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Galveston Island Historic Pleasure Pier
Estudo de caso: Recreação

O Galveston Island Historic Pleasure Pier remodelado será inaugurado com um 
Sistema de Áudio Distribuído e com Controle Central 

Quando Tilman Fertitta era um garoto, ele trabalhou no primeiro Pleasure Pier de Galveston, 
Texas, construído originalmente no fim da década de 40. Destruído pelo Furacão Carla em 
1960, o Pier foi substituído pelo The Flagship Hotel. Décadas depois, em 2008, o Furacão 
Ike passou pela região e danificou definitivamente o Hotel. 

Fertitta passou por muitas experiências desde a infância no píer, e é hoje presidente dos 
Restaurantes Landry—uma empresa nacional de entretenimento e hospitalidade. Aspirando 
a recapturar o propósito original da área como um destino de entretenimento familiar, 
Fertitta comprou o terreno, demoliu o hotel e, em 25 de maio de 2012, o Galveston Island 
Historic Pleasure Pier abriu as portas para milhares de convidados.

Com 1.130' de comprimento e 125' de largura, o Pleasure Pier é um destino exclusivo de 
entretenimento à beira da água. Passando sobre o Golfo do México, o píer é lar do primeiro 
restaurante Bubba Gump Shrimp Company no Texas. Junto com atrações clássicas de parque 
de diversões, como um carrossel duplo, os visitantes também aproveitam uma roda gigante 
de 100' de altura, uma montanha-russa com extensão vertical de 100' e um balanço com 
200' de altura—reconhecido como a atração mais alta do Texas.

Foto cortesia de Chills & Thrills Inc.

Sabíamos que qualquer que fosse o desafio 
imposto pelo Pleasure Pier, o AudiaFLEX 
forneceria a potência DSP PARA ATINGIR O 
QUE QUER QUE FOSSE NECESSÁRIO.
–Steve McCary, 
Gerente de Projetos CTI e Programador DSP
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O desafio mais difícil de se superar nesta instalação de áudio foi o comprimento e a 
estreiteza do píer. Em vez de um espaço normalmente aberto e amplo, o integrador 
Chills & Thrills, Inc. (CTI) de Houston, Texas, recebeu a tarefa de instalar um sistema de 
áudio robusto em um píer longo e estreito. O sistema teve que incluir memória paginada, 
música de fundo interna e externa, áudio de TV e palco, playback de mensagens pré-
gravadas e controle centralizado para todo o sistema. Mais do que ser capaz de monitorar 
o sistema a partir de um único local, a equipe do Pleasure Pier exigiu também controle total 
sobre o volume de cada atração no píer.

O DESAFIO

Queríamos que a equipe do Pleasure Pier tivesse 
a flexibilidade para fazer o que quer que eles 
desejassem, e que tudo operasse de forma confiável. 
É POR ISSO QUE ESCOLHEMOS AUDIA.

Foto cortesia de Chills & Thrills Inc.

–Rick Roberts, 
Dono da CTI 
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A SOLUÇÃO

Distribuir áudio ao longo do píer, com monitoramento e controle localizado de cada 
componente individual do sistema, exigiu extensas linhas de cabo e estações de 
monitoramento DSP espalhadas pelo píer. Steve McCary, gerente de projetos da CTI e 
programador DSP, escolheu o Audia® da Biamp como a plataforma de DSP com a quantidade 
certa de flexibilidade e interface do usuário intuitiva, que permitiria à equipe do Pier controlar 
e gerenciar facilmente seu sistema de áudio. 

Para acomodar a extensão do píer, a CTI construiu uma infraestrutura de TI dedicada, para 
suportar o sistema AV. Cinco salas AV foram construídas em intervalos apropriados pelo 
píer, todas conectadas através de cabeamento de fibra óptica e contendo o equipamento 
necessário para alimentar o áudio das atrações, o palco de entretenimento ao vivo, a memória 
paginada geral e as TVs localizados em duas salas de evento. Enquanto o controle do sistema 
reside na sala de controle dedicada, essas salas AV possuem amplificadores, DSPs AudiaFLEX, 
comutadores e telas de monitoramento internas, para maior capacidade de monitoramento. 

A instalação foi dividida em fases, começando 
do lado de fora dos portões do Pier com um 
Audia na Bubba Gump Shrimp Company para 
controle localizado de sua música ambiente 
e, ao mesmo tempo, conexão com o sistema 
de áudio maior, para memória paginada em 
todo o Pier e anúncios de emergência. Dentro 
dos portões, o escritório da bilheteria está 
localizado no primeiro andar e os escritórios 
de administração e TI no segundo. O controle 
completo do sistema de áudio do Pier é mantido 
a partir desse prédio. Para operar com máxima 
eficiência, foi importante para a equipe ter a 
sala de controle mestra de AV no mesmo local 
do seu escritório. O painel de controle daVinci 
presente nesta sala contém cinco páginas de 
controles, cada uma correspondendo a um 
segmento diferente do píer. Uma das páginas 
contém apenas medidores de entrada e saída, 
facilitando o monitoramento, por parte da 
equipe, de cada fração de áudio recebida ou 
transmitida ao longo do píer.

O Pleasure Pier também desejava a 
capacidade de executar mensagens pré-gravadas sobre procedimentos aplicáveis às 
atrações, encerramentos e mensagens de emergência em caso de tempo ruim. Além de 
ter microfones locais em dez das principais atrações, a CTI instalou controles remotos em 
atrações específicas que mais sofriam com o mau tempo, com essas mensagens pré-definidas 
oferecendo facilidade de transmissão e consistência.

Cada um dos quatro AudiaFLEX possui um cartão CobraNet® instalado, que permite áudio 
distribuído entre diversas unidades (incluindo alto-falantes, microfones e outros dispositivos 
DSP) ao longo das instalações. Oferecendo, inicialmente, 24 canais de I/O, os expansores 
AudiaEXPI e AudiaEXPO oferecem oito entradas e saídas adicionais, respectivamente, sem a 
necessidade de comprar e instalar unidades adicionais do AudiaFLEX.

Os painéis RP-S4 remotos foram instalados com mensagens pré-definidas pré-gravadas 
correspondentes, por um multimensageiro, para facilitar o playback. Os painéis estão presos a 
uma Logic Box, que utiliza as saídas do Audia para responder às fechaduras de contato. Uma 
vez que a CTI executou as mensagens através do Audia, primeiramente, ela oferece à equipe 
de operação da atração a flexibilidade de transmitir as mensagens a certos ouvintes ao longo 
do píer, antes de executar a mensagem de fato. Certas mensagens, como as que anunciam 
mau tempo, estão também conectadas a alarmes, que 
soarão a intervalos regulares, conforme necessário, 
junto com as mensagens. Mensagens globais ao 
sistema e específicas a zonas também podem ser 
transmitidas através de um microfone localizado no 
escritório de segurança.

ESPECIFICAÇÕES 
DO SISTEMA

(4) AudiaFLEX CM 
(2) AudiaEXPI 
(2) AudiaEXPO 
(5) Logic Box 
(2)  Caixa de Controle  

de Tensão 
(3) VS8 
(3) RP-L1 
(7) RP-S4 
(1) RED-1 
(3) Painéis daVinci

COMPONENTES:
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O PLANO DO PLEASURE PIER

Passando sobre o Golfo do México, o Pleasure Pier trouxe um conjunto único de desafios 
para a CTI. Com o AudiaFLEX no centro da solução, a CTI ofereceu à equipe do Pier a 
flexibilidade necessária para gerenciar as cinco zonas de memória paginada ao longo do píer.
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ZONA 5
Rack AV com: 
(1) AudiaEXPI

(1) AudiaEXPO
(1) Logic Box

(1) VS8
(1) RP-S4 

 (1) Painel de Controle daVinci

ZONA 4
Rack AV com: 
(1) AudiaFLEX CM
(1) AudiaEXPO
(2) Logic Box 
(4) RP-S4

ZONA 3
Rack AV com:
(1) AudiaFLEX CM 
(1) AudiaEXPO
(1) Logic Box
(1) RP-S4
(1) RP-L1
(1) Caixa de Controle de Tensão

ZONA 2 
SALA DE CONTROLE AV
Escritórios de Administração e TI
Rack AV com: 
(1) AudiaFLEX CM
(1) Logic Box
(1) RP-S4
(2) RP-L1
(1) Caixa de Controle de Tensão
(1) Painel de Controle daVinci

ZONA 1  
BUBBA GUMP SHRIMP COMPANY

Rack AV com: 
(1) AudiaFLEX CM

(1) RED-1
(2) VS8 

(1) Painel de Controle daVinci

GALAXY WHEEL & STAGE
Controle Remoto com 

Mensagens Pré-definidas 

TEXAS STAR FLYER 
Controle Remoto com Mensagens  
Pré-Definidas 

PIRATES PLUNGE
Controle Remoto com 

Mensagens Pré-definidas 

IRON SHARK
Controle Remoto com  

Mensagens Pré-definidas 
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UMA SOLUÇÃO FLEXÍVEL PARA UM AMBIENTE ÚNICO

A topografia do píer foi um desafio único, a ser superado tanto pela CTI quanto pelo Pleasure 
Pier. Através do Audia, a CTI estabeleceu flexibilidade na solução de áudio, possibilitando a 
criação de um sistema capaz de enviar qualquer tipo de áudio a qualquer ouvinte ao longo 
do píer. O controle centralizado, possibilitado com essa solução, aumentou significativamente 
a conveniência e facilidade com as quais a equipe de TI gerencia o áudio ao longo do parque 
de diversões.

A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte 
a cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiado da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para as 
redes de áudio digital, a Plataforma de Áudio Digital Audia®, os processadores digitais de 
sinal Nexia®, a tecnologia de AEC Sona™ e o Endereço Público de Rede e o Sistema de 
Evacuação de Voz Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que 
podem ser personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo 
salas de reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, 
hospitais, centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Everton, Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre 
a Biamp, visite www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Foto cortesia de Chills & Thrills Inc.
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