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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 

 

I – DESCRIÇÃO 

  

           O Novo Terminal Rodoviário de Francisco Beltrão, localizado Avenida 

Dom Agostinho José Sartori, Bairro Água Branca, acesso à BR 483, encontra-se 

na fase final das obras, e faz-se necessário o processo licitatório para instalação 

do sistema de som do referido terminal.         

            Numa obra de mais de 6 mil metros quadrados, frequentada por milhares 

de pessoas diariamente, um bom sistema de som se faz necessário para 

anunciar chegadas de partidas, além de avisos, recados e notas de utilidade 

pública.  

 

II – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS  

 

            O sistema de sonorização ideal para um espaço desta envergadura 

precisa garantir a funcionalidade em todo o ambiente, de mais de 6 mil metros 

quadrados de área construída.  

            O sistema precisa chegar a todos os pontos, com qualidade e evitar 

problemas como reverberação, dellay e eco. Portanto, os equipamentos 

precisam garantir que a mensagem chegue a todos os pontos, sem excessos e 

com a mesma velocidade. Do ponto inicial ao ponto final a mensagem deve ser 

a mesma. 

 

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO  

             

            Em Francisco Beltrão praticamente não há sistemas de som desta 

envergadura. A única exceção é o Hospital Regional do Sudoeste, cujo sistema 

funciona em todo o ambiente. 
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             O que se propõe para a nova rodoviária é um sistema semelhante ao do 

hospital, reservada as devidas proporções. 

 

IV – DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES  

 

              Baseado na área construída e em suas necessidades, a sugestão é a 

implantação de um sistema com transformador de linhas. A sugestão é a 

implantação de 24 caixas passivas com no máximo 100 watts cada, interligadas 

e com 1 transformados de linha em cada caixa. Na origem do sistema uma 

potência de pelo menos 3 mil watts, saindo para 2 transformadores de linha de 

200 watts/70 volts. A partir dos transformadores, 2 linhas de transmissão – uma 

para a direita e outra para a esquerda. A transmissão se dará por fio comum de 

pelo menos 4 mm. Estima-se em 600 metros de fios. Os fios poderão utilizar as 

eletrocalhas já existentes, visto que a implantação de calhas exclusivas para o 

sistema de som teria um custo elevado, o que não se justificaria.  O que se 

propõe para a nova rodoviária é um sistema semelhante ao do hospital, 

reservada as devidas proporções. 

 

 

V – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

 

- 1 POTÊNCIA 3000 WATTS 

- 2 TRANSFORMADORES 200 WATTS/70 VOLTS 

- 24 CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVAS 100 WATTS 

- 24 TRANSFORMADORES DE LINHA 70 VOLTS/25 WATTS 

- 600 METROS DE FIO 4 MM 

- SUPORTES PARA AS CAIXAS 

- MÃO DE OBRA QUALIFICADA 

  

VI – ESTIMATIVA DE VALOR DE CONTRATAÇÃO  
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             O sistema que está sendo proposto tem um custo estimado em R$ 

24.916,00, incluindo equipamentos e mão de obra. 

 

VII – PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS  

 

             Cotar preços entre possíveis fornecedores, montar Termo de Referência 

e licitar. 

 

VIII - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO  

 

            A implantação do serviço de sonorização da nova rodoviária municipal 

não terá impacto ambiental algum. Não haverá alteração alguma no projeto 

original e todo o sistema se utilizará das estruturas existentes. 

 

IX – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE VIABILIDADE 

 

            O posicionamento quanto ao sistema de som para a rodoviária é pela 

contratação dos equipamentos e serviços com base no estudo realizado no local 

e esboço em anexo. 

 

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2020. 
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