emissoras de radiodifusão, para todos os Jogos
Olímpicos, Jogos Olímpicos de Inverno e Jogos Olímpicos da Juventude.
A OBS é responsável por entregar as imagens e sons dos Jogos Olímpicos
aos espectadores, produzindo e transmitindo cobertura de rádio e televisão de todos
os esportes de cada local.
1.5

Cronologia
No período que antecede a realização dos Jogos Olímpicos na cidade de Rio

de Janeiro, alguns eventos e sua cronologia são listados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Principais datas
DATA

EVENTO

2 de outubro de 2009

121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional

27 de junho de 2012

1ª Ordem de Serviço do Contrato Participação Público Privada

2 de julho de 2012

Inícios das obras do Parque Olímpico Rio 2016

1 de julho de 2014

Início das obras do IBC Rio 2016

5 de agosto de 2015

Término das obras do IBC Rio 2016

15 de janeiro de 2016

Termíno das obras do Parque Olímpico

Fonte: Concessionária Rio Mais

1.6

Justificativa
Inicialmente, a construção do International Broadcasting Center não fazia

parte do contrato firmado entre a Concessionária Rio Mais e a Prefeitura do Rio de

1

Broadcasters é um termo da língua inglesa formado por duas palavras distintas, broad (largo, ou em
larga escala) e cast (enviar, projetar, transmitir). O broadcasters é responsável pela transmissão de
imagens, sons e vídeos.

21

Janeiro. Buscando não repetir as experiências de outras cidades olímpicas, em que
o Poder Público assumiu a responsabilidade integral de construção do IBC e
posteriormente houve dificuldades em viabilizar a aplicabilidade de um edifício com
tais dimensões, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o IBC foi
construído pela iniciativa privada.
Para consolidar esta iniciativa, em maio de 2013, houve um aditamento do
contrato inicial da PPP (Participação Público Privada), pelo qual transferiu-se a
Concessionária Rio Mais a responsabilidade da elaboração dos projetos executivos
e das obras civis do International Broadcasting Center e do IBC Offices.
Consequentemente, gerou-se uma experiência diferenciada na construção do
IBC. A iniciativa privada passa a discutir tecnicamente o uso eficiente do edifício, a
flexibilização da arquitetura para uso em modo legado.
De modo geral, o projeto implementado resultou no consenso entre todas as
partes envolvidas (OBS, Comitê Olímpico Organizador Rio 2016 e Concessionária
Rio Mais) sobre as principais questões referentes às áreas de estúdios, estrutura,
escritórios, áreas técnicas e circulações. Este trabalho buscará registrar as soluções
encontradas para o projeto.
Este trabalho avaliará os requisitos e critérios mínimos para implantação de
edificações de estúdios de TV para Jogos Olímpicos, tendo como base a norma ISO
6241: 1984 - Performance standards in building -- Principles for their preparation
and factors to be considered.
Buscando clarificar e trazer à tona a discussão técnica ocorrida para os Jogos
Rio 2016, possibilitando que, em experiências futuras haja a avaliação de
alternativas mais flexíveis e econômicas.
1.7

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o edifício International

Broadcasting Center Rio 2016, considerando a mudança de uso em modo legado,
documentando e registrando os requisitos e critérios mínimos para implantação de
edificações de estúdios de TV para Jogos Olímpicos.
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2 METODOLOGIA
O presente trabalho foi dividido em seis etapas: (i) Etapa 1 – Tema e
objetivos; (ii) Etapa 2 – Referências bibliográficas; (iii) Etapa 3 – Avaliação do projeto
executivo e (iv) Etapa 4 – Considerações e conclusões.
2.1

Etapa 1 – Tema e objetivos
Na etapa 1 foi definido o tema do trabalho e do objetivo, de modo a

sistematizar a realização da pesquisa bibliográfica e das demais etapas.
2.2

Etapa 2 – Referências bibliográficas
Na etapa 2 foram trabalhadas referências bibliográficas para o tema, através:
a) Relato dos principais elementos do projeto do IBC Londres 2012, após os
Jogos Olímpicos de 2012. Este relato tem como base visita técnica da
autora feita ao local.
b) Documentos do Serviço de Conhecimento para os Jogos Olímpicos.
c) Declarações oficiais do Comitê Olímpico Internacional e Olympic
Broadcating Services.
O presente trabalho selecionou sete temas como fundamentais para a

realização da busca e referência bibliográficas, sendo eles:
a) Jogos Olímpicos;
b) International Broadcasting Center;
c) Norma ISO 6241: 1984 - Performance standards in building -- Principles
for their preparation and factors to be considered;
d) Modo Jogos;
e) Modo Legado
f) Documentos do serviço de conhecimento para os Jogos Olímpicos;
g) Mudança de uso;
h) IBC Rio 2016.
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2.3

Etapa 3 – Avaliação do projeto executivo
A etapa 3 constitui-se da avaliação do projeto executivo para implantação do

IBC Rio 2016, tendo como base a norma ISO 6241:1984 - Performance standards in
building - Principles for their preparation and factors to be considered, através da
identificação dos requisitos aplicáveis.
Para cada requisito da norma ISO 6241:1984 foram estabelecidos:
a) Descrição sucinta dos principais aspectos do projeto executivo;
b) Descrição das normas técnicas utilizadas no projeto;
c) Exigências específicas da Olympic Broadcasting Services (OBS);
d) Descrição dos principais materiais utilizados.
2.4

Etapa 4 – Considerações e conclusões
Na etapa 4 foi possível consolidar as informações e estabelecer uma

avaliação de projeto, relacionando pontos que podem ser flexibilizados na
implantação de edificações futuras de estúdios de TV em Jogos Olímpicos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O presente trabalho selecionou oito temas como fundamentais para a
realização da revisão bibliográfica, sendo eles: (i) Jogos Olímpicos; (ii) International
Broadcasting Center; (iii) norma ISO 6241: 19841 - Performance standards in
building -- Principles for their preparation and factors to be considered; (iv) Modo
jogos; (v) Modo legado; (vi) Documentos do serviço de conhecimento para os Jogos
Olímpicos; (vii) Reabilitação de edifícios com mudança de uso e (viii) International
Broadcasting Center Rio 2016.
3.1.

Jogos Olímpicos
As Olimpíadas modernas se dividem em Jogos de Inverno e de Verão e são

realizadas a cada quatro anos, como na Antiguidade, porém alternando-se a cada
dois anos. Desde a sua reinvenção, os Jogos cresceram em tamanho e importância,
ganharam símbolos e rituais próprios e se tornaram “o maior espetáculo da Terra”.
Tal crescimento corresponde à realização da semente plantada por Coubertin: quase
todas as modalidades que hoje compõem o universo esportivo estão representadas
pelos seus principais representantes; os atletas mais bem preparados são reunidos
para mostrarem ao mundo suas proezas. (PAIVA, 2013, p.87).
Os

Jogos

Olímpicos

são

organizados

por

gestores

profissionais

especializados em planejamento e marketing; a maioria dos atletas de alto nível tem
o esporte como um trabalho relativamente bem remunerado; as imagens do
espetáculo são produzidas e transmitidas simultaneamente para todos os
continentes e os custos operacionais do megaevento são bancados por empresas
multinacionais. Com todos estes atributos, a concorrência entre as cidades para
disputar o direito de sediar é severa. (PAIVA, 2013, p.88).
É provável que os atuais responsáveis pela organização das Olimpíadas não
se lembrem da difícil situação vivida, há três décadas, quando os cinco anéis
entrelaçados não tinham o valor que têm hoje. Pelo contrário, há 30 anos, o
Movimento Olímpico esteve por um triz de afundar ou implodir. E foi justamente o
marketing olímpico que ajudou a recuperar a imagem e o prestígio dos Jogos, assim
como a garantir o financiamento da festa. Foi a revolução operada pelo marketing

1

Em vigor na data das obras
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que permitiu o sucesso do projeto de reinvenção dos Jogos Olímpicos a partir de
meados da década de 1980. E, desde então, a Olimpíada se tornou um fenômeno
econômico de grande visibilidade e importância no mundo globalizado. (PRONI,
2008, p. 46).
Atualmente, as cidades-sede veem no movimento olímpico uma oportunidade
para investimentos em questões de infraestrutura urbana. Usam os Jogos Olímpicos
como marketing e agente financiador para a reabilitação de edifícios e equipamentos
esportivos, buscam, de forma geral, rever o patrimônio construído, uma vez que este
se encontra, degradado e com problemas de eficiência e conforto.
O ponto mais crítico do debate econômico sobre os Jogos Olímpicos tem sido
a questão do financiamento, uma vez que geralmente, o Estado assume um papel
central na alocação de recursos. As receitas do marketing olímpico podem pagar a
conta da festa (às vezes, até geram lucros para os organizadores), mas não pagam
a construção do local da festa, nem o suporte logístico (isto é, os investimentos
necessários para adequar e modernizar os equipamentos urbanos e as instalações
esportivas). (PRONI, 2008, p.47).
As cidades necessitam de estratégias para atrair investidores que possam
incrementar a economia local. Assim, os Jogos Olímpicos surgem como estratégias
de políticas urbanas para incrementar a economia: centros de convenções, hotéis,
restaurantes, shopping centers e serviços de comunicação de forma a colocar a
cidade na rede global da economia.
3.2.

International Broadcasting Center em outras Olímpiadas
A primeira operação da OBS foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

OBS entrou em uma joint venture1 com o Comitê Organizador para formar o Beijing
Olympic Broadcasting (BOB). Os Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver
marcaram a primeira vez que a operação de transmissão de hospedagem foi
realizada estritamente por OBS. Desde então, o OBS atuou como host broadcasting
para Londres 2012, Sochi 2014, Rio 2016 e PyeongChang 2018 e está em fase de

1

Joint venture é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais
empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um
determinado período de tempo e visando, dentre outras motivações, o lucro.
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planejamento para Tóquio 2020 e Pequim 2022 (OLYMPIC BROADCASTING
SERVICES, 2016).
3.2.1. International Broadcasting Center Londres 2012
O complexo de mídia de Londres foi dividido pelo International Broadcast
Centre (IBC) com 56 mil m² - a maior edificação do parque - e o Media Press Centre
(MPC) com 30 mil m². (PAIVA, 2013, p.260).
De acordo com dados publicados pela OBS em seu site oficial, o International
Broadcasting Center de Londres em 2012 contou com 5.900 funcionários da OBS e
147 organizações de RHB.
Edifícios autônomos, adjacentes ao IBC, abrigaram: escritórios autônomos
para os escritórios da OBS; instalações de catering exclusiva para os profissionais
de mídia e estacionamento exclusivo para os profissionais de mídia.
Todo o perímetro do IBC foi acessível a caminhões e outros veículos de
carga, incluindo áreas logísticas e recintos de satélites e geradores. Jornalistas e
broadcasters credenciados tiveram acesso separado do público geral.

Fotografia 1 – Fachada Principal IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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Fotografia 2 – Fachada Principal IBC Londres 2012

Fonte: A autora.

Fotografia 3 – Fachada Galeria Técnica IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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Fotografia 4 – Fachada Galeria Técnica IBC Londres 2012

Fonte: A autora.

Fotografia 5 – Estúdios IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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Fotografia 6 – Estúdios IBC Londres 2012

Fonte: A autora.

Fotografia 7 – Circulação e acessos IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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Fotografia 8 – Desmontagem das instalações de ar condicionado

Fonte: A autora.

Fotografia 9 – Edifício de Catering IBC Londres 2012 (em desmontagem)

Fonte: A autora.
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Fotografia 10 – Edifício garagem e passarela de acesso ao IBC Londres 2012

Fonte: A autora.

Fotografia 11 – Passarela de acesso ao IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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Fotografia 12 – Circulações entre os estúdios IBC Londres 2012

Fonte: A autora.

Fotografia 13 – Circulações entre os estúdios IBC Londres 2012

Fonte: A autora.
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3.2.2. O Legado do IBC Londres 2012
Em Londres, a empresa iCity assinou um contrato de arrendamento para o
IBC Londres 2012. Esta empresa, de propriedade da empresa Delancey,
especialista

em

investimento

e

consultoria

imobiliária,

desenvolveu

um

empreendimento conhecido como “Here East”.
O IBC Londres 2012 teve seu uso adaptado para um local para empresas
start-up1 e empreendedoras coexistirem e colaborarem com empresas globais
estabelecidas no mercado.
O espaço foi adaptado para oferecer espaços dedicados para empresas,
espaços de trabalho compartilhados, áreas públicas, cafés, lojas, restaurantes,
estúdios de grande porte e um auditório de 950 lugares.
A empresa BT Sport utiliza parte dos espaços dos estúdios e começou a
transmitir canais de televisão desde agosto de 2013.
Fotografia 14 – Here East

Fonte: Here East (2018)

1

Start up - O termo é usado para designar empresas recém-criadas e rentáveis, normalmente
relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam
explorar atividades inovadoras no mercado. Empresas startup são jovens e buscam a inovação em
qualquer área ou ramo de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que
seja repetível.
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Fotografia 15 – Here East

Fonte: Here East (2018)

3.3.

Norma ISO 6241: 1984 - Performance standards in building -- Principles for
their preparation and factors to be considered
A ISO - International Organization for Standardization 6241 - Avaliação de

Desempenho em Edifícios, (ISO 6241 : 1984 Performance Standards in building –
Principles for their preparation and factors to be considered), desenvolvida pelo
comitê técnico ISO/TC 59, Construção de Edifícios e apresentada no 1º Encontro
Nacional sobre Qualidade na Construção, em Lisboa (Portugal), foi aprovada em
1984, sendo um instrumento produzido para se mensurar o desempenho das
edificações. (URIAS, 2017, p.29).
A norma trata da performance construtiva de edifícios em termos de função e
expectativas de uso, apresentando um padrão internacional de qualidade
construtiva, estabelecendo-se níveis mínimos de desempenho em segurança, uso e
sustentabilidade.
Para estabelecer critérios de desempenho, primeiramente, deve-se definir os
usuários da edificação, caracterizá-los em acordo com sua relação com o ambiente,
especificando-se a ocupação e atividade desenvolvida. Atenta-se ao fato de edifícios
com mudança de uso sejam caracterizados de formas distintas, pois terão ocupação
e atividades distintas.
De acordo com a norma ISO 6241, tem-se 14 categorias especificadas como
condições essenciais para atender satisfatoriamente aos usuários de um edifício,
sendo elas:
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Tabela 2 - Requisitos ISO 6241:1984
REQUISITOS

EXEMPLOS DE VERIFICAÇÕES

Estabilidade
estrutural

Resistência mecânica para ações estáticas e dinâmicas. Resistência
ao impacto. Efeitos de fadiga.

Segurança contra
incêndio

Risco de propagação de chamas. Controle de fumaça e ventilação.
Tempo de alarme, tempo de evacuação e tempo de sobrevivência.

Segurança ao uso e
ocupação

Proteção contra explosões e queimaduras, contra movimentos
mecânicos, contra choques elétricos, contra radioatividade.
Segurança contra intrusão humana ou animal.

Estanqueidade

Estanqueidade à água. Estanqueidade ao ar e poeira.

Conforto higrotérmico

Controle da temperatura do ar.

Pureza do ar

Controle da condensação, de odores, de gases tóxicos. Pureza do ar
Ventilação.

Conforto acústico

Controle de ruídos. Inteligibilidade do som. Tempo de reverberação.

Conforto visual

Iluminação natural e artificial. Luz solar (insolação). Contato visual
com o mundo interno e externo. Possibilidade de escuridão.
Aspectos dos espaços e superfícies (cor, textura, regularidade,
homogeneidade, verticalidade, horizontalidade, perpendicularidade,
etc.).

Conforto tátil

Propriedade de superfícies, aspereza, lisura, calor, maciez,
flexibilidade. Possibilidade de dissipação de eletricidade estática

Conforto antro
dinâmico

Limitação de aceleração ou vibração de objetos (transitório e
contínuo). Conforto de uso em áreas com vento intenso. Facilidade
de movimentos (inclinação de rampas e escadas). Habilidade
manual (operação com portas, janelas, controle de equipamentos,
etc.).

Condições de higiene

Facilidade de cuidado e limpeza. Abastecimento de água.
Purificação. Evacuação de água servida, lixo e fumaça. Limitação de
emissão de contaminantes.

Adaptabilidade dos
espaços aos usos
específicos

Número, dimensões, geometria, subdivisão e inter-relação de
espaços. Facilidade de mobiliar, flexibilidade.

Durabilidade

Conservação da performance para requisitos de vida útil, para uma
manutenção regular.

Economia

Capital, manutenção e andamento dos custos. Custos de demolição.

Fonte: CINTRA, 2001

3.4.

Modo Jogos
A preocupação número um do Comitê Olímpico Internacional e das cidades

anfitriãs é relativa às instalações esportivas apropriadas para receber atletas e
paratletas de forma cômoda, segura e eficiente. As instalações devem assegurar
que os requisitos funcionais e técnicos pré-definidos sejam respeitados e adequados
à realização dos Jogos. As soluções de projeto devem propiciar manutenção e
operação eficientes à longo prazo. (PAIVA, 2013, p.151).
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As infraestruturas permanentes requeridas para eventos de grande magnitude
estão se tornando cada vez mais complexas, não só como resultado de inovações
tecnológicas demandadas pelos esportes, mas também devido ao incremento de
custos decorrentes das severas exigências de segurança dos prédios. Ao invés
destas imponentes e dispendiosas instalações, a tendência é a adoção de estruturas
temporárias que atendam às demandas esportivas de forma apropriada. (PAIVA,
2013, p.153).
As cidades não podem mais ser vistas como contêineres para os Jogos
Olímpicos. Enquanto o Comitê Olímpico Internacional tem os seus objetivos, as cidades
têm seus próprios desejos e necessidades a desenvolver com as Olimpíadas. O simples
custo de sediar os Jogos Olímpicos envolve tão grandes somas de dinheiro e mobiliza
uma vasta gama de recursos humanos e urbanos que as cidades não podem mais ver
os Jogos Olímpicos puramente como um evento esportivo de curto prazo. Por essa
razão, as Olimpíadas devem ser mais firmemente enraizadas em processos urbanos
normais de tomada de decisão e, particularmente, intimamente ligada aos urbanistas
locais, pois os impactos decorrentes de suas decisões podem tomar proporções não
imaginadas. (PAIVA, 2013, p.159).

3.5.

Modo Legado
A primeira vez que a palavra legado foi encontrada em documentos de

candidatura remonta à Melbourne, 1956. Embora a palavra legado não tenha
aparecido até o meio do século passado, as primeiras referências a legado eram
comumente tidas como benefícios ou motivações para sediar os jogos enfatizando o
êxito da organização dos Jogos através da disponibilização de locais de competição
necessários com a eventual inclusão da sua esperada utilização pós-jogos. (PAIVA,
2013, p.114).
Já o conceito de legado de megaeventos esportivos apareceu primeiramente
durante a década de 1990, em meio a uma discussão sobre custos e benefícios da
organização dos mesmos, não somente relativos aos aspectos econômicos, mas
também sobre os aspectos social e ambiental. (PAIVA, 2013, p.115).
Segundo Mazo, Rolim e DaCosta (2008), legado pode ser definido no senso
comum como ‘algo que se recebeu’, ou melhor, que ‘se deixou a outrem ou a
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posteridade’. Nesse sentido, se pensarmos no legado que um megaevento esportivo
‘deixou à cidade que a recebeu’.
Marques e Pinheiros (2012) esclarecem que o conceito que une jogos e
política urbana se encontra tão absorvido que o Comitê Olímpico Internacional, no
capítulo 1 da Carta Olímpica, recomenda a adoção de medidas que promovam "um
legado olímpico positivo" na cidade-sede. Os Jogos são vistos como uma
possibilidade ímpar para discutir e alavancar o desenvolvimento das cidades onde
ocorrem, além da dimensão esportiva e de congraçamento entre diversos povos e
culturas e da oportunidade para demonstrar a capacidade de organização de seus
promotores. Os chamados megaeventos tornaram-se indutores de políticas urbanas
e de parcerias público-privadas, aceleradores da economia, impulsionadores de
práticas de sustentabilidade, melhorias ambientais e de infraestrutura, de integração
social, regeneração urbana, acessibilidade, mobilidade, conectividade e outras
dimensões

deste

universo

cada

vez

mais

complexo

das

metrópoles

contemporâneas.
3.6.

Documentos do serviço de conhecimento para os Jogos Olímpicos
Tem-se como prática, que os Comitês Olímpicos, de cada cidade sede,

produzam documentos, comumente chamados de briefs1, que descrevem requisitos
e critério mínimos para implantação e operação dos equipamentos olímpicos.
Verificamos que os Relatórios Oficiais dos Jogos Olímpicos elaborados pelos
Comitês Organizadores não possuem uma estrutura de informação padronizada
referente às condições físicas da cidade sede, ou seja, das infraestruturas
desportivas e não desportivas. Cada Comitê Organizador informa o que considera
relevante durante o período de organização dos jogos, o que torna difícil efetuar
comparações entre as condições existentes e as intervenções realizadas para a
realização dos mesmos na cidade sede. Ocorrendo, inclusive, informações
contraditórias entre os relatórios subsequentes e dados disponibilizados em sites
oficiais. (CARVALHO, 2010, p.105)

1

Brief se caracteriza como um resumo dos dados mais relevantes sobre o cliente e os serviços por
ele oferecidos. Trata-se de um trabalho de coleta de informações e descrição dos elementos que irão
intervir numa campanha ou projeto.
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Nos últimos tempos, tiveram início as políticas de legado do COI, como o
Serviço de Conhecimento dos Jogos Olímpicos, que envolve a transferência de
conhecimento a partir de uma Olimpíada para outra. O processo de candidatura para
os Jogos Olímpicos de 2008, que teve Pequim como cidade escolhida, foi o primeiro
contrato a especificar um legado de arquivo. (PAIVA, 2013, p.117).
Para o IBC Rio 2016, o Estudo Preliminar1 e consequentemente, o projeto
executivo contou como referencial técnico o documento International Broadcast
Centre Technical Brief – Revisão 4.0, que foi emitido em 10 de agosto de 2012, pela
OBS, de caráter privado e acesso restrito.
Na busca de referências técnicas mais concisas, os profissionais envolvidos
com a viabilidade técnica do projeto e construção fizeram visitas ao IBC de Londres.
No caso da autora, esta visita foi realizada após os Jogos Olímpicos de 2012,
momento o qual se realizavam as desmontagens de alguns sistemas e instalações
provisórias, momento também em que as entidades responsáveis de Londres
buscavam alternativas de uso para a edificação pós Jogos.
O projeto e construções de estúdios de radiodifusão não possuem
normatização específica. As diretrizes estabelecidas pela OBS são estabelecidas
com base na experiência como host broadcasting. Para o caso do IBC Rio 2016,
consultas e análises foram feitas em normas relacionadas a disciplinas secundárias.
Segundo OLIVEIRA (2008), o Brasil, seguindo tendências internacionais, tem
sediado megaeventos esportivos nos últimos anos: Jogos Pan-Americanos, Copa do
Mundo, Jogos Olímpicos e busca entrar no restrito bloco de países líderes de
grandes eventos globais. Acompanhando-se, entretanto este avanço pelo lado de
gestão nota-se que há ainda muitos hiatos a serem resolvidos para se ter efetivo
sucesso

na

implementação

de

tais

empreendimentos

gigantes,

quer

por

planejamento antes e durante o evento ou, sobretudo depois de sua realização
(legados). O país, aparentemente, tem potencial para organizar e obter vantagens
relativas dos megaeventos esportivos, porém a mobilização política internacional ora
em execução não apresenta contrapartidas voltadas para a gestão do conhecimento
em megaeventos, aumentando assim o risco dos grandes investimentos a serem

1

Estudo preliminar ou anteprojeto, corresponde a fase anterior ao projeto básico, desenvolvido pela
AECOM, contratado e gerenciado pela equipe técnica da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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aplicados. Em termos mais simples, tal deficiência indica que a falta de registros
dificulta entender/conhecer o que ocorreu de positivo e o que precisa ser corrigido
para futuros eventos, gerando dúvidas e inseguranças com relação aos seus
resultados, objetivos e impactos ocorridos no decorrer do tempo e do espaço.
3.7.

Mudança de uso
O conceito de reabilitação de edifícios é muito amplo, considerando suas

aplicações. A edificação pode ser absorvida na proposta de reabilitação ou ter seu
uso modificado.
A prática do processo de reabilitação de edifícios surgiu na década de 90, na
Europa e Estados Unidos. A legislação, nestes países não permitiu que o acervo
arquitetônico fosse substituído.
Segundo Arantes (2001), a reabilitação de edifícios contribui para a solução de
alguns problemas advindos da deterioração do espaço urbano e das condições
sociais e físicas inadequadas. A ela podem ser atribuídas melhora na autoestima da
população e até mesmo, como consequência, uma reativação da economia social.
Eventualmente, os edifícios podem tornar-se inadequados para o seu propósito
original, devido à obsolescência, ou pode tornar-se redundante devido à mudança
na demanda por seu serviço ou uso.
Dentre as diversas formas de reabilitação de edifícios, destaca-se a mudança de
uso. Esse tipo de reabilitação promove a possibilidade de a edificação servir aos
usuários de uma maneira diferente da que foi projetada inicialmente. Os projetos
originais são desenvolvidos para atender a uma demanda específica daquele (s)
cliente (s), naquele espaço de tempo. Entretanto, as cidades, em seus processos
dinâmicos de migração dos negócios que movimentam a economia local, produzem
cenários distintos ao longo do tempo e em uma mesma região. (CROITOR, 2008, p.
29).
Arantes (2001) reconhece a primeira e mais evidente mudança conceitual
encontrada em empreendimentos de reabilitação: trabalhar com reabilitação implica
em trabalhar sobre um projeto de outro autor.
Mas a mudança de uso pode se dar não só entre tipo de utilização diferenciada
(comercial para residencial e vice-versa), mas também pode contemplar a mudança
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no adensamento de unidades habitacionais e no padrão das edificações (médio
padrão para HIS, por exemplo). (CROITOR, 2008, p. 31).
Num projeto a construir da raiz, o programa define as principais exigências
(necessidades) de qualidade arquitetônica, cingindo-se, além do mais, aos
regulamentos existentes, que melhor, pior, impõem um determinado tipo de critérios
e sem os quais se torna impossível construir. A qualidade dos edifícios resulta,
portanto, e logo à partida, de um conjunto de informações do qual depende uma
análise e uma ponderação sobre aquilo que é prioritário. Numa reabilitação, parte-se
sempre de algo já existente. O motivo que origina uma reabilitação decorre muitas
vezes de necessidades individuais, de alterações sociais com implicações ao nível
de uso dos espaços, de alterações no agregado, da necessidade de manutenção
que obriga a mexer para além do que se havia imaginado ou até apenas de uma
vontade de mudar o ambiente, a distribuição, etc. Em resumo, as motivações podem
ser diversas, mas implicam sempre uma mais valia para o existente uma vez que
está implícita uma melhoria qualitativa de qualquer aspecto considerado importante
ou pelos proprietários ou pelos utilizadores e que, no limite, pode ser apenas uma
repintura. (DELGADO, 2008, p. 21).
As múltiplas solicitações, que passaram a estar ao alcance de muitos, alteraram
de forma drástica as ambições das pessoas para quem se torna fundamental aliar a
funcionalidade dos espaços à sua flexibilidade. Esta última característica remete-nos
para outra área onde se verificam mudanças sociais porque se refere às cada vez
mais frequentes variações dos agregados familiares e às suas diferentes formas de
vida. A flexibilidade introduz, assim, um fator de grande importância no uso de um
espaço pela maior ou menor facilidade com que permite adaptar um ambiente a
novas circunstâncias familiares ou até de trabalho. A reabilitação arquitetônica
quanto ao uso prende-se assim, e sobretudo, a possibilidade de reestruturar um ou
os espaços para diferentes usos procurando uma maior funcionalidade e
versatilidade. Estas preocupações conferem aos espaços uma flexibilidade que pode
ser imediatamente transponível para diferentes solicitações, que e ao nível do uso
quer ao nível dos agregados que os ocupam. (DELGADO, 2008, p. 22).
Desta forma afirmamos, que o reuso adaptado é uma forma de renovação que
ainda coloca muitos desafios aos projetistas, mas com a consciência da
incorporação de grandes benefícios tanto ambientais como sociais, com a retomada
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da ocupação e uso, independe do destino que a este foi submetido. (SILVA, 2017,
p.17)
O reuso dos edifícios, é, de forma geral, fator predominante na decisão por
reabilitar o edifício no meio que está inserido. Em países da Europa, onde a
reabilitação das edificações é uma realidade, este processo é empregado num
período de tempo cada vez menor, dando maiores usos e redirecionando estas
edificações, tornando assim seu período de vida muito mais longo em relação ao
que se estimava no passado. (SILVA, 2017, p.18)
3.8.

International Broadcasting Center Rio 2016
O IBC é um dos maiores edifícios do Parque Olímpico, com uma área

construída aproximada de 93.000m2 (noventa e três mil metros quadrados). À
primeira vista, aparenta ser um edifício de baixa complexidade, mas quando
analisamos sua escala em relação ao todo e suas dimensões, podemos perceber o
forte impacto arquitetônico.

Fotografia 16 – IBC Rio 2016 no período de construção

Fonte: Concessionária Rio Mais
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Fotografia 17 – IBC Rio 2016 no período de construção

Fonte: Concessionária Rio Mais

Para

sediar

estabelecidos pelo

as

operações

de

radiodifusão,

atingindo

aos

critérios

Olympic Broadcasting Services (OBS), durante os Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos, o International Broadcasting Centre foi concebido como
uma grande caixa fechada e isolada do exterior, com 2 (dois) níveis, sendo o
primeiro com altura útil de 10,19 metros e o segundo com altura útil de 7,5 metros.
O IBC é uma grande estrutura configurada no plano horizontal para permitir
seis grandes áreas de estúdios de transmissão separadas por duas vias internas
com orientação leste-oeste e uma de orientação norte-sul.
Cada módulo de estúdios abriga pequenos núcleos nas suas extremidades,
contendo elevadores de carga e sociais, escadas, banheiros, cafeteria, sala de
material de limpeza, sala de lixo e áreas técnicas.
Acima dos núcleos de utilidades, (banheiros e outros serviços), há um nível de
mezanino para cada pavimento para acomodar áreas técnicas e de caixa de água.
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Os equipamentos de ar-condicionado, subestações elétricas e geradores de
energia foram dispostos em áreas adjacentes ao edifício, denominadas galerias
técnicas.
Na concepção arquitetônica do IBC, as denominadas galerias técnicas foram
projetadas como estruturas provisórias, ou seja, permitindo a total desmontagem
após os Jogos Olímpicos.
Figura 6 – Planta baixa pavimento térreo

Fonte: AECOM (2012)
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Figura 7 – Corte transversal

Fonte: Concessionária Rio Mais (2016)
Figura 8 – Perpectiva com fachada leste

Fonte: AECOM (2012)
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Figura 9 – Perpectiva com fachada norte

Fonte: AECOM (2012)

Figura 10 – Seção transversal demonstrando galerias técnicas leste/oeste

Fonte: AECOM (2012)
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3.9.

International Broadcasting Center Rio 2016 e a norma ISO 6241
A seguir serão apresentados os principais critérios adotados na concepção do

IBC Rio 2016, tendo como base a norma ISO 6241 - Avaliação de Desempenho em
Edifícios.
3.9.1. Estabilidade estrutural
Em termos estruturais, o IBC Rio 2016 consistiu basicamente em uma laje
projetada, uma estrutura de cobertura e fechamentos, 12 estruturas de escadas, 8
estruturas de núcleos de concreto.
A estrutura da laje foi concebida com a utilização de vigas metálicas e treliças
mistas metálicas, utilizando laje de concreto com forma de aço incorporada - steel
deck’1, onde a altura total desta laje é de 180 milímetros. As lajes foram projetadas
considerando concreto com resistência à compressão maior ou igual a 30 MPa.
Fotografia 18 – Montagem da estrutura metálica IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.

1

Steel Deck - laje composta por uma telha de aço galvanizado e uma camada de concreto. O aço é
utilizado no formato de uma telha trapezoidal que serve como fôrma para concreto durante a
concretagem e como armadura positiva para as cargas de serviço.
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Fotografia 19 – Montagem da estrutura metálica IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.

Os pilares são em perfis “I” soldados, ou seja, estão projetados como pilares
de aço isolado. A estabilidade da estrutura foi propiciada pelo conjunto núcleos de
concreto, pórticos transversais e contraventamentos longitudinais, interligados pelo
diafragma horizontal da laje mista e por escoras e contraventamentos de cobertura
(transversais e longitudinais).
Foi utilizada argamassa projetada para a proteção contra fogo das vigas,
pilares e contraventamentos verticais para um TRRF (tempo requerido de resistência
do fogo) de 60 minutos.
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Fotografia 20 – Montagem da estrutura metálica IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.

As fundações em estaca metálica tiveram profundidade aproximada de 40
metros, tendo como princípio a possibilidade de execução de subsolos em Modo

Legado.
As galerias técnicas nas laterais leste e oeste do IBC foram concebidas
independentes estruturalmente do edifício. Estas galerias de caráter temporário,
permitem a remoção completa após os Jogos Olímpicos, sem causar danos ou
adaptações agressivas em Modo Legado.
As principais características geométricas da estrutura são:
a) Pé-direito livre do pavimento térreo = 10,19 metros;
b) Pé-direito livre do 1º pavimento = 7,50 metros;
c) Vãos de vigas e treliças da laje 1º pavimento = 10,25 / 16,00 / 24,00 / 8,00
metros;
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d) Inclinação das 11 águas de cobertura = 5,00%;
e) Vãos das tesouras de cobertura = 10,25 / 24,00 / 8,00 metros;
f) Espaçamento das tesouras = 8,00 metros;
g) Espaçamento longitudinal dos pilares = 8,00 metros;
h) Espaçamento transversal dos pilares = 10,25 / 24,00 / 8,00 metros;
i) Comprimento de calhas estruturais = 1536,00 metros.
3.9.1.1.

Exigências específicas da OBS

Como exigência da OBS, foram previstas as seguintes sobrecargas:
a) Vãos livres de 24 e 16 metros, no sentido transversal do edifício;
b) Sobrecarga de utilidades na laje = 800,00 kgf/m²;
c) Sobrecarga de utilidades nas terças de cobertura = 15,00 kgf/m²;
d) Sobrecarga de utilidades nas estruturas principais de cobertura = 115,00
kgf/m².
3.9.1.2.

Principais materiais utilizados

Concebida em prioritariamente em elementos metálicos, a estrutura utilizou os
seguintes materiais:
a) Perfis "I" soldados de alma plana e chapas de ligação: Fy = 350 MPa e Fu
= 500 MPa;
b) Perfis “Z” e “U” dobrados a frio: Fy = 300 MPa e Fu = 400 Mpa e Fy = 345
MPa e Fu = 450 MPa;
c) Perfis tipo cantoneira dobrados a frio: Fy = 345 MPa e Fu = 450 MPa;
d) Ferros redondos (ferros mecânicos): Fy = 250 MPa e Fu = 400 MPa;
e) Perfis "I" laminados: Fy = 345 MPa e Fu= 450 MPa;
f) Perfis "L" laminados: Fy = 345 MPa e Fu = 450 Mpa e Fy = 250 MPa e Fu
= 400 MPa.
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3.9.2. Segurança contra incêndio
Os principais parâmetros adotados no projeto executivo do sistema de
combate a incêndio foram:
a) Classificação de risco: grande;
b) Vazão para a rede de hidrantes: Qh = 500 l/min por hidrante;
c) Vazão adotada: Qh = 500 l/min x 2 hidrantes = 1.000l/min;
d) Pressão mínima de trabalho em cada hidrante: Ph = 400 kPa = 40,00 mca
= 4,00 kgf/cm2;
e) Perda de carga para tubo Ø 100mm com vazão de 1.000 l/min: J = 0,056
mca/m;
f) Cálculo da reserva técnica de incêndio: 1.000 lpm x 120min = 120.000
litros.
3.9.2.1.

Exigências específicas da OBS

A OBS exigiu que a rede para alimentação dos hidrantes não fosse carregada
com água.
As bombas foram alteradas para funcionamento manual.
3.9.2.2.

Principais materiais utilizados

Como principais materiais utilizados:
a) Tubulações da rede de hidrantes em ferro galvanizado para os trechos
aparentes, em aço carbono para os trechos aparentes e/ou enterrados, e
ferro fundido, para os trechos enterrados a grandes profundidades.
b) Hidrantes do tipo duplo, com duas saídas, controladas por válvulas globo
de 65 mm e adaptação para junta de 65 mm x 40 mm, de acordo com o
diâmetro da mangueira exigida.
c) Os

abrigos

para

mangueiras

e

acessórios

metálicos

de

forma

paralelepipedal com as dimensões mínimas de 1,20 m de altura, 0,90 m
de largura e 0,30 m de profundidade. Com porta de vidro com 0,003 m de
espessura, com a inscrição da palavra "INCÊNDIO", em letras vermelhas
com traço de 0,01 m, em moldura de 0,07 m de largura.
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d) Linhas de mangueiras com diâmetro de 65 mm, com 15 m de comprimento
em cada lance e conexão para engate rápido nas extremidades.
e) O sistema de pressurização com 2 bombas centrífugas autônomas, com
motor elétrico, sendo uma principal e a outra reserva, com potências que
atendam no ponto hidraulicamente mais desfavorável da rede de
hidrantes. Também foi prevista uma eletrobomba, com a finalidade de
manter pequenas perdas de pressão na rede.
3.9.3. Segurança ao uso e ocupação
Não houve necessidade de previsão de dispositivos de segurança com
respeito a agentes agressivos (proteção contra explosões, combustão, pontos e
arestas cortantes, mecanismos móveis, radioatividade, inalação ou contato com
substâncias tóxicas, infecção).
Com relação aos dispositivos de segurança contra choques elétricos e
eletrocussão, observa-se que o IBC possui um sistema elétrico especifico e definido
integral pela OBS.
O projeto do sistema elétrico inclui as instalações elétricas permanentes e as
temporárias do edifício do IBC. Aquelas definidas como permanentes consistem nas
instalações de iluminação e tomadas calculadas e dimensionadas para a finalidade
de estúdios. As instalações temporárias localizadas nas áreas técnicas ao longo das
laterais leste e oeste destinam-se ao funcionamento do edifício como centro de
transmissão para os Jogos Olímpicos de 2016 e atendem aos requisitos da RIO
2016.
3.9.3.1.

Interligações ao sistema elétrico do parque olímpico e aos geradores de
overlay1

Foram previstas e acordadas com a concessionária de energia, o atendimento
ao IBC através de cinco subestações de entrada, considerando a alta concentração
de carga durante os Jogos Olímpicos de 2016.

11

Overlay – Estruturas temporárias para acomodação, incluindo mobiliário, acessórios, equipamentos
e tecnologia para uso exclusivo do período dos Jogos Olímpicos.
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Essas subestações de entrada são supridas pela rede primária 13,8 kV
interligada

a

barramentos

múltiplos

segregados,

alimentados

por

três

transformadores de 40 MVA da Subestação 138-13.8 kV do Parque Olímpico.
A conexão da subestação 138-13.8 kV do Parque Olímpico, configurada em
barra dupla, à rede básica é feita através de duas linhas de transmissão em 138 kV
provenientes das subestações Gardênia e Barra II. Cada uma das cinco
subestações de Entrada do IBC em 13,8 kV é suprida por dois alimentadores, sendo
um normal e outro reserva, conectados a barramentos distintos da subestção Parque
Olímpico através de redes de distribuição percorrendo rotas distintas.
O

alimentador

normal

e

o

reserva,

atendendo

aos

requisitos

da

concessionária de energia, são comutados, no caso de falha ou manualmente,
através de sistema de transferência de barra simples.

Figura 11 - Diagrama Unifilar da SE 138 kV Parque Olímpico

Fonte: Concessionária Rio Mais (2014)

As cargas do IBC, atendendo aos requisitos para edifícios críticos foram
segregadas em cargas de broadcast, cargas de ar condicionado e cargas
domésticas, (cargas de iluminação, elevadores, bombas, sistemas de incêndio, etc).
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Os geradores de emergência atendem em baixa tensão a todas as cargas de
broadcast, ar condicionado e às cargas domesticas prioritárias, nos seguintes modos
de operação: em sincronismo com a rede, denominado paralelismo momentâneo;
independentemente da rede, conhecido como warm standby e suprindo toda a carga
na falta da rede, conhecido standby.
3.9.3.2.

Redes de distribuição internas

As subestações de entrada 13,8 kV estão localizadas em torno das áreas de
estúdios no nível térreo do perímetro leste e oeste. Essas subestações, a partir de
sistemas radiais, conectam-se às subestações secundárias 13,8-0,38/0,22 kV.
Cada uma das subestações de entrada em 13,8 kV, localizada na área
técnica do IBC, é suprida por dois alimentadores, independentes, um preferencial e
outro reserva, conectados a barramentos distintos da subestção 138 kV Parque
Olímpico através de redes de distribuição, percorrendo rotas não coincidentes em
uma configuração N+1.
3.9.3.3.

Subestações secundárias

São as seguintes as subestações secundárias por tipo de carga:
Tabela 3 - Subestações secundárias
Local

Código

Tipo de carga

Broadcast
Entrada
Sudoeste

SS-TVB-O-01
SS-TVB-O-03
SS-TVB-O-05
SS-TVB-O-07

2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA

Broadcast
Entrada
Sudeste

SS-TVB-O-02
SS-TVB-O-04
SS-TVB-O-06
SS-TVB-O-08

2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2000 KVA

HVCA
Entrada
Noroeste

SS-TVM-L-01
SS-TVM-L-03
SS-TVM-L-05

2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA

HVCA
Entrada
Nordeste

SS-TVM-L-02
SS-TVM-L-04
SS-TVM-L-06

2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA

Doméstica
Entrada
Oeste

SS-H-O-01
SS-H-O-02

2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA
2 transformadores 13.800-407 V 2500 KVA

Fonte: PROMON, 2014
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Cada subestação tem uma seção adicional de entrada de uma fonte
alternativa constituída de um disjuntor de acoplamento em baixa tensão para a
alimentação através dos geradores de overlay.
O sistema de transferência automática que pode ser operada manualmente
ou de forma automática, localmente ou remotamente com retorno automático ou
manual possibilita também a operação sincronizada com a rede, quando do retorno
do sistema.
3.9.3.4.

Sistema de proteção

Para a supervisão do sistema elétrico são previstos relés eletrônicos
multifuncionais ou dispositivos eletrônicos inteligentes conectados em rede de fibra
ótica utilizando-se o protocolo de comunicação específico.
O sistema supervisório monitora o estado dos principais equipamentos e as
grandezas elétricas como corrente, tensão, potência e fator de potência.
3.9.3.5.

Power roons

O IBC é provido de 12 power roons1, dispostas de forma estratégica nos
estúdios. Elas são responsáveis por abrigar quadros de distribuição de baixa tensão
capazes de alimentar os broadcasters.
A power roons é o ponto de partida para que cada broadcaster faça sua
alimentação elétrica.
Os terminais de conexão dos cabos são previstos na parte superior dos
quadros.
Como características elétricas principais temos:
a) Tensão de operação – 690/1.000 V
b) Tensão nominal de isolamento – 1.000V
c) Corrente no barramento horizontal – 630 A
d) Corrente de curto circuito – 50 KA

1

Power room – sala prevista no IBC para abrigar os quadros de distribuição de baixa tensão,
destinados a alimentar os Brodcasters.
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3.9.3.6.

Exigências específicas da OBS.

Todo o sistema elétrico do IBC foi estritamente definido pela OBS.
Estas definições foram repassadas a equipe técnica da Concessionária Rio
Mais através de diversas reuniões de projeto específicas sobre o assunto.
3.9.4. Estanqueidade
Neste item serão descritos os sistemas de águas pluviais e drenagem,
sistema de água potável e sistema de esgoto sanitário.
3.9.5. Sistemas de águas pluviais e drenagem, sistema de água potável, sistema de
esgoto sanitário.
O sistema de águas pluviais compreende a drenagem de coberturas das
edificações. A captação ocorre por meio de calhas ou ralos na cobertura. A
drenagem é efetuada por condutores verticais e coletores horizontais até o despejo
na rede externa.
O projeto de drenagem pluvial foi elaborado para prover a construção do
prédio com um sistema de coleta de águas pluviais que minimizasse as
possibilidades de vazamentos nas áreas dos estúdios, em razão de suas
características operacionais. As calhas, os condutores verticais e horizontais
suspensos, bem como tubos enterrados de condução até a rede geral do Parque
Olímpico foram dimensionados para chuva de projeto com período de retorno de 25
anos, tempo de escoamento de 5 minutos para intensidade pluviométrica de 187,32
mm/h.
O projeto adotou o tempo mínimo de concentração de 5 minutos, o que
corresponde a uma intensidade máxima de chuva, trazendo vazões máximas de
dimensionamento dos tubos 14% maiores que as vazões atuantes.
Outras considerações foram feitas:
a) Sistema de ventilação nos condutores verticais – retira-se o ar dos tubos
de queda, permitindo que, através da carga hidráulica haja o total
escoamento das águas de chuva, eliminando a possibilidade de
transbordamento das calhas da cobertura.

56

b) Tubos horizontais enterrados foram dimensionadas para trabalhar no
máximo, 67% de sua capacidade de vazão.
c) As calhas da cobertura são do tipo passarela, e foram dimensionadas para
trabalhar, no máximo com 50% de sua capacidade de vazão.
d) Os condutores verticais e horizontais suspensos dentro do prédio são em
material de aço carbono, com juntas através de soldas, estanques.
e) As calhas são em aço galvanizado, com emendas soldadas e estanques
entre as chapas, impedindo que haja vazamentos.
Como principais parâmetros de dimensionamento:
a) Período de retorno de 25 anos;
b) Duração mínima da precipitação = 5 minutos;
c) Estimativa das vazões de águas pluviais pela aplicação do Método
Racional;
d) Valores de coeficiente de escoamento superficial: telhados C = 1,0 e áreas
pavimentadas com asfalto ou concreto C = 0,90.
e) Sistema de água potável;
f) Sistema de esgoto sanitário.
O sistema de água potável foi dimensionado com base nas vazões máximas
prováveis de consumo.
As

vazões

máximas

prováveis

de

distribuição,

empregadas

no

dimensionamento hidráulico da rede, foram definidas conforme o critério de
simultaneidade de utilização preconizado pela Norma Brasileira NBR-5626 Instalações prediais de água fria.
No dimensionamento hidráulico da rede distribuição foram observados os
seguintes critérios:
a) Velocidade nos condutos de 0,6 a 3,5 m/s;
b) Pressão estática máxima em qualquer ponto da rede de distribuição 500
kPa;
c) Pressão dinâmica mínima de 100 kPa;
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d) Análise hidráulica da rede através da fórmula de perda de carga de
Hazen-Willians.
O sistema de esgotamento sanitário capta os efluentes vindos das áreas
geradoras (sanitários, cafés, salas de resíduos, etc), conduzidos, por gravidade,
através de tubulações até a rede geral externa do Parque Olímpico.
As tubulações do sistema de coleta, transporte e ventilação de esgoto
sanitário foram dimensionadas pelo método de “Unidades de Hunter de
Contribuição” (UHC).
As seguintes declividades mínimas deverão ser atendidas: 2%, para diâmetro
igual ou inferior a 75 mm; 1%, para diâmetro igual ou superior a 100 mm.
3.9.5.1.

Exigências específicas da OBS

Não houve exigências específicas da OBS para os sistemas de águas pluviais
e drenagem, água potável e esgoto sanitário.
3.9.5.2.

Principais materiais utilizados

Os sistemas de águas pluviais e drenagem tiveram como principais materiais:
a) Tubos de concreto armado, considerando-se os seguintes diâmetros
comerciais = 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1.200 mm e 1.500
mm;
b) Tubos de PVC tipo “Rib Loc”, considerando-se os seguintes diâmetros
comerciais = 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1.200 mm, 1.500 mm,
1800 mm, 2000 mm, 2500 mm e 3000 mm;
c) Tubo dreno perfurado em polietileno de alta densidade (PEAD).
O sistema de água potável teve como principais materiais: Tubos e conexões
em PVC rígido soldável para água fria e o sistema de esgoto sanitário, tubos e
conexões em PVC rígido para diâmetros até 100 mm e em PVC rígido série R
(reforçado), para diâmetro de 150 mm.
3.9.6. Conforto higrotérmico
Como principais bases do projeto de ar condicionado temos:
a) Umidade relativa dos ambientes como sendo de 50%;
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b) Condições climáticas em agosto de 2016 = 32,6 ºC;
c) Todos os vãos que se comunicam com os ambientes não condicionados
foram considerados fechados.
d) Foi considerado renovação de ar de forma a atender à ANVISA
(Resolução nº 9 de 16/01/03), NBR 16401 – Instalações de ar
condicionado – sistemas centrais e unitários, sendo adotado o maior valor.
e) Classe de filtragem de ar segundo norma brasileira e legislação em vigor:
classe F5 (conforme EN 779), classe G4 (conforme EN 779) classe G3
(conforme EN779).
Como principais parâmetros de temperatura temos:
a) Espaço interno dos estúdios – 22 ± 1º C
b) Sala de equipamentos de telecomunicações – 22 ± 2º C
c) Sala de equipamentos de informática – 22 ± 2º C
d) Escritórios – 23 ± 1º C
e) Recepção – 20 ± 1º C
3.9.6.1.

Exigências específicas da OBS

Para o dimensionamento do projeto houveram exigências específicas
estabelecidas pela OBS, dentre elas:
a) Temperatura de insuflação de 14ºC para ajuste da automação;
b) Índice de renovação de ar - 50 m3/hora/pessoa;
c) Índice dissipação de equipamentos - 210W/m2;
d) Unidades com compressores parafuso e serpentinas alumínio tratadas
Utilização de registro Iris em saídas e retornos.
3.9.6.2.

Principais materiais utilizados

A Central de Água Gelada fica localizada na Cobertura sendo composta
basicamente pelos seguintes equipamentos:
a) Quarenta e duas (42) unidades resfriadoras de água gelada, sem reserva
(N-1, com compressores do tipo scroll (serpentinas convencionais), 170
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TR nominal (circuito primário), cada, condensação à ar, sem recuperador
de calor, refrigerante R410a, semi-hermético, painel microprocessado e de
alta performance em plena carga e em cargas parciais.
b) O sistema é do tipo expansão indireta com o uso de água gelada como
fluído intermediário, com condensação à ar e compressores tipo scroll
(serpentinas

convencionais)

com

dois

circuitos

de

refrigeração

independentes.
O sistema de condicionamento de ar é constituído por condicionadores de ar
tipo fancoil, estando estes localizados nas áreas técnicas. Estes condicionadores
atendem as áreas condicionadas através de condicionadores específicos.
A distribuição do ar é feita em baixa pressão e velocidade, sendo utilizados
dutos isolados que partem das casas dos condicionadores, atendendo a respectiva
área através de difusores ou grelhas. Para as áreas dos estúdios são deixados
colarinhos com registros tipo borboleta 398 mm, para que futuramente os dutos a
serem instalados pelas empresas de geração de imagens possam fazer a
interligação com os dutos principais.
As tubulações de água gelada em aço carbono, sendo até 2" de aço
galvanizado.
Fotografia 21 – Equipamentos de ar condicionado IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.
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3.9.7. Pureza do ar
Item de avaliação de desempenho não aplicável.
Não houve necessidade de previsão de dispositivos de ventilação e controle
de odores.
3.9.8. Conforto acústico
Atentando-se a quebra de ruído através da fachada, foram fatores determinantes
na concepção do projeto: presença de geradores elétricos temporários localizados
nas áreas técnicas a leste e a oeste do edifício, presença de helicópteros no espaço
aéreo próximo ao Parque Olímpico e presença de equipamentos de ar condicionado
nas áreas técnicas a leste e a oeste do edifício.

Figura 12 - Corte típico Leste-Oeste: principais fontes de ruído

Fonte: AECOM, 2014.

Como os limites aplicam-se à combinação dos serviços de construção e ruído
externo, as contribuições de cada um terão que ser equilibradas mutuamente para
alcançar a meta global. (AECOM, 2012).
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Os critérios estabelecidos para a acústica foram baseados na norma
Brasileira NBR10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico, a partir da análise da
norma, definiu-se no Estudo Preliminar1, que os tratamentos acústicos do IBC
seguiriam o nível de redução de ruído de NR-35 e que as áreas onde os estúdios
fossem construídos, o projeto de fit-out2 deveria apresentar uma camada atenuadora
de ruído.
Ressalta-se que os limites de ruídos, considerados no Estudo Preliminar,
seriam provenientes das atividades externas normais e ruídos dos serviços do
edifício (galerias técnicas). Os ruídos gerados por pessoas ou equipamentos, nas
atividades realizadas no próprio edifício não foram incluídos. Esperava-se que os
níveis de ruídos externos incidentes sobre o edifício devido a todas as fontes, exceto
as próprias áreas técnicas externas e temporárias do edifício durante os Jogos,
estivessem normalmente na faixa dos 50-60 dB.

Figura 13 - Corte típico Leste-Oeste: indicações dos caminhos de entrada de
ruído considerados.

Fonte: AECOM, 2014.

11

Estudo preliminar – anteprojeto, fase anterior ao projeto básico, desenvolvido pela AECOM,
contratado e gerenciado pela equipe técnica da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
2 Fit out – fase que compreende a o projeto e a instalação do mobiliário pela OBS, para as áreas
exclusivas para Right Holders.
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O projeto executivo do edifício do IBC, foi elaborado pela AECOM do Brasil e
desenvolvido em continuidade ao Estudo Preliminar.
O projeto executivo para o edifício contemplou o tratamento a ser considerado
para o envelope externo (cobertura e paredes externas), manteve-se a premissa que
o usuário final - OBS - estabeleceria o tratamento acústico necessário às salas a
serem criadas no interior do edifício, ao longo do processo de montagem das áreas
de Right Holders.
O projeto executivo tratou de detalhar e analisar de forma mais criteriosa as
origens de ruídos, conforme demonstra-se na tabela 4.
Tabela 4 - Origem do ruído.

Tabela 4 – Origem do ruído
Caminho
do ruído

Origem do ruído

1&2

Sistemas predias internos

Nível de ruído
interno previsto
NR 33

3

Com cobertura oferecendo uma redução de
ruído de 30 dB Dw @ 63 Hz, conforme
proposto; ruído de helicópteros e sistemas
prediais externos

NR 41*

3

Com cobertura oferecendo uma redução de
ruído de 40 dB Dw @ 63 Hz, conforme
proposto; ruído de helicópteros e sistemas
prediais externos

NR 30*

Fonte: AECOM, 2014.
Figura 14 - Corte típico Leste-Oeste: performance recomendada.

Fonte: AECOM, 2014.
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Na fase de execução das obras, uma empresa consultora em acústica foi
contratada com o objetivo de verificar o projeto executivo e propor alternativas de
materiais que garantissem características referentes ao isolamento acústico do
projeto executivo.
A AUDIUM – Áudio e Acústica desenvolveu seu trabalho considerando as
normas NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados, NBR 10151 –
Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade, NBR
10152 – Níveis de ruído para conforto acústico e NBR 15575 – Edificações
Habitacionais, Desempenho. Os cálculos de redução de níveis de ruído, perda de
nível de ruído pela distância e perda de transmissão das estruturas isolantes foram
obtidos a partir de planilhas desenvolvidas pela própria empresa.
Verificou-se ao longo do projeto, que as empresas AECOM do Brasil e
AUDIUM tiveram os mesmos parâmetros de projeto para análise do nível de ruído e
perda de transmissão de ruído e que tiveram como base a normatização brasileira. A
grande diferença se deu na definição das soluções e tipologias das paredes e
cobertura.
Considerando-se que não havia tempo hábil para determinação da isolação
sonora dos elementos construtivos em laboratório, para a definição dos sistemas
construtivos a serem adotados no IBC foram considerados métodos de cálculo,
considerando a margem de 5 decibéis no isolamento de um sistema.
Para verificação geral do projeto de acústica foram realizadas medições
próximas ao período final de construção, que apresentaram resultados dentro do
esperado. As medições foram feitas com todas as equipes envolvidas: Comitê
Olímpico Rio 2016, Concessionária Rio Mais, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
e OBS.
3.9.8.1.

Exigências específicas da OBS

Os níveis de ruído do IBC foram definidos pela OBS, conforme descrito na
tabela 3.
Nota-se que na fase de elaboração do projeto executivo ainda não haviam
sido estabelecidos, mesmo que parcialmente, o projeto da instalação do mobiliário
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pela OBS, portanto todo a acústica do edifício foi dimensionada para a pior condição
de ruído.
3.9.8.2.

Principais materiais utilizados

No projeto executivo foram definidos quatro elementos distintos do envelope da
construção para os quais foram especificados os requerimentos de acústica:
a) Paredes externas separando os equipamentos das áreas de Right
Holders;
b) Paredes externas limitando as áreas de Right Holders;
c) Cobertura.
3.9.8.3.

Paredes externas separando os equipamentos das áreas de Right Holders

Os cálculos apresentados definiram a necessidade de isolamento acústico das
casas de máquinas de, no mínimo, 51dB - Parede isolante: parede dupla composta
por dois painéis, perfazendo entre elas câmara de ar, sendo:
a) Painel exterior (voltado para a circulação) composto por chapa dupla de
gesso acartonado, espessura 25,00mm (2x12,50mm);
b) Câmara de ar central de 90,00mm, semipreenchida por painel de lã
mineral espessura mínima 50,00mm, densidade mínima 30kg/m³ ou lã de
pet, espessura mínima 50,00mm, densidade mínima 7kg/m³, da trisoft ou
similar;
c) Painel interior (voltado para a casa de máquinas) composto por 01 placa
cimentícia, espessura 10,00mm.
3.9.8.4.

Paredes externas separando as áreas de Right Holders das áreas
externas

Baseando nos cálculos apresentados anteriormente definiu-se a especificação de
uma parede que se atende ao mínimo necessário para o isolamento acústico (56dB),
parede isolante: parede dupla composta por dois painéis, perfazendo entre elas
câmara de ar, sendo:
a) Painel exterior (voltado para o ambiente externo) composto por chapa
dupla de placa cimentícia, espessura total de 20,00 mm (2x10,00 mm);
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b) Câmara de ar central de 90,00mm, semipreenchida por painel de lã
mineral ou de pet, espessura mínima 50,00mm, densidade mínima
30kg/m³;
c) Painel interior (voltado para o ambiente interno) composto por 1 placa
cimentícia, espessura 10,00 mm e 02 placas de gesso acartonado,
espessura 25,00mm (2x12,50 mm), perfazendo espessura total de
35,00mm, entre as placas de gesso acartonado deverá ser inserido
material viscoelástico, tipo green glue ou similar.

Fotografia 22 – Paredes externas IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.

3.9.8.5.

Cobertura

Baseando nos cálculos apresentados definiu-se a especificação de uma
composição de cobertura que atendesse ao mínimo necessário para o isolamento
acústico (56dB), através de:
a) Telhado metálico do tipo “sanduíche”, composto por telhas trapezoidais
tipo MF-40, em aço ASTM-792, densidade da telha 7.850 kg/m³,
revestimento AZM-150, com passivação acrílica, altura do trapézio de

66

40,00 mm, preenchimento em lã de rocha, espessura 50,00 mm,
densidade mínima de 32,00 kg/m³;
b) Forro em chapa tripla de gesso acartonado, sendo painel de chapa dupla
superior, espessura 25,00 mm (2x12,50 mm) e painel de chapa simples
inferior, espessura 12,50 mm, entre os painéis deverá ser executada
câmara de ar de espessura 70,00 mm, semipreenchida em feltro de lã
mineral espessura mínima 50,00 mm, densidade mínima 30 kg/m³ ou lã de
pet, espessura mínima 50,00 mm, densidade mínima 7 kg/m³.

Fotografia 23 – Cobertura IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais.

3.9.8.6.

Instalações de água e esgoto

Foi prevista no projeto executivo a aplicação de um envoltório em borracha
sintética de alta densidade (à base de termopolímero de etilenopropilenodieno –
EPDM – e rocha basáltica) para isolamento dos ruídos produzidos pelos fluidos dos
dutos de água e esgoto.
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3.9.8.7.

Instalações de ar condicionado

Foi previsto no projeto executivo o uso de amortecedores de mola e
isoladores de vibração para os equipamentos de ar condicionado, em função das
vibrações geradas pelo funcionamento dos equipamentos de ar condicionado e pela
passagem de ar nos dutos que correm os compartimentos.
Foi adotado o conceito de usar amortecedores de mola, bases de inércia para
todos os elementos das instalações, assim como a utilização de isoladores de
vibração para os equipamentos:
a) Apoio sobre molas para equipamentos;
b) Camada inferior em espuma de neoprene para tubulações;
c) Base de neoprene para suportes das tubulações.
3.9.9. Conforto visual
O IBC não possui iluminação natural. Todo o edifício é vedado através de sua
fachada.
Toda a iluminação foi artificial, tendo como premissas gerais para
dimensionamento:
a) Fator de manutenção considerado de 0,80;
b) Os

índices

de

refletâncias

dos

ambientes

variam

conforme

as

características de cada área.
c) Os estudos foram elaborados considerando as interferências físicas do
ambiente (como divisórias, dutos de ventilação, painéis etc.), visando
analisar a quantidade de luminárias necessárias para atender a
quantidade de lux definida para cada área.
Os valores médios de Iluminância foram definidos segundo a norma ABNT
NBR ISO/CIE 8995:
a) 350 - 500 LUX - Áreas de escritórios em geral;
b) 500 LUX - Salas de mídia e imprensa;
c) 150 LUX - Salas de controle e segurança;
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d) 200 LUX - Salas de área técnica, sanitários.
e) 300 LUX - Salas de equipamentos;
f) 100 LUX - Depósitos em geral
g) 100 – 200 LUX - Espaços de circulação
3.9.9.1.

Exigências específicas da OBS

Não houve exigências específicas para este item.
3.9.9.2.

Principais materiais utilizados

Como principais materiais utilizados destacamos:
a) Para iluminação normal foram consideradas luminárias modelo YES SW
500 do fabricante FAEL LUCE, pendentes, com 1 lâmpada de vapor
metálico de 400 W e fluxo luminoso de 32500 lumens.
b) Para iluminação normal e de emergência foram consideradas luminárias
modelo CLIHB006 do fabricante CONEXLED, pendentes, constituídas de
um conjunto de 66 lâmpadas LEDs, totalizando 198 W e fluxo luminoso de
21000 lumens.
3.9.10.

Conforto tátil

Item de avaliação de desempenho não aplicável.
Não houve necessidade de previsão de dispositivos de direcionamento táctil.
3.9.11.

Conforto antropodinâmico

Baseado no levantamento topográfico do terreno atual, em média, o terreno
natural encontra-se na elevação 3,200 m (Datum Vertical de Imbituba-IBGE). O piso
acabado interno do IBC foi projetado na elevação 3,500m.
Foi utilizado o critério que os arruamentos ficassem 0,50m abaixo do piso
acabado. Portanto, para acessar o prédio do IBC foram utilizadas rampas que
compatibilizaram a elevação da rua (~3,000m) até a elevação do prédio (3,500m).
Para a geometria do sistema de arruamentos foram definidas outras
necessidades operacionais:
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a) Largura das vias em sentido único: as vias com sentido unidirecional
(todas ao redor do IBC) com largura do leito carroçável (sarjeta a sarjeta)
de 7,500m e largura total da via (guia a guia) de 8,300m;
b) Largura das vias em sentido duplo: as vias com sentido bidirecional
(acesso principal ao IBC) com largura do leito carroçável (sarjeta a sarjeta)
de 15,000m e largura total da via (guia a guia) de 15,800m;
c) Raios mínimos internos: 15,00m;
d) Rampas de acesso de veículos com declividade máxima de 6,0%;
e) Caimentos transversais das ruas de aproximadamente 2% para os lados
da via, para drenagem;
f) Caimento das calçadas de aproximadamente 1% em direção às ruas;
Em Modo Jogos, as calçadas não são destinadas à circulação de pedestres,
destinam-se apenas aos acessos para a manutenção das estruturas de ar
condicionado externas e o eventual escape em caso de incêndio. A circulação
regular de pedestres deverá ser feita pelas vias de circulação internas.
As escadas técnicas na área externa, localizadas na parte norte e sul do
edifício, com patamares abaixo de 2,10m, configuram-se como obstáculos aéreos, o
que exigiu a instalação de um guarda-corpo sob sua projeção, de modo a impedir
acidentes.
As circulações internas do IBC são: duas transversais, no eixo leste-oeste,
uma longitudinal no eixo norte-sul e as 4 vias periféricas que acompanham as
paredes externas da construção.
Foi estabelecida uma hierarquia para os espaços do IBC, de forma a
caracterizar as formas de acesso. Os acessos (halls de entrada), os estúdios e os
sanitários de PNE têm porta com folha de 90cm de largura. Já os sanitários comuns
têm portas de 80cm.
As áreas técnicas, em função do tipo de equipamento e tipo de atividade de
manutenção em suas dependências, foram projetadas com larguras variáveis, ora
com 90cm (acessos à cobertura, algumas casas de bombas, salas de ar
condicionado), ora com 80cm (acessos aos pisos técnicos, demais casas de bombas
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e casas de ventiladores) e em outros casos ainda, com 70cm (visitas dos shafts dos
tubos de queda e reservatórios, áreas técnicas e armazéns de lixo).

Fotografia 24 – Circulações internas IBC Rio 2016

Fonte: Concessionária Rio Mais, 2014

Há 06 acessos de veículos e pedestres: norte, nordeste, noroeste, sul,
sudeste e sudoeste. Próximo às saídas sul e sudeste estão localizadas as docas de
carga e descarga.
Os elevadores de passageiros se encontram na circulação norte-sul nos
núcleos da edificação, sendo 4 no total, inseridos em pares. Possuem acesso por
meio de sinalização podotátil em ambos os pavimentos, orientada em direção as
botoeiras.
Há duas plataformas elevatórias previstas para atender a área de docas leste.
As plataformas são destinadas ao transporte de cargas retiradas dos veículos
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estacionados na doca e não se destinam ao transporte de passageiros. A altura
vencida por elas é de 1,43 m até o piso.
3.9.11.1. Exigências específicas da OBS
Os elevadores e suas características de carga foram exigências da OBS.
3.9.12.

Condições de higiene

Cada módulo de estúdios abriga pequenos núcleos nas suas extremidades,
contendo elevadores de carga e sociais, escadas, banheiros, cafeteria, sala de
material de limpeza, áreas técnicas e sala para abrigo temporário do lixo.
No piso térreo, duas vias com 13 m de largura correm ao longo da extensão
(260 m) e largura (120 m) do edifício, cruzando-se no centro do edifício. Os
caminhões que utilizam esta via foram direcionados para entrega de suprimentos
usuais de alimentação e escritório e recolhimento de lixo.
3.9.13.

Adaptabilidade dos espaços aos usos específicos

O IBC foi projetado para permitir que a OBS negociasse com os Rights
Holders Broadcasters áreas para implantação de estúdios/escritórios as vésperas
dos Jogos Olímpicos. Ou seja, o projeto tinha como premissa básica prever 12
grandes áreas (6 em cada pavimento) que teriam seu uso definido posteriormente.
Desta maneira, o projeto foi organizado em blocos bem definidos para equipamentos
técnicos e instalações, eixos de circulação livres e dimensionados para permitir
facilidade nas etapas de montagem e desmontagem dos estúdios de transmissão
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
3.9.14.

Durabilidade

Os elementos estruturais primários foram projetados e especificados para
alcançar uma vida útil de projeto de 50 anos com manutenção de rotina regular.
3.9.15.

Economia

Este requisito não será abordado.
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4 STATUS QUO – IBC DE TÓQUIO 2020
A cidade de Tóquio no Japão será a sede dos Jogos Olímpicos de verão em
2020, tendo sido também sede dos Jogos Olímpicos em 1964.
Fora da Europa, nenhum país sofreu tanto com a Segunda Guerra Mundial
quanto o Japão, atingido por duas bombas nucleares norte-americanas. Em 1964,
Tóquio mostrou ao mundo que renasceu após a guerra e se incluiu entre as
principais potências mundiais do final do século XX, realizando uma edição dos
Jogos Olímpicos impecável. Foram investidos US$ 3 bilhões na construção de
complexos esportivos, na infraestrutura e no sistema de transporte da cidade,
serviços que permaneceram para posterior uso da população como a construção do
monorail ligando o aeroporto ao estádio, à edificação de grandes avenidas e
instalações projetadas por Kenzo Tange. (PAIVA, 2013, p.105)
A realização dos mesmos impulsionou o Plano Decenal de Desenvolvimento
do país que envolviam melhorias no transporte público, construção de estradas,
melhorias no porto e infraestruturas de abastecimento de água e escoamento de
esgotos, sendo dada prioridade às construções que se relacionariam diretamente
com os locais das competições esportivas. (CARVALHO, 2010, p.105)
De 1959 a 1964 foram investidos US$ 4.308.333.000 na cidade. De todas as
despesas, a aquisição de terras para a construção das estradas, foi a que mais
utilizou recursos do município.
Para a realização dos Jogos Olímpicos de 1964, foram utilizadas 30
Instalações Desportivas organizadas de forma que a população pudesse utilizar as
mesmas após a realização dos jogos.
Atualmente, o plano organizacional para os jogos olímpicos Tóquio 2020
consiste predominantemente em duas zonas operacionais: a "Zona do Patrimônio",
que abriga vários locais icônicos usados nos Jogos de Tóquio de 1964, e a "Zona da
Baía de Tóquio", que serve de modelo para o desenvolvimento urbano.
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Figura 15 - Zonas operacionais Tóquio 2020.

Fonte: TOKYO BIG SIGHT

O comitê organizador dos jogos olímpicos Tóquio 2020 definiu a Tokyo Big
Sight como principal centro de imprensa para os Jogos.
A Tokyo Big Sight oficialmente conhecido como Tokyo International Exhibition
Centre é um centro de convenções e exposições localizado no distrito de Ariake
Minami, em Tóquio Waterfront City na margem do rio Tóquio, a cerca de 30 minutos
de trem da Estação de Tóquio.
Figura 16 - Tokyo Big Sight.

Fonte: TOKYO BIG SIGHT
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É o maior local de convenções internacionais do Japão, possuindo área total
de 230.873 m². Tem como forte característica arquitetônica sua torre de conferência,
sendo dividido em três áreas principais: The East Exhibition Hall, o West Exhibition
Hall e a Conference Tower.
O East Exhibition Hall é uma estrutura de três andares com três andares
acima do solo e um estacionamento subterrâneo. Consiste em seis salões e contém
poços de serviço eletrônicos e de controle de informações embutidos a cada seis
metros. Cada sala está equipada com um escritório de show, sala de reuniões e
vestiário. Os salões de cada lado da Galleria podem ser combinados em uma grande
área de exposição, proporcionando um espaço de exposição total de 26.010m2.
O New East Exhibition Hall é uma instalação de exibição em larga escala com
um espaço de exposição total de 16.000 m2.
O West Exhibition Hall é uma estrutura de dois níveis que consiste em quatro
salões que cercam o Atrium.
A Conference Tower é uma estrutura de oito andares de 58 metros de altura
e um dos principais marcos de Tokyo Big Sight, com a forma de uma pirâmide
invertida. Existem 22 salas de conferências de vários tamanhos e uma sala de
recepção.
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5 AVALIAÇÃO DO PROJETO
Como projeto arquitetônico, o grande precedente do IBC Rio 2016 foi o IBC
Londres 2012, sendo a estrutura referenciada para o Rio Janeiro. O conceito do IBC
Rio 2016 manteve-se como uma grande caixa fechada e isolada do exterior,
configurada no plano horizontal em dois pavimentos. Como alterações em relação
ao IBC Londres 2012 destaca-se a exclusão de um edifício exclusivo de catering, a
diminuição do estacionamento exclusivo.
A localização do IBC no contexto do Parque Olímpico favoreceu o acesso de
pedestres e veículos em modo jogos, a proximidade do IBC em relação a Avenida
Embaixador Abelardo Bueno dá notoriedade ao edifício. O IBC Rio 2016 está
próximo de um condomínio residencial de múltiplos edifícios, de uma estação de
BRT e de um terminal rodoviário.
Considerando a análise do projeto executivo para implantação do IBC Rio
2016, tendo como base a norma ISO 6241:1984 - Performance standards in building
-- Principles for their preparation and factors to be considered, comenta-se:
5.1.

Estabilidade estrutural
O projeto estrutural compatibilizou as cargas a serem aplicadas no edifício,

tanto para o modo jogos, como para o modo legado, com inserção dos esforços de
peso próprio das cargas permanentes, sobre cargas e ações de vento, compatíveis
para o tipo de uso da edificação e com resultantes dos cálculos dos principais
elementos estruturais com margens de segurança.
Os vãos livres de 24m e 16m exigidos pela OBS, associados a sobrecarga de
utilidade na laje de 800kgf/m2 levou a estrutura a níveis de segurança elevados.
A pedido da Concessionária RIO MAIS, foram realizados estudos para
diversas soluções de fundações considerando as seguintes variáveis: tipos de
estacas diferentes (metálicas, escavadas ou hélice contínua); etapas de
geometria/utilização diferentes (Modo Jogos e Modo Legado); condições de
carregamento e número de subsolos diferentes.
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As galerias técnicas nas laterais leste e oeste do IBC foram concebidas
independentes estruturalmente do edifício principal, atendendo desta forma a sua
possível mudança de uso em modo legado.
Em visita ao local em outubro de 2018 constatou-se que as galerias técnicas
não haviam sido desmontadas.
Fotografia 25 – IBC Rio 2016 em outubro de 2018

Fonte: A autora

5.2.

Segurança contra incêndio
O projeto de incêndio sofreu a contradição de possuir classificação de risco

grande, possuir uma rede de hidrantes robusta, adequada a legislação pertinente,
porém por uma exigência da OBS não ter a rede de alimentação dos hidrantes
carregada com a água. Para minimizar os riscos associados ao evento, um grupo
de brigadistas foi disposto permanentemente nas áreas dos estúdios.
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Entende-se que a operação do edifício assumiu um risco desnecessário na
operação para modo jogos, considerando os extensos corredores do edifício e o
tempo de evacuação para evacuação do mesmo.
5.3.

Segurança ao uso e ocupação
Todo o sistema elétrico do IBC foi estritamente definido pela OBS. Durante o

detalhamento do projeto buscou-se a aprovação de sistema elétrico alternativo,
através da distribuição de energia em média tensão diretamente nas subestações
localizadas no IBC, buscando excluir as 5 subestações de entrada. Esta alternativa
não foi aprovada.
Na fase de elaboração do projeto executivo ainda não haviam sido
estabelecidos, mesmo que parcialmente, o projeto da instalação do mobiliário pela
OBS, portanto todo o sistema elétrico foi dimensionamento para a condição máxima
de cargas elétricas.
Considerando a possível mudança de uso do edifício em modo legado, este
item caberá por um novo projeto.
5.4.

Estanqueidade
Não houveram exigências específicas da OBS para os sistemas de águas

pluviais e drenagem, água potável e esgoto. O projeto seguiu o padrão de
dimensionamento de um edifício deste porte.
5.5.

Conforto hidrotérmico
Na fase de elaboração do projeto executivo ainda não haviam sido

estabelecidos, mesmo que parcialmente, o projeto da instalação do mobiliário pela
OBS, portanto todo o sistema de ar condicionado foi dimensionamento para a uma
temperatura no espaço interno dos estúdios de 22 ± 1º C e temperatura de
insuflação de 14ºC para ajuste da automação.
O projeto de ar condicionado obrigatoriamente passará um novo projeto,
considerando a possível mudança de uso do edifício em modo legado.
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5.6.

Pureza do ar
Item de avaliação de desempenho não aplicável.
Não houve necessidade de previsão de dispositivos de controle de odores e

de gases tóxicos.
5.7.

Conforto acústico
A estratégia do estudo preliminar foi a de atingir níveis de “ruído do tipo

escritório”, tendo como princípio que o IBC seria entregue a OBS para instalação do
mobiliário. Estabeleceram-se requisitos para o desempenho acústico às emissões
de ruído da planta associados ao edifício e quebra de ruído através da fachada.
Considerou-se que os requisitos acústicos internos seriam estabelecidos e
entregues como parte do processo de projeto da instalação do mobiliário pela OBS.
Ocorre que a OBS tem como estratégia comercial e de marketing postergar
ao limite da realização dos jogos olímpicos, a ocupação e uso dos broadcasters. Ou
seja, o projeto acabou por absorver um critério de projeto para níveis de ruído
superiores aos de um escritório. Na fase de elaboração do projeto executivo ainda
não haviam sido estabelecidos, mesmo que parcialmente, o projeto da instalação do
mobiliário pela OBS.
Considerando a possível mudança de uso do edifício em modo legado, este
item caberá por um novo projeto.
Em visita ao local em outubro de 2018 constatou-se que o sistema de conforto
acústico não haviam sido alterados.
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Fotografia 26 – IBC Rio 2016 em outubro de 2018

Fonte: A autora

5.8.

Conforto visual
Todo o edifício é vedado através de sua fachada, sendo toda iluminação

artificial, os valores de iluminância e outras premissas de dimensionamento
estiveram dentro da normalização brasileira. Também não houveram exigências
específicas da OBS para este assunto.
5.9.

Conforto tátil
Item de avaliação de desempenho não aplicável.

5.10. Conforto antrodinâmico
O IBC possibilita facilidade de movimentos, para acessar o prédio são
utilizadas rampas suaves, as vias internas são largas.
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Foi estabelecida uma hierarquia para os espaços do edifício, de forma a
caracterizar as formas de acesso.
5.11. Condições de higiene
A arquitetura do edifício permite facilidade de cuidado e limpeza.
5.12. Adaptabilidade dos espaços aos usos específicos
O IBC foi projetado para permitir que a OBS negociasse com os Rights
Holders Broadcasters áreas para implantação de estúdios e escritórios as vésperas
dos Jogos Olímpicos. Posto isto, muitas definições e requerimentos de projeto
estavam atrelados a esta negociação, sendo eles:
a) Dimensionamento dos geradores para overlay;
b) Dimensionamento das power rooms;
c) Dimensionamento da plataforma de rádio frequência;
d) Sistema de controle central;
e) Distribuição de energia a partir das power rooms;
f) Localização das salas de TER (Telecom Equipment Room)

e CER

(Computer Equipment Room);
g) Arranjo dos equipamentos de telecomunicações;
h) Arranjo do sistema de supervisão e controle;
A demora, por parte da OBS, para estas definições levou a equipe de projeto
a dimensionamentos majorados destes elementos.
5.13. Durabilidade
Os elementos estruturais primários foram projetados para alcançar uma vida
útil de 50 anos, com manutenção de rotina regular, sendo este um tempo
compatível com um projeto desta magnitude.
5.14. Economia
Item de avaliação de desempenho não aplicável.
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6 CONCLUSÂO
Por meio do estudo realizado constatou-se que o local do empreendimento é
adequado, estando à margem da Avenida Abelardo Bueno, permitindo acesso de
visitantes e transeuntes por meio de uma estação de ônibus, bem como, acesso por
meio de um terminal rodoviário. A proximidade do IBC de um condomínio residencial
de múltiplos edifícios, permite sua exploração como edifício multifuncional de
serviços.
A utilização do IBC como um centro de convenções é descartada, pelo fato de
que, a região da Barra da Tijuca já possui um centro de eventos e convenções, o Rio
Centro.
Outro ponto a ser abordado, denota do fato que a mudança de uso do IBC em
modo legado deveria ter ocorrido logo após os Jogos Olímpicos. Fato que não
aconteceu. A necessidade de investimentos financeiros em retrofit não atraiu
investidores. Este fato também pode ter sido agravado pelo momento econômico e
político do país.
Dois anos após os jogos olímpicos Rio 2016, o IBC segue sem uso definido.
O mesmo ocorreu em Londres, onde demorou-se mais de dois anos para a
realização das adaptações e readequações dos espaços, inclusive o próprio Parque
Olímpico Londres ficou parcialmente fechado.
Retornando ao fato de que o projeto do edifício não foi flexibilizado pela OBS,
algumas alterações em modo legado tornam-se onerosas. O sistema elétrico, o
sistema de ar condicionado e o sistema de controle de ruído, passarão por um novo
projeto em modo legado. Haverá dificuldade no reaproveitamento dos elementos.
Em contrapartida, itens como: sistema estrutural, sistema de combate a
incêndio, sistema de aguas pluviais e drenagem, sistema de água potável e esgoto,
sistema de iluminação, permitem adaptabilidade e flexibilidade.
O grande precedente do IBC Rio 2016 foi o IBC Londres 2012, comparando
as duas estruturas, em termos de implantação: a existência de um edifício para
exclusivo catering foi descartada; a estrutura de estacionamento e acesso exclusivo
também foi diminuída; a estrutura de escritórios para a equipe da OBS foi totalmente
planejada com vistas ao uso imobiliário em Modo Legado.
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Como projeto arquitetônico da edificação, o conceito do projeto permaneceu,
o IBC Rio 2016 manteve-se como uma grande caixa fechada e isolada do exterior,
configurada no plano horizontal em dois pavimentos.
Sua concepção arquitetônica horizontalizada e pé direito dos pavimentos não
facilita sua reabilitação em Modo Legado.
Neste sentido, a grande proposta é que o edifício do IBC pudesse ter sido
segmentado em dois ou quatro blocos de edifícios, proporcionando intervenções de
melhoria urbanística, como calçadas, sinalização e paisagismo, como ilustrado nas
figuras e 17 e 18. A verticalização do edifício também deveria ser priorizada, de
modo manter a área construída requerida pela OBS, liberando o entorno para
criação de áreas ajardinadas e de convivência comum. Como exemplo: os dois
pavimentos do IBC com 6 áreas de estúdios em cada andar, poderiam ter sido
concebidos em 2 blocos de edifícios com 6 andares em cada bloco, mantendo a
área construída requerida pela OBS, mas proporcionando em modo legado o uso
individualizado das áreas por diferentes investidores.

Figura 17 – Proposta arquitetônica

Fonte: A autora
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Figura 18 – Proposta arquitetônica

Fonte: A autora

De modo geral, as decisões quanto à forma, espaço e especificação de
materiais foram predominantemente definidas, visando atender o uso do edifício em
modo jogos.
O edifício foi concebido priorizando a maximização do uso e a negociação dos
espaços com os broadcasters, num período muito próximo a realização das Jogos
Olímpicos. Este conceito foi materializado de tal forma, que o projeto é completo de
redundâncias.
Por restrições da OBS, substanciadas pelo COI, o projeto arquitetônico do
IBC Rio 2016, não teve oportunidade, por questões contratuais, de oferecer
soluções flexíveis a reabilitação do edifício em Modo Legado, considerando
basicamente a experiência herdada de Londres 2012.
Recomenda-se que para próximos projetos, a reabilitação do edifício em
modo legado seja a prioridade de um planejamento integrado. Observa-se ao longo
do trabalho, a importância de que a OBS estabeleça, mesmo que parcialmente, o
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projeto da instalação do mobiliário com a maior brevidade possível, permitindo que o
projeto seja otimizado e adequado ao seu uso. Tendo como principal argumento que
os jogos olímpicos, como megaevento esportivo, duram aproximadamente 30 dias e
que um edifício como este tem vida útil de aproximadamente 50 anos.
Por meio da divulgação dos requerimentos, sobretudo das exigências da
OBS, como agente patrocinador do evento, é possível sensibilizar e familiarizar a
sociedade e suas instituições para a reabilitação do edifício.
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6.1.

TRABALHOS FUTUROS
Pretende-se em trabalhos futuros analisar de forma crítica o papel das

instalações esportivas construídas na cidade do Rio de Janeiro e sua reabilitação
após o período Olímpico. Avaliar como as estratégias de planeamento urbano
concebidas no período Olímpico foram absorvidas pela dinâmica da cidade.
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Lista de normas técnicas utilizadas na elaboração do projeto executivo do
International Broadcasting Center Rio 2016

Estabilidade estrutural
1. AISC – Load and resistance factor design specification for structural steel buildings.
2. ASCE – Minimum design loads for buildings and other structures.
3. BCSA – Joints in steel construction: moment connections.
4. NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
5. NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas.
6. NBR 14432 – Exigência ao fogo de elementos construtivos de edificações –
procedimento.
7. NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – procedimentos.
8. NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.
9. NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto
de edifícios.
10. NBR 14762 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis
formados a frio.

Segurança contra incêndio
1. DECRETO Nº 897/1976 – COSCIP – Código de segurança contra incêndio e pânico.
2. RESOLUÇÃO CBMERJ Nº 124/1993 – Padronização dos sistemas de bombas de
incêndio.
3. NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.

Segurança ao uso e ocupação
1. NBR-5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétrico-especificação.
2. NBR-5356-1 - Transformador de potência parte 1 – generalidades.
3. NBR-5356-2 - Transformador de potência parte 2 – aquecimento.
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4. NBR-5356-3 - Transformador de potência parte 3 – níveis de isolamento, ensaios
dielétricos e espaçamentos externos em ar.
5. NBR-5356-4 - Transformador de potência parte 4 –guia para ensaio de impulso
atmosférico e de manobra para transformadores e reatores.
6. NBR-5356-5 - Transformador de potência parte 5 – capacidade de resistir a curtoscircuitos.
7. NBR-5383-1 - Máquinas elétricas girantes – parte 1 – motores de indução trifásicos –
ensaios.
8. NBR-5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
9. NBR-5413 - iluminância de interiores.
10. NBR-5416 - Aplicação de cargas em transformadores de potência - procedimento.
11. NBR-5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
12. NBR 15623-1 - Maquina elétrica girante – dimensões e séries de potências para
máquinas elétricas girantes – padronização – parte 1.
13. NBR 15623-2 - Maquina elétrica girante – dimensões e séries de potências para
máquinas elétricas girantes – padronização – parte 2.
14. NBR 15623-3 - Maquina elétrica girante – dimensões e séries de potências para
máquinas elétricas girantes – padronização – parte 3.
15. NBR-5598 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e
rosca bsp – requisitos.
16. NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos –
código IP.
17. NBR-6251 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35
kV - Requisitos construtivos.
18. NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - parte 1:
conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados.
19. NBR-6813 - Fios e cabos elétricos – ensaio de resistência de isolamento.
20. NBR IEC 62271-102 - Equipamentos de alta-tensão - parte 102: seccionadores e
chaves de aterramento.
21. NBR-6855 - Transformadores de potencial indutivo.
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22. NBR-6856 - Transformadores de corrente.
23. NBR-6881 - Fios e cabos elétricos de potência, controle e instrumentação – ensaio
de tensão elétrica.
24. NBR-6936 - Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão.
25. NBR-6939 - Coordenação de isolamento – procedimento.
26. NBR IEC 62271-200 - Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 200:
Conjunto de manobra e controle de alta tensão em invólucro metálico para tensões
acima de 1 kV até e inclusive 52 kV.
27. NBR 17094-1 - Máquinas elétricas girantes - Motores de indução - Parte 1: Trifásicos
28. NBR IEC 62271-100 - Equipamentos de alta-tensão - Parte 100: Disjuntores de altatensão de corrente alternada
29. NBR-7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno
(EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho
30. NBR-7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila
(PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV
31. NBR-7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões
até 1 kV - Requisitos de desempenho
32. NBR-7290 - Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE ou EPR para
tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho
33. NBR-7565 - Máquinas Elétricas Girantes – Limite de Ruído.
34. NBR-7566 - Máquinas Elétricas Girantes – Nível de ruído transmitido através do ar. –
Método de medição num campo livre sobre um plano refletor.
35. NBR-7571 - Seccionadores - Características técnicas e dimensionais
36. NBR-8186 - Guia para aplicação de coordenação de isolamento.
37. NBR-9114 - Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação de
borracha etilenopropileno (EPR) para 130 °C e tensões até 750 V - Especificação
38. NBR NM 287-3 - Cabos isolados com compostos elastômeros termo fixos, para
tensões nominais até 450/750V.
39. NBR-10295 - Transformadores de Potência Secos – Especificação
40. NBR-10898 - Sistema de Iluminação de Emergência.
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41. NBR-11301 - Cálculo da Capacidade de Condução de Corrente de Cabos Isolados
em Regime Permanente.
42. NBR-13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas de geração,
transmissão e distribuição.
43. NBR-13859 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas de distribuição.
44. NBR-14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.
45. NBR 15749 - Medição de Resistência de Aterramento e de Potenciais na Superfície
do solo em sistemas de aterramento.
46. NBR 15751 - Sistema de Aterramento de Subestações – Requisitos
47. NBR NM-247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750V, inclusive.
.
Estanqueidade
1. NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos –
Especificação.
2. NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou
galvanizados — Requisitos.
3. NBR 7362 - Sistemas enterrados para condução de esgoto.
4. NBR 10569 - Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto
sanitário - Tipos e dimensões – Padronização.
5. NBR 5626 - Instalações prediais de água fria.
6. NBR 5648 - Tubos e conexões de PVC-U, com junta soldável para sistemas prediais
de água fria- Requisitos.
7. NBR 5688 -Tubos e conexões de PVCU, para sistemas prediais de água pluvial,
esgoto sanitário e ventilação– Requisitos.
8. NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

Conforto higrotérmico
1. NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
2. NBR 5401 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
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3. ASHRAE - American Society at Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers.
4. SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

Conforto acústico
1. NBR10152 - Níveis de ruído para conforto acústico.
2. NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados.
3. NBR 10151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da
comunidade.
4. NBR 15575 – Edificações habitacionais, desempenho.

Conforto visual
1. ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 (antiga NBR-5413) - Iluminação de ambiente de
trabalho.
Conforto antropodinâmico
1. NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
2. NBR NM-313 - Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para
construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade de pessoas,
incluindo pessoas com deficiência.
3. NBR NM-207 - Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de segurança para
construção e instalação.
4. NBR 14712 - Elevadores elétricos e hidráulicos – Elevadores de carga, monta-cargas
e elevadores de maca – Requisitos de segurança para construção e instalação.
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