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RESUMO

Tendo em vista os ruídos gerados pelas tubulações hidrossanitárias no
interior de edificações, visa-se verificar, entre as soluções mais adotadas atualmente
pelo mercado, qual material é mais eficaz para o isolamento acústico, aumentando a
redução do nível de ruído dessas instalações, atendendo às normas nacionais sobre
o assunto. Para tal, analisa-se os sistemas de isolamento acústico utilizados em
tubulações de esgoto de Policloreto de Vinila (PVC), por meio de um estudo
comparativo dos materiais aplicados em edificações. Os experimentos foram feitos
em edificações de alto padrão na Cidade de São Paulo, de maneira a simular, de
forma prática, a aplicação dos métodos em materiais com características distintas.
Essa pesquisa de campo, foi feita com base em levantamento bibliográfico onde
foram identificadas normas técnicas, trabalhos acadêmicos e periódicos pertinentes
ao assunto. Os resultados obtidos nos ensaios permitem uma comparação da
eficiência entre os métodos e materiais empregados para redução da propagação de
ruídos de tubulações de esgoto, tendo como referência o nível de ruído das mesmas
tubulações sem envelopamento. Identificou-se quais soluções apresentam maiores
atenuações dos ruídos gerados pelas tubulações hidrossanitárias nos ambientes
contíguo aos banheiros e, consequentemente, atendem ao desempenho mínimo
determinado pela norma 15575-6 (ABNT, 2016).
Palavras-chave: Acústica de edificações. Hidrossanitário. Isolamento acústico.
Ruídos. Tubulações.
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ABSTRACT

Study of Effectiveness of Solutions to Reduce Noise in Sanitary Sewer
Installations

Considering noises generated by sanitary installations in buildings interior, one
aims to verify, among solutions usually adopted by the sector, nowadays, which
material is most efficient for acoustic insulation, increasing reduction of noise level of
these installations, while meeting national rules that regard the subject. In order to
achieve these purposes, one analyses acoustic insulation systems used in Poly Vinyl
Chloride (PVC) sewage pipes, by means of a comparative study of materials used in
buildings. The experiments were performed in high-standard buildings in the City of
São Paulo so as to simulate, in a practical way, the application of different methods
in materials with distinctive properties. This field research was made based on a
bibliographic survey where there were identified technical rules, academic papers
and journals regarding the subject. The results obtained by the essays allow
comparing the efficiency among the employed methods for reduction and spreading
of sewage pipes noise, taking as reference the noise level in the same pipes without
acoustic protection. It was also possible to identify which solutions present bigger
reduction of noise generated by sanitary pipes at rooms contiguous to bathrooms
and, consequently, comply to the minimum performance determined by rule number
15575-8 (ABNT, 2016).

Keywords: Acoustic in buildings. Sanitary installation. Acoustic insulation. Noise.
Pipes.
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1 INTRODUÇÃO
Os ruídos gerados no interior das edificações podem ser ocasionados por
diversos fatores. O presente estudo trata de ruídos ocasionados pelas instalações
hidrossanitárias, particularmente os relativos ao acionamento das descargas de
vasos sanitários, abordando-se as formas de tratamento existentes no mercado e as
alternativas para se minimizar o incômodo ao usuário final.
Nas edificações, os ruídos vêm se tornando fonte de preocupação, e é
necessário que se possa assegurar um isolamento acústico satisfatório tanto para os
elementos estruturais quanto para qualquer tipo de som produzido pelo homem,
como impactos gerados por seus objetos ou por seu convívio com outros indivíduos
em sua Unidade autônoma, de forma que haja um limite de saída de sons para
ambientes externos. O bom desempenho acústico de uma edificação é um dos itens
relevantes para se obter condições satisfatórias de conforto para seus ocupantes e,
em casos extremos, evitar a ocorrência de efeitos nocivos à saúde do ser humano.
Baring (1985) aponta para o crescimento do número de apartamentos cujas
vedações, paredes e lajes foram construídos com materiais mais leves para aliviar
fundações e diminuir custos, implicando em um isolamento sonoro abaixo dos
valores recomendados.
Um alerta sobre as consequências deletérias das perturbações sonoras foi
feito por Carneiro (1999), pois, contrariamente ao que pode parecer numa primeira
análise, esse não é um mero problema de desconforto acústico. Constata Frangetto
(2011) que a poluição sonora mostra-se responsável pelo estado cada vez mais
desgastante da vida humana nos centros urbanos da atualidade, pois causa
problemas e prejuízos à saúde, como dificuldade de concentração para o
desenvolvimento de atividades diárias, irritação, cansaço e nervosismo, distúrbios do
sono, distúrbios gástricos, alteração da capacidade auditiva, dor de cabeça e
tonturas. De qualquer forma, de acordo com Coutinho (2008), a busca por uma
melhor qualidade de vida, que hoje é uma constante, começa, nos espaços
habitacionais, pelo controle de ruído.
Com o avanço constante da construção, os apartamentos, ou residências
unifamiliares,

estão ficando cada

vez mais confortáveis,

com tecnologia,

equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo, home theaters, propiciando ambientes
que necessitam de mais cuidados, para impedir a passagem de ruídos para o meio
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externo.
Entretanto, não obstante todas as atualizações e tecnologias envolvidas, as
instalações hidrossanitárias estão presentes em todos os tipos de construção,
sendo, muitas vezes, fonte de sons incômodos. Com isso, a preocupação com o
isolamento das tubulações hidráulicas e suas conexões vem se tornando primordial,
até porque os tubos de quedas apresentam, hoje, grandes dimensões e transportam
maiores vazões, fazendo com que seja necessário garantir que os sons não
ultrapassem as paredes ou lajes de cada Unidade, para assegurar tranquilidade,
conforto acústico e privacidade aos moradores.
O isolamento acústico, de fato, é essencial para preservar a vida particular
dos usuários de espaços contíguos, a intimidade das famílias, e garantir que os
indivíduos consigam exercer, em suas Unidades, atividades rotineiras sem
incomodar os vizinhos, de forma que prevaleçam a paz e o bom convívio. Todas as
precauções em relação ao bom desempenho acústico de uma edificação devem ser
pensadas já na concepção do projeto, visando o conforto dos futuros usuários em
cada ambiente ou espaço da construção.
Em uma edificação, há diversas fontes causadoras de ruídos nas instalações
hidrossanitárias e esgoto, e pode-se dizer que eles são gerados com o acionamento
das válvulas de descarga, abertura de torneiras e chuveiros, e pelo decorrente
escoamento de fluidos nas tubulações hidráulicas, conforme descrito por Querido
(1993). Os ruídos são provenientes do recalque para os reservatórios superiores, de
vibrações no sistema de recalque, do escoamento de água nas conexões curvas, de
cotovelos, registros e válvulas de descarga, além do escoamento da água das
louças instaladas nos banheiros, como cubas e banheiras. Ainda de acordo com o
mesmo autor, deve-se levar em consideração que esse fluxo de escoamento de
água ocasiona turbulência, cavitação, golpe de aríete, e vibrações de componentes
devido às conexões. Esse tipo de ruído deve se restringir apenas ao ambiente em
que ele se origina, não podendo ultrapassar paredes, lajes ou forros para Unidades
vizinhas ou até mesmo para outros ambientes da própria Unidade. Tendo isso em
vista, os tratamentos acústicos devem ser mais bem estudados. As soluções dadas
devem ser eficazes, e não apenas paliativas; os materiais empregados devem ser
apropriados para suas funções, até porque, segundo Querido (1993), nem sempre
soluções mais caras garantem um melhor desempenho.
Sobre essas questões, pesquisas e trabalhos relevantes foram realizados no
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Brasil, como os de Querido (1993), que desenvolveu um modelo pragmático de
medida de ruídos em instalações prediais hidráulicas sanitárias, com a construção
de uma torre hidráulica, sendo, dessa maneira, possível caracterizar os motivos, e
estabelecer metodologia para o prognóstico do nível de pressão sonora de uma
instalação predial hidráulica sanitária. Já Pavanello (2014), determinou um
procedimento de medição dos níveis de pressão sonora, com base na ISO 16032
(ISO, 2004), para avaliação do ruído de instalações hidrossanitárias executada nos
padrões brasileiros, visando melhorar o conforto acústico dos usuários.
Carneiro (1999) descreveu, na visão jurídica, os problemas com perturbações
sonoras nas edificações urbanas, principalmente os ruídos em edifícios, com direito
de vizinhança, responsabilidades dos construtores e indenizações, focando em
doutrina, jurisprudência e legislação. Corrêa e Niemeyer (2009), objetivam, por sua
vez, avaliar o impacto negativo provocado pelo ruído da descarga de vasos
sanitários contíguos às salas de reuniões em escritórios, incluindo recomendações
referentes ao conforto acústico em instalações comerciais, entre outros. Já na
Europa, entre outros, há o trabalho de Fuchs (1993a), que aborda em seus artigos
os aspectos fundamentais sobre a questão do ruído causado por instalações
hidráulicas, desde o escoamento da água nas tubulações, análise das fontes
causadoras como válvulas de descarga e torneiras, até chegar às análises dos
aparelhos mais silenciosos, com ênfase nos fabricantes e elementos silenciadores.
Todas as pesquisas realizadas, entretanto, são inconclusivas e não oferecem
uma solução definitiva para as instalações hidráulicas, tendo em vista que as
tubulações de PVC passaram a ser colocadas entre forros, ao invés de embutidas
nas lajes, para deixar a construção mais leve, rápida e com redução de custos.
Dessa maneira o envelopamento das tubulações vem se tornando obrigatório,
visando melhorar o conforto aos usuários e o incômodo que pode ser ocasionado.
Além dos autores supracitados, foram consultados para embasar o Capítulo
2, destinado à revisão bibliográfica, as normas vigentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), em especial a norma NBR 15575 - Parte 6, que descreve
o desempenho acústico nas edificações, com requisitos a serem atendidos para que
as instalações hidrossanitárias não produzam níveis de pressão sonora elevados no
interior dos dormitórios, determinando limites de ruídos para os mesmos.
No Capítulo 3 há uma descrição geral dos ensaios realizados em
apartamentos de alto padrão, na Cidade de São Paulo, com áreas de 430 m² e 830
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m², respectivamente. Esses ensaios foram realizados em tubulações hidráulicas de
PVC, destinadas ao esgoto sanitário, revestidas com materiais disponíveis no
mercado, normalmente recomendados pelos consultores e projetistas, obedecendo
a critérios de envelopamento determinados pelos respectivos fabricantes e pela
própria autora, com base em sua experiência profissional.
Os materiais utilizados para o envelopamento das tubulações de PVC são:
a) material 1 – Manta de feltro aerado termoacústica com espessura 10 mm,
composta de 85% de fibras têxteis de Pet reciclado e 15% de fibras têxteis
de copoliéster, produto 100% reciclável;
b) material 2 – Manta isolante borracha com espessura 2,6 mm, composta
de mistura EPDM1 e de grânulos de pneus reciclados (borracha SBR 2),
aglomerada e laminada, com densidade de 1200 kg/m3;
c) material 3 – Acabamento para ralo sifonado com espessura 12 mm,
composto da mistura de EPDM e de grânulos de pneus reciclados
(borracha SBR), aglomerada e prensada, com densidade de 1000 a 1200
kg/m3;
d) material 4 – Manta asfáltica estruturada em não tecido de fibra de vidro,
produzida com asfalto especial com espessura de 3 mm, acoplada com
geotêxtil de alta gramatura, com densidade de 800 kg/m3;
e) material 5 – Tubo bipartido em lã de rocha de alta intensidade,
aglomerados com resinas especiais, com espessura de 50 mm e
densidade de 120 a 150 kg/m3;
f) material 6 – Lençol de borracha natural de 6,40 mm, com dureza da
borracha em 70 +/- Shore A;
g) material 7 – Abraçadeira Q-tie de nylon com comprimento de 210 mm e
largura 4,7 mm referência Q50R.
Para finalizar o capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios
efetuados, em análise comparativa com os de ensaios feitos por outros autores que
fazem parte da pesquisa bibliográfica.
A Construção Civil está em constante evolução e utiliza materiais inovadores
existentes no mercado. Dessa maneira, necessita que engenheiros, fabricantes,

1
2

Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM). (GOMES, 2016).
Borracha de butadieno estireno (SBR) determinada como uma borracha sintética. (GOMES, 2016).
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projetistas, consultores e construtores levam em conta todos os detalhes para
melhorar o conforto acústico das edificações, e não considerarem soluções sem
uma análise detalhada dos materiais especificados, atendendo às determinações
das normas vigentes nacionais, proporcionando satisfação aos usuários finais, não
os constrangendo quando da execução de tarefas e hábitos particulares em suas
Unidades.
Além disso, adotar sistemas precários geram desgaste ao usuário final, e com
isso, muitas vezes, é necessário que alguma solução adotada tenha que ser refeita.
Devido a isso, a forma correta (mesmo que, eventualmente, mais onerosa), deve ser
considerada por profissionais da área, consultores e projetistas.
Os ruídos nas tubulações foram medidos com e sem a aplicação dos
revestimentos anteriormente citados, tendo sido feita uma análise comparativa dos
resultados obtidos.
Os procedimentos determinados para execução dos ensaios têm como base
principal as especificações determinadas na ISO 16032 (ISO, 2004), para mensurar
os níveis de ruídos encontrados nas tubulações de esgoto sanitário e ambientes
internos.
Não se pode tratar a falta de conforto acústico e sonoro como um problema
sem solução. É preciso, também, garantir que sejam, pelo menos, seguidas as
normas vigentes que regulam as questões ora em pauta.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do trabalho é verificar qual sistema de isolamento acústico
será mais eficaz na redução do nível de ruído em tubulações de PVC da rede de
esgoto sanitário, utilizando materiais disponíveis no mercado interno e usualmente
recomendados por consultores.
1.2 Objetivos Específicos

a) Identificar falhas nos sistemas de isolamento das tubulações hidráulicas
sanitárias adotados pelo mercado da Construção Civil, visando melhorias
contínuas e qualidade na elaboração de projetos;

25

b) Determinar os procedimentos para isolamento de tubulações, mantendo a
facilidade de manutenibilidade futura.

1.3 Estrutura do trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro, introdutório,
detalha

a

importância

do

tema

(Ruídos

Ocasionados por Instalações

Hidrossanitárias) e do isolamento acústico como um método para minorar esses
ruídos, de forma a preservar a vida e as regras de convivência. Foram mencionados
autores que abordaram o assunto já a partir da década de 80, o que demonstra a
sua relevância.
O segundo capítulo expõe as características de ruídos em instalações
hidrossanitárias, detalhando tipos de geração e formas de transmissão, embasado
nas referências de autores que já estudaram o tema. São discutidos métodos de
envelopamento existentes no mercado nacional, com descrições de procedimentos
adotados na Construção Civil. São analisados, ainda, estudos prévios sobre a
eficácia de soluções para atenuação de ruído, além da apresentação dos resultados
encontrados em medições feitas com sonômetro em tubulações de PVC sem e com
proteções.
A metodologia geral do trabalho é tratada no terceiro capítulo, delineando os
procedimentos

adotados

na

execução

dos

ensaios

realizados em

dois apartamentos distintos, fundamentados nas normas NBR 15575 (ABNT,
2013) e ISO 16032 (ISO, 2004) que estabelecem critérios de desempenho e
métodos adequados de avaliação.
O Quarto capítulo detalha os ensaios de campo, incluindo descrições das
Unidades, plantas, fotografias, além dos materiais empregados e procedimentos
utilizados para envelopamento.
Os resultados encontrados nos ensaios são analisados no quinto capítulo,
por intermédio de tabelas e gráficos comparativos, onde estão tabulados os valores
obtidos em cada uma das medições feitas nos ambientes receptores dos ensaios.
No sexto capítulo são apresentadas as conclusões do presente estudo, além
de recomendações para trabalhos e pesquisas futuros.
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2 RUÍDO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E SEUS MÉTODOS DE
CONTROLE

Questões relativas à acústica, nos edifícios residenciais, em especial os
ruídos ocasionados pelas instalações hidrossanitárias, têm causado preocupações,
no sentido de que esses não deveriam causar desconforto aos usuários, e
precisariam ser mantidos em um nível considerado satisfatório, levando em conta
padrões determinados na norma 15575‒6 (ABNT, 2013) e na norma 10152 (ABNT,
1987). Para garantir as melhores soluções e a redução de ruído esperada ‒ de
acordo com os padrões das citadas normas ‒ os cuidados com o envelopamento
das tubulações hidrossanitárias devem ser estudados por profissionais da área que,
para tal, devem utilizar materiais apropriados.
2.1 Acústica ‒ Considerações Gerais
A Acústica é a ciência dedicada ao estudo do som e a suas inter-relações
com o ser humano, conforme descrito por Mateus (2008), sendo que a propagação
desse pode ser através do meio gasoso, líquido ou sólido. O som pode ser definido
como qualquer variação de pressão atmosférica que o ouvido humano possa
capturar, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Variação de pressão produzida por uma fonte sonora

Fonte: Mateus (2008)
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Mateus (2008) ainda comenta que a diferença entre som e ruído é subjetiva,
não dependendo apenas de sua frequência e de sua amplitude, sendo, no entanto, o
som associado às sensações de variação de pressão audível (como quando se ouve
uma música ou a voz humana), e o ruído associado às sensações desagradáveis e
indesejáveis. O autor descreve que o som é definido como um movimento
ondulatório no ar (estímulo) ou em outro meio elástico, que provoca a excitação do
mecanismo

auditivo,

resultando

na

sua

percepção

(sensação).

Ou

seja,

simplificando, som é toda perturbação no ar que é causada pela vibração de um
corpo ou de uma superfície e que pode ser ouvida.
Ainda de acordo com o mesmo autor, a gama audível é a variação de
frequência a que o ouvido humano é sensível, (entre 20 Hz e 20 kHz), conforme a
Figura 2 e, em amplitude, entre uma pressão mínima de 20 µPa e uma pressão
máxima (limite de dor) de cerca de 20 Pa.

Figura 2 – Gamas de frequência: infrassons – audível – ultrassons

Fonte: Mateus (2008)

A aptidão do ouvido para a captação de ondas sonoras é variável tanto em
relação à frequência quanto à amplitude e diminui consideravelmente quando se
trata de frequências muito baixas ou muito elevadas, como pode ser observado na
Figura 3.
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Figura 3 – Curvas de igual sensação sonora (isofônicas)/Superfície de audição

Fonte: Mateus (2008)

Segundo Fernandes (2005), a frequência (f), é o número de oscilações por
segundo do movimento vibratório do som. Para uma onda sonora em propagação, o
número de ondas que passa por um determinado referencial em um intervalo de
tempo, denominado (λ) comprimento de onda do som e (V) a velocidade de
propagação da onda, tem-se a equação X a seguir:
V=λxf

(1)

Com a Unidade de frequência (Sl) por segundo ou Hertz (Hz), o som de 32 Hz
tem uma onda de 10,63 m, e o som de 20.000 Hz tem um comprimento de onda de
1,7 cm.
Ainda de acordo com Fernandes (2005), usa-se como frequência de
referência o valor de 1000 Hz, ficando as oitavas com frequência central de 31,25,
62,5, 125, 250, 500 a 2.000, 4.000, 8.000 e 16.000 Hz, sendo divididas em 3 faixas:
a) baixa frequência ou sons graves ‒ as 4 oitavas de menor frequência, ou
seja, 31,25; 62,5; 125 e 250 Hz;
b) médias frequências ou sons médios – as três oitavas centrais, ou seja,
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500, 1000 e 2000 Hz;
c) altas frequências ou sons agudos – as três oitavas de maior frequência, ou
seja, 4.000; 8.000 e 16.000 Hz.
2.2 Ruído em Edificações
Pode-se considerar que são diversas as fontes de ruídos em uma edificação.
Alguns ruídos são de origem externa, como aquele produzido pelo tráfego de
veículos automotores, trens e aviões. Outros podem ser gerados por equipamentos
coletivos existentes no próprio interior das edificações. Tais ruídos podem ser
transmitidos pela estrutura e paredes divisórias, quando, por exemplo, ocorre a
movimentação de elevadores; há o acionamento de bombas; usuários caminham;
objetos caem; móveis são arrastados. Há, ainda, os ruídos gerados pelas
instalações hidrossanitárias (IH) embutidas na alvenaria, sob as lajes e em shafts.
Um edifício deve ser projetado seguindo diretrizes básicas de uma boa
construção e suas respectivas especificações, subdivididas em grupos básicos,
sendo que uma delas é o conforto acústico, segundo a ISO (International
Organization for Standardization) nº 6241 (1982), e a Norma de Desempenho nº
15575‒6 (ABNT, 2013).
Conforme Bataglin (2014), a Parte 6 da norma ABNT NBR 15575 (2013),
denominada “Requisitos para os Sistemas Hidrossanitários”, determina como devem
ser os sistemas prediais de água fria e água quente, assim como o sistema de
esgoto sanitário e a ventilação, contemplando ainda os sistemas de águas pluviais.
Ainda de acordo com o mesmo autor, os sistemas hidrossanitários devem resistir às
solicitações mecânicas e dinâmicas, e não devem provocar golpes e vibrações no
sistema hidráulico que impliquem risco à sua estabilidade estrutural.
A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece, além dos critérios de
desempenho, métodos de avaliação baseados na norma ISO 16032 (ISO, 2004).
Essa norma, como pode-se ver no Anexo B, determina níveis de desempenho
acústico, sem caráter obrigatório, para os ruídos gerados quando são operados os
equipamentos hidrossanitários nas dependências de edificações. Equipamentos
individuais, cujo acionamento ocorra por ação do próprio usuário, não podem ser
avaliados, sendo eles descritos no Quadro 1, na coluna “Abrange”.
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Quadro 1 – Abrangência dos requisitos para os sistemas hidrossanitários
Abrange
Equipamentos, instalações e sistemas de
uso coletivo acionados por terceiros que
não o próprio usuário da Unidade
habitacional a ser avaliada:
 Elevadores;
 Descargas hidráulicas / tubulações;
 Esgotos;
 Bombas;
 Exaustores;
 Ventiladores.
Fonte: Instituto de Engenharia de São Paulo

Não Abrange
Equipamentos, instalações e sistemas
individuais cujo acionamento aconteça por
ação do próprio usuário:
 Caixa
d´água
em
habitações
unifamiliares;
 Triturador de alimentos em cozinha;
 Geradores de emergência;
 Sirenes.

– Divisão de Acústica (2014)

O desempenho acústico conforme requisitos determinados na norma NBR
15575-6 (ABNT, 2013), estabelece um método de medição dos ruídos gerados por
equipamentos prediais, apresentando valores descritos na Tabela 1, que mostra os
níveis de desempenho. Todas as instalações operando devem atender aos critérios
estabelecidos nessa tabela.
Tabela 1 – Valores do LAeq, nT medidos em dormitórios
LAeq, nT
dB(A)
≤ 30
≤ 34
≤ 37
Fonte: Adaptado da norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013)

Nível de desempenho
S (Superior)
I (Intermediário)
M (Mínimo)

O desempenho acústico mínimo de um aparelho sanitário como, por exemplo,
o lavatório, pode ser especificado na Tabela 2, abaixo, considerando a grandeza
LAsmax., nT, conforme requisitos determinados na norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013).
Tabela 2 – Valores máximos do nível de pressão sonora máximo LAsmax.,nT, medido em
dormitórios
LAsmax.,nT.
Nível de desempenho
dB(A)
≤ 36
S (Superior)
≤ 39
I (Intermediário)
≤ 42
M (Mínimo)
Fonte: Adaptado da norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013)

Para medir o desempenho acústico das instalações hidrossanitárias, devem
ser realizados ensaios na peça em que ocorre o ruído quando do acionamento do

31

equipamento (ruído emitido), seja ela contígua ao banheiro em que o equipamento
está instalado, ou esteja acima ou abaixo do mesmo. Todas as medições devem ser
efetuadas com as portas e janelas do ambiente fechadas, seguindo a norma
supracitada NBR 15575-6 (ABNT, 2013). Essa mesma norma determina parâmetros
de avaliação descritos na Tabela 3, que segue.
Tabela 3 – Parâmetros acústicos de verificação
Símbolo

Descrição
Norma
Aplicação
Nível
de
pressão
sonora
Ruído gerado durante a
LAeq, nT
equivalente,
padronizado
de ISO 16032 operação
de
equipamento predial
equipamento predial
Nível de pressão sonora máximo,
Ruído gerado durante a
LASmáx., nT
padronizado
de
equipamento ISO 16032 operação
de
predial
equipamento predial
Nível
de
pressão
sonora
Nível
de
ruído
no
equivalente no ambiente interno,
ambiente,
com
o
LAai
ISO 16032
com equipamento fora de operação
equipamento fora de
operação.
Fonte: Adaptado da norma NBR 15575-6 – Anexo B (ABNT, 2013)

Deve ser verificado o nível de ruído máximo no ambiente interno, com
equipamento fora de operação LAai, no momento da medição. Caso o valor seja
maior que o determinado na Tabela 3 – Valores do LAeq, nT medidos em dormitórios –
o ensaio deverá ser realizado em um horário mais silencioso para que seja possível
a medição.
Ainda determinado na norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013), deve ser obtido o
nível de pressão sonora contínua, equivalente, padronizada de um ciclo de operação
do equipamento predial, LAeq,nT, e o nível de pressão sonora máximo, LASmax,nT do
ruído gerado pela operação do equipamento. O ciclo de operação do produto deve
atender aos critérios especificados na norma brasileira de cada produto.
Na Figura 4, pode-se verificar um corte esquemático, demonstrando os ruídos
gerados por equipamentos prediais, onde encontram-se o aparelho emissor e o
ambiente receptor.
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Figura 4 – Ruídos gerados por equipamentos prediais (corte
esquemático para ensaio de campo)

Fonte: Instituto de Engenharia de São Paulo – Divisão de Acústica
(2014)

Pierrard e Akkerman (2013) recomendam que as medições do ruído de
instalações, equipamentos prediais e sistemas hidrossanitários, sejam feitas
conforme determinado nas normas ISO 10052 (2004) e ISO 16032 (2004), sendo
baseadas nas medições dos níveis de pressão sonora no interior do dormitório, com
o equipamento de medição ligado. De acordo com a ISO, o tempo de medição será
de 30 (trinta) segundos para equipamentos que gerem ruídos contínuos e uniformes
(climatização, bombas, etc.), obedecendo um ciclo completo de funcionamento para
equipamentos que gerem ruídos descontínuos (elevadores, descargas hidráulicas,
entre outros).
2.2.1 Tipos de ruídos
Os diferentes tipos de ruídos são descritos abaixo, conforme adaptação da
Associação Brasileira para a Qualidade Acústica (PIERRARD, AKKERMAN, 2013) e
Mateus (2008), sendo classificados em:
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a) ruído aéreo – transmissão de ruído entre duas Unidades habitacionais
sobrepostas em uma edificação. Esse se produz através do próprio piso,
elementos laterais ou paredes. O desempenho de isolamento de ruído
aéreo deve ser obtido por meio de uma adequada execução nas paredes
e piso, evitando frestas que permitam a passagem do ruído (PIERRARD,
AKKERMAN, 2013);
b) ruído de impacto – transmissão de ruído entre duas Unidades
habitacionais sobrepostas em uma edificação, que se produz através do
próprio sistema de piso. Essa transmissão depende das propriedades das
soluções construtivas, considerando, dessa forma, o desempenho de
isolamento ao ruído de impacto entre dois ambientes (PIERRARD,
AKKERMAN, 2013);
c) ruído de equipamento – sons provenientes de equipamentos de uso
coletivo em uma edificação, como bombas de recalque e circulação,
ventilação mecânica, aquecedores de água, elevadores e portões de
garagem, entre outros, que são transmitidos por via aérea e estrutural
(PIERRARD, AKKERMAN, 2013);
d) ruído contínuo equivalente – nível sonoro que corresponde ao valor único
que tem a mesma energia sonora da globalidade do ruído, não uniforme,
mantendo-se no mesmo intervalo de medição. A partir desse nível sonoro
são determinados parâmetros para exposição dos trabalhadores ao ruído
e, ainda, indicadores de ruídos ambientais (MATEUS, 2008).
De acordo com Kötz (apud PAVANELLO, 2014), no que se refere ao conforto
acústico, uma residência ou Unidade autônoma deve desempenhar algumas
funções básicas, como preservar a vida particular das pessoas, o que significa
prover a intimidade e proteção; permitir a individualidade e o desenvolvimento
pessoal dos moradores; e ainda possibilitar a permanência da paz entre vizinhos.

2.2.2 Formas de transmissão de ruídos

Ruídos podem ser transmitidos de três diferentes formas, conforme
apresentado na Figura 5, descrito por Litwinczik (2013):
a) transmissões diretas - aquelas em que o som passa diretamente por uma
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parede que divide dois ambientes;
b) transmissões indiretas ou laterais - as que ocorrem quando o som passa de
um ambiente a outro por estruturas da edificação que não uma parede
divisória;
c) transmissões parasitas - as transmissões devidas a falhas/defeitos em
determinados locais e que ocorrem, em geral, devido a uma falta de
vedação correta, como em fissuras em paredes ou falhas na instalação de
janelas e similares.
Figura 5 – Tipos de transmissão de ruído

2
1
3

Fonte: Litwinczik (2013)

2.3 Geração de Ruídos em Instalações Sanitárias

Na Europa, em geral, os níveis de ruído aceitáveis vão de 25 a 40 dB(A),
embora deseje-se que o ruído no interior de um Edifício seja, no máximo, de 25 a 30
dB(A), como dito anteriormente (FUCHS, 1993a). Apesar disso, na Alemanha, por
exemplo, ainda segundo Fuchs (1993a) os representantes mais proeminentes e
incômodos da categoria de fonte de ruídos internos, nomeadamente aqueles
devidos às instalações hidráulicas, quando fixos, podem emitir ruído até 35 dB(A),
não havendo limite para picos de emissão de ruídos em movimento que, sabe-se,
são a razão principal para incômodo e embaraço.
Ainda de acordo com Fuchs (1993a), as perturbações causadas por
aparelhos sanitários costumavam ser modestas, pois esses eram operados com
pressões de água relativamente baixas (tipicamente entre 100 e 200 kPa), e eram
válvulas simples que serviam de torneiras. Consequentemente, pouco ou nenhum
som se originava dessas instalações hidráulicas bastante primitivas. Depois de
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alguns anos, os metais foram sendo aperfeiçoados e sua pressão foi aumentando
para as faixas de 300 a 400 kPa. O mais importante do ponto de vista da Acústica, é
que os produtos contemporâneos são mais eficientes, funcionam de uma forma
completamente diferente e, assim, criam uma família completamente nova de sons.
Os melhoramentos técnicos feitos nos acessórios, com água escoando muito
rapidamente, ampliaram todos os tipos de sons provenientes das instalações
hidráulicas.
A Figura 6 mostra manifestações características de novos tipos de fontes
sonoras que ocorrem comumente em todos os prédios com múltiplos andares: numa
sala de estar relativamente quieta La= 15 dB(A), uma válvula de mixagem de
banheira montada logo acima que, quando completamente aberta, tem uma pressão
de 300 kPa e gera aproximadamente Lb = 20 dB(A) ao encher a banheira. Essa
válvula causa expressivo incômodo, o que piora devido ao fato de que quase 10
dB(A) de níveis de pressão mais altos, Lc ≈ 30 dB(A) são causados pelo mesmo
aparelho, assim que respingos de água de um chuveiro, 2 m acima, atingem o fundo
dessa banheira. O problema principal, entretanto, permanece oculto nos altos níveis
de pico L1, L2 e L3 que ocorrem quando a torneira é acionada de forma normal,
conforme determinado pelo fabricante.
Figura 6 ‒ Características do ruído de uma válvula moderna
monitorada em uma sala adjacente

Fonte: Fuchs (1993a, p. 64)
Em que: a) Som de fundo; b) água fluindo a 300kPa; c) respingos
na superfície da água da banheira.
1) Abrindo a válvula/registro; 2) Mudando de banheira para
ducha; 3) Fechando a válvula/registro.
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Segundo Fuchs (1993a), o acionamento da válvula de descarga em um vaso
sanitário e seu enchimento representam outro exemplo do quão poderoso pode ser
o nível de ruído gerado em elementos da Construção Civil e seus acessórios.
Ao acionar a válvula de descarga, são estimuladas as ocorrências listadas a
seguir, que causam ruídos. Essas podem ser claramente ouvidas em uma sala
adjacente à da bacia sanitária. O ciclo completo dura cerca de 60 segundos.
a) um jato d’água inicial sai da válvula de escoamento do depósito;
b) água é respingada dentro do vaso sanitário em cerâmica;
c) há um movimento de água e ar na tubulação;
d) água é respingada na base interna da caixa acoplada/reservatório;
e) há respingos de água na superfície da água da caixa acoplada/
reservatório;
f) uma vez que a caixa está vazia, há novo fluxo de enchimento da mesma;
g) quando o ciclo termina, a torneira fecha-se automaticamente.
Apenas o acionamento da válvula, como afirma Fuchs (1993a), pode ser
influenciado individualmente, alcançando valores acima de 40 dB(A).
Entretanto, uma interrupção súbita no fluxo da água da válvula de descarga
(para economizar água, por exemplo) ou um usuário descuidado podem causar
picos de 40 a 45 dB(A) (entre (2) e (4)) como ilustra a Figura 7 a seguir:
Ilustrando alguns produtos apresentados no ensaio:
a) manuseio da alavanca (botão da descarga);
b) processo de enxágue;
c) processo de enchimento da caixa de descarga;
d) ruído do piso (chão).
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Figura 7 – Performance acústica de uma instalação sanitária entre uma parede de
220 kg/m² monitorada de uma sala adjacente com A = 10 m²

Fonte: Fuchs (1993a, p. 66)

Fuchs (1993a) relata, ainda, que a água de despejo nos tubos também pode
se tornar uma fonte de ruído considerável. Os níveis de pressão são apresentados
na Figura 8, que mostra medições em tubos de calhas com água advinda de uma
drenagem de telhado simulada e na Figura 9, relativa a um recinto adjacente à
parede da instalação na qual os tubos foram montados.
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Figura 8 – Variação do ruído da água residual na forma como se
irradia de uma parede de instalação

Fonte: Fuchs (1993a, p. 66)

Na Figura 8, a linha sólida representa uma situação média dentro de uma
tubulação de aço R, com diâmetro de 100 mm, com apenas algumas proteções de
borracha S para montagem, como indicado na Figura 9, a seguir, de acordo com os
resultados apresentados por Fuchs (1993a).
O mesmo autor relata, ainda, que a água de despejo nos tubos também pode
se tornar uma fonte de ruído considerável: Os níveis de pressão são apresentados
na figura acima, que mostra medições em tubos de calhas com água advinda de
uma drenagem de telhado simulada.
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Figura 9 – Sistema de simulação de águas de despejo na instalação para
testes no Institut für Bauphysik (IFB, Alemanha)

Fonte: Fuchs (1993a, p. 67)
Em que: R. Tubulação hidráulica para água do vaso sanitário (correndo
continuamente); D. Laje de concreto com h=140 mm: W. parede da
instalação com espessura de 115 mm (220 kg/m²): S. suporte da tubulação

A emissão de som variou consideravelmente (em até 20 dB(A)), dependendo
do material utilizado, considerando as seguintes descrições informadas por Fuchs
(1993a):
a) material da tubulação (aço/ferro fundido/plástico);
b) espessura das paredes dos tubos;
c) diâmetro da tubulação;
d) forma da instalação do sistema (dentro da parede ou à sua frente);
e) condições da montagem (considerando materiais acusticamente macios ou
rígidos);
f) montagem ter sido feita perto ou longe de uma laje de concreto;
g) tipo de enchimento entre o forro ou laje.
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Ainda, considerando as análises de Fuchs (1993a), o espectro de ruído que
se vê na Figura 10, medido diante e além da parede da instalação W, torna-se um
ponto muito importante, que é válido no caso da maior parte das instalações, para
verificação dos problemas com ruído, sempre sob as circunstâncias em que as
vibrações primariamente estimuladas nas estruturas de um Edifício sejam
responsáveis por esse tipo de ruído, e não as estimuladas por ruídos provenientes
do ar que podem, ao mesmo tempo, ser diretamente emitidas por tubulações,
acessórios e aparelhos, por exemplo, existentes nos banheiros ou cozinhas.
Figura 10 – Ruído causado pela água descartada que irradia (a) na parte
da frente da parede da instalação e (b) além da parede,
numa configuração como a da Figura 9

Fonte: Fuchs (1993a, p. 68)

Note-se que o índice de redução de som gerado na parede de instalação
mostrada na Figura 11 é da ordem de 45 dB. Isso significa que as fontes do som são
originárias da estrutura num sentido muito simples e sua diminuição deve depender
de estruturas mais pesadas, de camadas de isolamento resiliente, entre as fontes e
os elementos estruturais do Edifício.
A Figura 11, de acordo com os resultados encontrados por Fuchs (1993a),
mostra os níveis de ruído padrão Lap3 de uma variedade de torneiras e, para
comparação, o “padrão de ruído de instalação” 4, como definido e especificado no

3
4

Em alemão, LAG.
IGN, em alemão.
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padrão ISO 3822 (padrão alemão DIN 52218) é a fonte de referência para todos os
emissores de sons advindos de água.
Figura 11 – Níveis de ruído padronizados Lap de uma variedade de torneiras,
medidas de acordo com o ISO 3822 (1999) como função de taxa
de fluxo

Fonte: Fuchs (1993a, p.72)
Em que: (a) torneira de banheira com ruído baixo (completamente aberta); (b)
torneira de banheira com ruído baixo (parcialmente fechada); (c) válvula de
caixa de descarga (de alta pressão) ruidosa; (d) escoamento ruidoso; (e)
padrão de ruído de instalação

Fuchs (1993a), descreve o acionamento baixo produzido pelo feixe de água
nos tubos, como recomendado nas normas alemãs, que devem usados como saídas
em procedimentos de teste. Seu ruído é visto como muito abaixo do limitante Lap
≤20 dB(A) ajustado no mesmo padrão para equipamentos (aparelhos) da categoria
mais silenciosa. O mesmo se aplica ao próprio ruído de tubos retos de metal, até
mesmo para os de apenas 3/8’’. Procura-se, assim, mostrar que seria incorreto
imaginar que o fluxo na tubulação é a maior fonte de ruído. Pode-se notar que o
fluxo (em velocidade similar) através de tubos de despejo, varia mais do que 20 logQ
(vazão) mas, assim mesmo, representa um problema muito mais sério, na prática,
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que deverá ser abordado futuramente.
Querido (1993) comenta que os ruídos nas instalações hidráulicas sanitárias
têm, como principais causas, além de turbulência, cavitação, golpe de aríete, as
vibrações de componentes devido à conexão da tubulação, acessórios e o
escoamento através de torneiras e válvulas. Também o escoamento de água,
quando ocorre o esvaziamento de banheiras, sifões, pias, lavatórios, por exemplo,
devido à sifonagem induzida, à retrossifonagem e à entrada de ar no sistema
através dos aparelhos.
As fontes de ruídos listadas por Querido (1993), são as seguintes:
a) sistema de equipamento sanitário: aparelhos sanitários (lavatórios, bacias,
pias e banheiras);
b) sistema de coleta de esgoto sanitário: arraste de ar e escoamento de água
e resíduos.
Recomenda, ainda, que as instalações hidráulicas e suas tubulações
contemplem anéis de borracha em suas conexões, com a função de conseguir
minimizar os ruídos gerados em materiais que fiquem próximos às estruturas e
alvenarias (QUERIDO, 1993). Além desses cuidados na elaboração dos projetos,
deve ser considerada uma diminuição da velocidade de água dentro das tubulações,
tanto ao longo das canalizações, como nas Unidades terminais.
De acordo com um estudo experimental publicado em Annales de L´Institut
Technique du Batiment et des Travaux Publics em 1962 (apud QUERIDO, 1993), os
resultados obtidos foram:
a) influência da seção do tubo: para diferentes seções, os amortecimentos
obtidos foram diferentes mas, em geral, inversamente proporcionais à
seção ensaiada;
b) o ruído transmitido internamente entre duas tubulações, uma em aço e
outra em cobre, de mesmo comprimento e seção, mostrou uma diferença
maior de 5 dB com o segundo material. Isto é, a tubulação de cobre
permite uma perda por transmissão ao meio externo maior;
c) influência de acessórios (cotovelos): em uma tubulação de mesmo
comprimento, foram usados dois e quatro cotovelos, que não causaram
acréscimos significativos ao ruído, comparativamente à tubulação reta,
com exceção àqueles produzidos nas baixas frequências de até próximo a
150

Hz,

quando

a

tubulação

reta

proporcionou

abatimentos
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significativamente maiores na transmissão direta do ruído através do
líquido;
d) influência

de

uniões

flexíveis:

o

crescimento

da

amortização

é

inversamente proporcional à rigidez, chegando por vezes a mais de 25 dB,
e o aumento do comprimento da união flexível não apresenta um ganho
apreciável, sendo que, a cada duplicação do comprimento, teve-se um
acréscimo de apenas 1 dB sobre o ganho anterior.
Esse ensaio mostra que, nas canalizações cheias de água, o amortecimento
é de três a dez vezes mais fraco do que nas canalizações vazias. Ainda de acordo
com Querido (1993), o ruído emitido pela tubulação cresce claramente com a
velocidade da água, considerando que as velocidades consideradas em projeto
podem ser majoradas. Os projetistas também devem ficar atentos às conexões
utilizadas nas mudanças de direção, pois o autor, descreve que as conexões
utilizadas nas tubulações, como “joelhos e tês”, geram tão pouco ruído quanto as
curvas longas, sendo que, acima da velocidade de 3,5 m/s, qualquer conexão
poderá ser tornar ruidosa.
Devido às exposições e ligações em um revestimento de 100 mm em lã
mineral/aço, descreve Querido (1993) que o revestimento é capaz de produzir uma
perda média de 37 dB. Os valores correspondentes ao de sua metade, isto é, ao de
um revestimento de 50 mm, ou seja, uma perda média de 29 dB.
As tubulações não são a principal fonte de ruídos nos sistemas prediais,
afirma Querido (1993), acrescentando que o principal causador de ruído é a torneira
ou a válvula de esfera, pois as tubulações alcançam níveis de ruídos em torno de 43
dB(A) enquanto as torneiras e válvulas de controle têm uma faixa de ruído em torno
de 45 a 70 dB(A). Tais ruídos podem ter suas causas acentuadas, quando:
a) o fechamento da válvula é muito rápido, ocasionando o golpe de aríete;
b) as peças das torneiras estão mal ajustadas ou desgastadas pelo uso e
acabam ocasionando vibrações na passagem de água;
c) devido à fabricação, quando o fluido ocorre modificações de escoamento
nas peças, havendo efeitos repentinos de turbulência.
Querido (1993) fez ensaios em uma edificação com térreo, mezanino e 5
pavimentos tipo, com caixa d´água superior, elaborando-os no 3º e no 2º pavimento,
ambos tipo, para obter os resultados, sendo as medições efetuadas no ambiente
designado sala ou dormitório, próximo ao banheiro. Os banheiros estavam com suas
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instalações completas, com torneira e lavatório de louça. Todos os ensaios foram
padronizados conforme a norma ISO 3822-1 (1999), sendo apresentados na Tabela
4 os resultados com valores referenciais de nível de pressão sonora.
Tabela 4 – Níveis de pressão sonora de referência, por banda de oitava, para o padrão de
ruído de instalação, a uma pressão de vazão de 0,3 MPa
Frequência central de banda de oitava
(Hz)
125
250
500
1000
2000
4000
Fonte: Querido (1993)

Nível de pressão sonora de referência
por banda de oitava (dB)
35
39
42
42
37
25

Conforme Querido (1993), o nível de pressão sonora de referência na escala
de ponderação “A”, para o padrão de ruído de instalação, a uma pressão de vazão
de 0,3 MPa, é de 42 dB.
Os ensaios foram realizados conforme determinado por Querido (1993),
considerando o valor médio do tempo de reverberação, nas bandas de frequência de
250 à 2000 Hz, sendo adequadas para o ensaio. Também foi considerado o ruído de
fundo antes de iniciar todas as medidas do nível de pressão sonora de interesse,
não podendo considerar uma diferença entre eles menor que 10 dB, pois, caso
ocorra, será necessário aplicar uma correção, conforme determinado em tabelas
constantes na norma ISO 3822-1 (1999).
Os

resultados

encontrados

foram

calculados

por

Querido

(1993),

considerando o valor médio do tempo de reverberação, nas faixas de oitava
centradas em 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, respectivamente obtidas por
meio de cálculos da área equivalente de absorção e das medidas no local, com
tempo de T=2,28s e T=1,92s. Os resultados foram obtidos para os ensaios
realizados no lavatório e torneira de cada recinto e ficaram nas faixas de oitava
considerando-se medições com pressão e vazão conjuntamente, permanecendo
entre 59,23 dB(A) e 24,33 dB(A).
A conclusão de Querido (1993), com os valores característicos para o
aparelho a ser empregado, através dos dados obtidos em campo, com aparelhos e
padrões determinados pela ISO 3822-1 (1999), pode prognosticar os níveis de
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ruídos na obra, tomando-se em consideração as variações de parâmetros como
vazão e velocidade da água, pressão de serviços, tipo de partição (densidade
superficial da parede) e disposição dos equipamentos no ambiente sanitário.
Conforme a norma NBR 5626 (ABNT, 1998), o escoamento de água de
alguns aparelhos hidrossanitários, como mencionado, são causadores de ruídos,
sendo eles: pias, banheiras, lavatórios, chuveiros, bacias sanitárias, entre outros. O
ruído pode ser gerado por cavitação em válvulas, impacto da água sobre as
superfícies das louças sanitárias e a intermitente passagem do fluxo de água ou
esgoto por sifões, ralos sifonados e ralos secos, não descartando na geração de
ruídos os tubos de quedas existentes em edificações com mais 3 pavimentos com 9
metros de altura, conforme descrito por Pavanello (2014).
Segundo Houten (apud PAVANELLO, 2014), um nível baixo de pressão
sonora do ruído gerado pelo fluxo do esgoto ou da água (30 a 35 dB(A)) pode
causar constrangimento e embaraço entre vizinhos, principalmente quando ocorre à
noite, quando é mais perceptível.
De acordo com Pavanello (2014), o bom desempenho das edificações está
diretamente ligado à qualidade dos projetos hidrossanitários e, consequentemente, à
boa execução desses projetos. As normas que regem a elaboração de projetos de
água fria, água quente e esgoto sanitário são as normas NBR 5626 – Instalação
Predial de Água Fria (ABNT, 1998); NBR 7198 – Projeto e Execução de Instalações
Prediais de Água Quente (ABNT, 1993) e NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitário – Projeto e Execução (ABNT, 1999). Ainda pode-se considerar a norma
NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimento (ABNT, 1989),
que descreve como deve ser feita a captação e condução das águas pluviais de uma
edificação.
Pavanello (2014) comenta, ainda, que as normas mencionadas têm como
finalidade padronizar os projetos e sua execução para garantir a qualidade nas
instalações hidrossanitárias, abrangendo questões relativas à utilização de
diferentes tipos de materiais, a variações de pressão de água, velocidade do fluido
dentro das tubulações e diversos fatores relevantes para o bom desempenho das
mesmas. Por meio das normas, enfim, espera-se garantir que as instalações tenham
as condições desejadas e com conforto adequado, evitando problemas que,
frequentemente, causam incômodo e decepções no que tange ao conforto acústico
que, eventualmente, não atinge as expectativas.
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Todos os ruídos que podem ser gerados pelas instalações hidrossanitárias,
devem ser analisados à época da execução dos projetos, para que se decida como
serão controlados. Projetistas e consultores devem se envolver para evitar
patologias futuras nos sistemas hidrossanitários, ou seja, deve haver uma
compatibilização de projetos de instalações hidráulicas, estrutura e acústica.
De acordo com Houten (apud PAVANELLO, 2014), alguns elementos são
importantes para o controle de ruídos em projetos, como, por exemplo:
a) fluxo de água e características da concepção da tubulação;
b) radiação através da estrutura;
c) seleção e montagem dos equipamentos;
d) sistema de isolamento das bombas;
e) controle de golpe de aríete;
f) pressão da água e canalização em paredes fora das adjacências entre
vizinhos.
Os ruídos gerados pelas instalações hidrossanitárias em edificações
residenciais, podem ser minorados com duas etapas de isolamento acústico sendo:
a) isolamento das tubulações de PVC de condução de fluidos e suas
conexões;
b) isolamento das paredes internas e externas.
Como mencionado na introdução, todo o ruído proveniente das instalações
hidrossanitárias deve permanecer nos recintos das próprias instalações, de acordo
com Pavanello (2014), entretanto, uma vez que o ruído das instalações
hidrossanitárias é gerado, pode ser transmitido, em uma edificação, para outros
ambientes, através de sua estrutura, ligações estruturais e pelo ar.
O ruído aéreo pode ser atenuado pela escolha do tipo de parede e forro em
que as tubulações são instaladas. Porém, frequentemente, a maior transmissão de
ruído das instalações hidrossanitárias é através das estruturas. Deve ser escolhido,
portanto, também, o local mais apropriado para receber as tubulações. Kwolkoski
(2006) recomenda que essas sejam colocadas em paredes não adjacentes aos
cômodos de maior permanência ou que façam divisa com vizinhos.
Para definir o tipo de escoamento, que pode ser laminar ou turbulento, podese utilizar a Fórmula de Reynolds (Re), que é mostrada na equação que segue:
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𝑅𝑒 =

𝑑𝑣𝜌
𝜇

(2)

Em que:
Re = número de Reynolds
d =diâmetro da tubulação
μ = velocidade de escoamento
v = viscosidade absoluta
ρ = densidade do fluido
De acordo com Pavanello (2014), se o número de Reynolds for menor do que
2.000, o regime de escoamento é considerado laminar. Porém, se for maior do que
4.000, o regime é turbulento. Para Re entre 2.000 e 4.000, o regime de escoamento
se encontra na região de transição e está começando a ser turbulento.
Considera-se que ruídos gerados por regimes laminares são baixos e não
perturbam o usuário. Entretanto, nos sistemas hidrossanitários, o regime é
turbulento, pois apresenta velocidades altas o que eleva o número de Reynolds.
Pavanello (2014) considera que a velocidade deve ser na ordem de 2,5 m/s, o que
seria condizente com a realidade brasileira, já que a norma NBR 5626 da ABNT
(1998) limita a água na tubulação a 3 m/s.
Na norma NBR 5626 (1998), Anexo C, consta que os ruídos provenientes das
tubulações são gerados pelas vibrações que suas paredes sofrem em decorrência
do escoamento da água e que, em velocidades menores do que 3 m/s, as vibrações
não são significativas. Sendo assim, se a velocidade estiver dentro dessa margem, o
ruído devido ao escoamento do fluido na canalização não é considerável.
A norma NBR 5626 (ABNT, 1998), de acordo com o Anexo C, menciona
também que a emissão de ruído por alta velocidade da água pode ser fortemente
elevada se ocorrer cavitação. Mesmo que a cavitação seja frequente, ela não é
comum nas pressões normais, sendo necessário que a água esteja a uma
velocidade média da ordem de 8 m/s para produzir cavitação em um cotovelo. No
entanto, pressões baixas que ocorrem nas partes mais altas das instalações prediais
de água fria, como em colunas de distribuição longas, podem ocasionar cavitação
mesmo em velocidades baixas e, assim, para manter os níveis de ruídos dentro dos
limites aceitáveis, tais tubulações devem ser evitadas.
Outra fonte de ruído em instalações hidrossanitárias é o fluxo produzido por
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resíduos gerados nos vasos sanitários ou pela água ao passar pelo sifão das
mesmas, considerando que existem conexões e tubulações longas que ocasionam
passagem dos fluidos em uma abrupta transição. Todos os resíduos gerados pelas
instalações hidrossanitárias são despejados nos tubos de quedas das edificações.
Muitas vezes, mesmo sendo cumprida a norma NBR 5626 (ABNT, 1998)
relativa a instalações hidráulicas, os ruídos nas tubulações hidrossanitárias
persistem, sendo um dos motivos o fato de as instalações hidráulicas serem
executadas entre forros. Portanto, para que sejam atendidas as faixas de ruídos
determinadas na norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013) (Anexo B) e NBR 10152
(ABNT,1987), considera-se que o envelopamento das tubulações deve se tornar
obrigatório.
Nas edificações residenciais são usadas tubulações de PVC para as
instalações hidrossanitárias de água fria. Essas são colocadas sob lajes ou
embutidas nas paredes e shafts, em função de questões estéticas, como pode ser
observado nas figuras 12 e 13. Dessa forma, evita-se que as tubulações fiquem
aparentes, o que mostra que a prioridade, no que diz respeito às instalações
hidrossanitárias, não é o desempenho acústico, mas a questão estética. Outra
grande preocupação diz respeito à qualidade dos materiais, o mesmo não podendo
ser dito em relação ao desempenho do método construtivo ou ao nível de ruído que
esses possam gerar.
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Figura 12 – Detalhes de esgotos sanitários, com corte mostrando tubulações
sob a laje, tubos de queda e ventilação

Fonte: Madeiro (2015)
Figura 13 – Detalhes de esgotos sanitários, planta baixa mostrando
tubulações e descidas dos tubos de queda e ventilação

Fonte: Madeiro (2015)

Em tubulações retilíneas, a turbulência provocada pela interação do
escoamento com as paredes da tubulação é considerada a principal fonte de ruído,
como explica Bistafa (2011). Deve-se, ainda, considerar a parcela da potência
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mecânica responsável pela geração do ruído, sendo proporcional à queda de
pressão (ΔΡ) ao longo da tubulação, conforme pode ser visualizado no esquema do
sistema de instalação de esgoto na Figura 14, com detalhes do esgoto do vaso
sanitário e tubo de queda.
Figura 14 ‒ Esquema do sistema de instalação de esgoto do vaso
sanitário até o tubo de queda

Fonte: Botelho e Ribeiro Jr. (2010, p. 321)
Em que: . Indicação de peça; Indicação de tubulação

Para determinar um método para medir o nível de pressão sonora durante o
ciclo de operação de aparelhos hidrossanitários, foi elaborada a norma NBR 155756 (ABNT, 2013). Segundo a mesma a avaliação do ruído percebido deve ser feita no
dormitório da Unidade habitacional que fique ao lado, acima, ou abaixo daquela em
que o equipamento está instalado. No momento em que há o acionamento do
aparelho (ruído emitido), a medição deve ser feita com todas as portas e janelas dos
banheiros, dormitórios, e portas de entrada das duas Unidades habitacionais
fechadas.
Assim, por meio das medições especificadas pelas ISO 16032 (2004) e pela
norma da ABNT NBR 15575-6 (2013) realizadas in loco, procurou-se verificar a
eficácia dos produtos existentes no mercado e aplicados usualmente nas
construções para proteger as tubulações hidrossanitárias. Buscou-se, com isso,
também, desenvolver uma forma de melhorar os níveis de pressão sonora, em
dB(A), provenientes do escoamento das bacias sanitárias com caixa acoplada e
duchas, em apartamentos residenciais.
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2.4 Procedimentos Existentes no Mercado

Há, no mercado, diversos tipos de materiais para isolamento acústico das
tubulações para instalações hidrossanitárias, mas a instrução sobre a utilização dos
mesmos não cita que critérios devem ser aplicados, nem a eficiência e o
desempenho esperados de sua utilização. Observa-se, também, uma falta de
preocupação em relação à sua manutenção. Por exemplo, a forma com que, na
ocorrência de um problema nas instalações hidrossanitárias ou nas prumadas, as
proteções serão recolocadas adequadamente.
É importante ressaltar que, caso ocorra algum problema na instalação
hidrossanitária, o material aplicado no envelopamento não pode prejudicar a
percepção sobre o mesmo por um longo período, pois uma tubulação revestida que
esteja danificada pode ocasionar uma infiltração de água que, com o decorrer do
tempo, pode apresentar um dano muito extenso. Devido a isso, recomenda-se que
os envelopamentos sejam instalados de forma que qualquer problema que ocorra na
tubulação de PVC seja percebido de imediato e que haja a possibilidade de a
proteção ser recolocada sem a necessidade de substituição do material instalado.
Percebe-se, entretanto que, em relação aos ruídos gerados pelas instalações
hidrossanitárias e tubulações de PVC das prumadas e, ainda, com a necessidade de
atender à norma NBR 15575 (ABNT, 2013), que tem o intuito de padronizar a
Construção

Civil,

não

se

encontram

procedimentos

adequados

para

o

envelopamento das instalações hidrossanitárias.
Entretanto, há, no mercado, vários materiais, como tubos bipartidos em lã de
rocha ou vidro, com diversas medidas, densidades e espessuras, que podem ser
utilizados para o envelopamento das tubulações, sendo eles de fácil manuseio,
formando uma camada absorvente. Também podem ser utilizados materiais em
formato de mantas com as mesmas características. Após o envelopamento com um
material absorvedor, recomenda-se uma manta ou lençol com massa pesada, para
garantir o isolamento sonoro. O envelopamento da segunda camada, pode ser
efetuado com manta ou lençol de borracha ou chumbo. As espessuras e densidades
dos materiais devem ser consideradas, para garantir a eficácia da diminuição do
ruído proveniente das instalações hidrossanitárias.
Nas Fotografias de números de 1 a 3 pode-se ver maneiras inadequadas de
envelopamento de tubulações de esgoto, como lã de vidro fixada com fita crepe
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(Fotografia 1), material que soltará com o decorrer do tempo, pois não tem uma
aderência perfeita; aplicação de gesso sobre a manta (Fotografia 2), provavelmente
com a função de atenuar bem o ruído da tubulação, sem precauções necessárias
para futuras manutenções ou garantia da serventia e eficiência do serviço executado
e, na Fotografia 3, instalação totalmente inadequada da lã de rocha, com a função
de atenuar o ruído do ralo sifonado.
Fotografia 1 – Tubulação de esgoto com proteção de lã de vidro
fixada com fita crepe

Fonte: Autora
Fotografia 2 –Tubulação de esgoto com proteção de lã de vidro
e gesso sobre a manta

Fonte: Autora
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Fotografia 3 – Ralo sifonado parcialmente protegido com lã de rocha

Fonte: Autora

Como pode ser visto nas fotografias anteriores o procedimento executado não
terá a função de atenuar por completo o ruído gerado pois, conforme estudos
apresentados por Fuchs (1993a), há a necessidade de aplicar-se uma camada
absorvente e uma bloqueadora, para que se consiga uma melhor atenuação de
ruídos, havendo, também, no caso mostrado pelas fotografias, a dificuldade futura
de fazer manutenção nessa tubulação. Alerta-se ainda para o fato de que, caso
ocorra uma infiltração nessa tubulação, o material aplicado absorverá toda a água,
sendo necessário descartá-lo e fazer um novo envelopamento, o que, com o
fechamento do forro de gesso, tornará a questão relativa à mão de obra mais
complexa. Resumidamente, pode-se dizer que haverá um alto custo para qualquer
correção no sistema apresentado nas Fotografias de 1 a 3.
Nas Fotografias de 4 a 8, o procedimento executado tem a função de atenuar
os ruídos das tubulações PVC existentes nos shafts de uma edificação. Esse
procedimento, entretanto, não é eficaz, pois deixa falhas entre a tubulação e a
estrutura, podendo o ruído reverberar na edificação. Por outro lado, mesmo havendo
uma parede de alvenaria para fechamento do shaft, a tubulação pode se movimentar
e ocasionar ruídos. Os shafts precisam ter um espaçamento maior para que possam
ser utilizados envelopamentos existentes no mercado, como tubos de lã de rocha
bipartidos, deixando toda a tubulação fora do contato com a estrutura. Deve-se
também ter um cuidado especial entre as lajes para a passagem da tubulação de
PVC. Recomenda-se que sejam instalados materiais absorventes de ruídos, como a
borracha, para evitar o contato da tubulação com a estrutura, que poderia causar
ruído estrutural.
As fotografias a seguir mostram, em ordem cronológica, a execução de um
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shaft, feito com alvenaria de bloco cerâmico com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39
cm, peso de 6,75 kg, com resistência a compressão de ˃3,0 MPa, incluindo os
detalhes de tubos de queda em PVC série R (reforçado) em edifícios verticais, com
proteção acústica de lã de vidro jateada, com 30 mm de espessura,
aproximadamente.
Nota-se, no caso, que as tubulações de PVC série R, estão muito próximas
umas das outras, e com distância de aproximadamente 5 cm da estrutura, fazendo
com que o envelopamento da tubulação não possa ser executado por completo, pois
não existe distância suficiente entre tubulações e estrutura.

Fotografia 4 – Vista da tubulação de PVC série R para
tubo de ventilação

Fonte: Autora

As Fotografias 5 e 6 mostram o jateamento com lã de vidro com espessura de
30 mm, que foi feito com a intenção de minimizar os ruídos gerados pelos tubos de
queda. O jateamento foi executado apenas na parte frontal, podendo haver falhas na
parte de trás dos tubos de PVC. Além disso, pode haver contato com a estrutura, o
que faz com que possam ocorrer vibrações na mesma, gerando ruído entre os
pavimentos e no próprio andar.
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Fotografia 5 – Vista de uma edificação com tubulação de PVC, tubo de
queda e tubo de ventilação com isolamento acústico de
lã de vidro

Fonte: Autora
Fotografia 6 – Detalhe do isolamento acústico em lã de vidro jateada com
30 mm

Fonte: Autora
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As Fotografias 7 e 8 mostram detalhes do jateamento com lã de vidro com
espessura de 30 mm e, posteriormente, o fechamento do shaft com alvenaria em
bloco cerâmico.

Fotografia 7 – Detalhe da tubulação de PVC série R com
isolamento acústico em lã de vidro jateada
com 30 mm

Fonte: Autora
Fotografia 8 – Detalhe da tubulação de PVC série R com
isolamento acústico em lã de vidro jateada de
30 mm, em shaft de alvenaria executada com
bloco cerâmico, medidas 9 cm x19 cm x 39 cm

Fonte: Autora
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A Figura 15 mostra dimensões, área e resistência do bloco cerâmico utilizado
para o fechamento do shaft. O bloco cerâmico também colabora para a redução do
ruído.
Figura 15 – Bloco cerâmico de vedação utilizado no shaft mostrado na
Fotografia 8

Fonte: Catálogo do fabricante (2016)

Nas Fotografias 9 e 10, pode-se visualizar a utilização do chumbo em
tubulações de esgoto de uma residência de alto padrão. A proteção foi efetuada na
sala de jantar e no hall social da entrada principal da residência.
Fotografias 9 e 10 – Tubulação de esgoto com revestimento em lã de rocha com
espessura de 32 mm e em chumbo com espessura de
1 mm

Fonte: Autora
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As Fotografias 9 e 10 mostram um procedimento feito em 2012, em ensaios
exploratórios apresentados neste Capítulo e, dos então feitos, foi o que apresentou
os melhores resultados para a atenuação de ruído. Nesse caso, o envelopamento foi
feito com lã de rocha com espessura de 32 mm e lençol de chumbo com espessura
de 1 mm, para absorver e atenuar o ruído gerado pelo escoamento de fluidos. As
desvantagens desse sistema são o peso do lençol de chumbo, a dificuldade de
mobilidade do material, como também o alto custo do chumbo e, ainda, a
preocupação com o manuseio do produto, que é tóxico.
Considerando suas propriedades e compostos, afirmam Massabni et al.
(2011) que o chumbo continua causando problemas à saúde das pessoas e danos
ao meio ambiente. Atualmente não se utilizam mais tubulações, taças ou mesmo
garrafas de chumbo, nem tampouco tintas com base de óxido de chumbo (PbO),
pois podem intoxicar pessoas e animais domésticos.
Como exposto, para usar esse sistema em um edifício, os custos devem ser
considerados, assim como o peso que seria incorporado às tubulações, além da
questão relativa à mão de obra qualificada para tal execução. Por outro lado, caso
ocorra um problema na tubulação de PVC, esse não será de fácil identificação, pois
o chumbo conterá a água. O chumbo também dificultaria a manutenção, pois, para
tal, deveria ser totalmente removido.
Enfim, a falta de informações técnicas sobre como fazer a proteção de
tubulações tem gerado soluções ineficientes, em termos de atenuação do ruído
gerado pelas mesmas, e faz com que a manutenção seja difícil.
2.5 Estudos Prévios de Eficácia de Soluções para Atenuação de Ruído em
Instalações de Esgoto Sanitário (Testes Exploratórios)
Em 2012, foi feito um estudo sobre Soluções Atenuação de Ruído em
Instalações de Esgoto Sanitário por Lima, Dourado e Oliveira. Com a finalidade de
verificar os melhores procedimentos de envelopamento de tubos para diminuir o
nível de ruído causado pelo acionamento de válvulas de descarga, foi montado um
protótipo para testes. Para os testes foram utilizados materiais disponíveis no
mercado que prometem soluções de atenuação de ruídos nas tubulações. Uma vez
encontrados os resultados dos testes, foi definido qual o melhor material e método
usados no estudo, considerando soluções adequadas e facilidade de manuseio e
instalação.
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Os testes exploratórios do estudo analisado, seguiram a ordem abaixo:
a) obtenção de dados:
 montagem do protótipo;
 simulação de descarga (3 medições com distâncias de 0,05 m; 0,55 m e
1,05 m da tubulação);
 leitura dos diferentes resultados apresentados no sonômetro (média dos
resultados).
b) materiais utilizados:
 manta de lã de vidro com espessura de 15 mm;
 lençol de chumbo com espessura de 1 mm;
 equipamento de medição (sonômetro) – marca disponível no mercado.
c) resultados da análise comparativa:
 tubo de PVC c/ lã de vidro 15 mm;
 tubo de PVC c/ lã de vidro 15 mm + lençol de chumbo 1 mm.
A Figura 16 a seguir, exibe o croqui do protótipo montado para elaboração
dos testes exploratórios.
Figura 16 – Croqui sem escala – esquema da montagem do protótipo

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)
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Lima, Dourado e Oliveira (2012) desenvolveram o protótipo em local fechado
com instalação da tubulação de PVC Série Reforçada (Série R), com pé direito
interno de 2,42 m e pé direito externo, onde foi instalada a bacia sanitária com caixa
acoplada, com altura total de 3 m, simulando a instalação em uma edificação com 1
(um) pavimento superior e 1 (um) térreo, onde foram efetuadas todas as medições
após o acionamento da caixa de descarga no pavimento superior.
A Tabela 5, a seguir, apresenta os resultados encontrados por Lima, Dourado
e Oliveira (2012) demonstrando as medições do (Lra) com o medidor de ruído
sonoro em dB(A), no ambiente interno sem interferências externas. Os resultados
obtidos foram constantes nos horários que antecederam às medições com tipo de
material utilizado para o envelopamento da tubulação. Para o ambiente interno foi
determinado que o resultado adotado seria o de quando o medidor de ruído de fundo
se mantivesse constante por 10 segundos.
Tabela 5 ‒ Resultado de medições em dB(A) do ambiente – ruído de fundo

Fonte: Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Legenda:
Lra: Nível de Ruído Ambiente

2.5.1 Resultados encontrados em tubulações de PVC sem proteções

As medições efetuadas pelas Autoras no teste exploratório em local interno,
simulando um tubo de queda de 1(um) pavimento e a medição feita no pavimento
térreo, em tubulações de PVC Série R sem revestimento envelopamento,
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obedeceram às distâncias do tubo de queda de 0,05 m, 0,55 m e 1,05 m; sempre
correspondendo aos seguintes parâmetros, com medições efetuadas com o medidor
de ruído (sonômetro), nas tubulações com revestimentos e sem revestimentos
As Fotografias 11 e 12 a seguir demonstram como as referidas Autoras
elaboraram os testes exploratórios no protótipo em local fechado, o vaso sanitário foi
instalado no lado externo com pé direito de 3 m, para melhor obtenção dos
resultados aferidos pelo medidor de ruído sonoro.
Fotografias 11 e 12 ‒ Vista do medidor sonoro em funcionamento e medição inicial
com a tubulação de PVC sem envelopamento com acionamento
da descarga.

Fonte: Lima, Dourado e Oliveira (2012)

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos pelas Autoras em seus testes
exploratórios para o tubo de PVC série R, sem revestimento, em local interno.
Tabela 6 – Resultado de medições em dB(A) do tubo de PVC série R sem envelopamento
(local interno)

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Legenda:
Lra: Nível de Ruído Ambiente
VSS: Vaso Sanitário Superior
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2.5.2 Resultados encontrados em tubulações de PVC com envelopamento de lã de

vidro
As Fotografias 13, 14 e 15, a seguir, mostram como as Autoras executaram
as aferições com o medidor sonoro (sonômetro) em local fechado simulando um
tubo de queda de 1 pavimento em tubulações de PVC série R envelopada com lã de
vidro com espessura de 15 mm, tanto na área interna quanto no trecho existente no
lado externo.
Fotografias 13, 14 e 15 – Envelopamento da tubulação de PVC série R com lã de vidro de
15 mm

Fonte: Lima, Dourado e Oliveira (2012)

As Fotografias 16 e 17 mostram como as Autoras efetuaram as medições,
obedecendo às distâncias determinadas inicialmente de 0,05 m, 0,55 m e 1,05 m, da
tubulação com ou sem envelopamento.
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Fotografias 16 e 17 – Vista do envelopamento da tubulação de PVC série R com lã de
vidro de 15 mm e medições com sonômetro

.
Fonte: Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Legenda:
1 = distância de 0,55 m
2 = distância de 1,05 m

Os resultados das medições feitas com sonômetro do ruído no tubo de queda
envelopado com lã de vidro com espessura de 15 mm podem ser vistos na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultado de medições em dB(A) do tubo de PVC série R com envelopamento
em lã de vidro (local interno)

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Legenda:
Lra: Nível de Ruído Ambiente
VSS: Vaso Sanitário Superior

2.5.3 Resultados encontrados em tubulações de PVC com lã de vidro e lençol de
chumbo
Lima, Dourado e Oliveira (2012) também realizaram testes exploratórios em
tubulações de PVC Série R revestidas com lã de vidro, com espessura de 15 mm, e
lençol de chumbo, com espessura de 1 mm, para verificar a eficácia desse sistema
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na diminuição da propagação do ruído no ambiente.
As Fotografias 18 e 19 a seguir mostram os testes exploratórios executados
no protótipo em local fechado, envelopamento do tubo de PVC série R com as duas
camadas (lã de vidro 15 mm + lençol de chumbo 1 mm), tanto na área interna como
trecho existente no lado externo, local externo com instalação do vaso sanitário com
pé direito de 3 m.
Fotografias 18 e 19 – Vista do envelopamento da tubulação de PVC série R com lã de vidro de
15 mm e lençol de chumbo e medições com sonômetro

Fonte: Lima, Dourado e Oliveira (2012)

A seguir vê-se a Tabela 8 com resultados de medidas tomadas no tubo de
queda com revestimento acústico tipo lã de vidro com espessura de 15 mm e lençol
de chumbo com espessura de 1mm. Todos os valores foram aferidos em local
interno e de acordo com critérios adotados pela equipe desenvolvedora.
Tabela 8 – Medições em dB(A) do tubo de PVC com proteção acústica de lã de vidro e
lençol de chumbo (local interno)

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Legenda:
Lra: Nível de Ruído Ambiente
VSS: Vaso Sanitário Superior
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Os resultados das aferições geradas pelo sonômetro, de acordo com as
Autoras, foram calculados pela média de três aferições e o valor em decibel
determinado pelo Lra (nível de ruído do ambiente).
Com o acionamento da válvula de descarga, os níveis de ruídos aumentam
consideravelmente

na

tubulação

de

PVC

sem

revestimento.

Depois

do

envelopamento da tubulação nota-se a diminuição do nível de ruído, mas o resultado
mais considerável aparece após o envelopamento com o lençol de chumbo sobre a
lã de vidro de 15 mm. (A manta de chumbo tem a função de evitar a propagação do
ruído no ambiente).
Os resultados apresentados na Tabela 9, a seguir, são a média das três
aferições e o percentual tem por base o Lra.

Tabela 9 – Resultado das medições em dB(A) obtidos no ambiente interno

Resultados médios
Tubo PVC + Lã de Vidro +
Chumbo
Tubo PVC + Lã de Vidro
Tubo PVC

0,05 m

0,55 m

1,05 m

dB(A)

dB(A)

dB(A)

49,6

47,5

42,5

53,7

52,2

51,8

62,5

58,2

57,6

LRA (Nível Ruído
Ambiente)

38,0 dB(A)
Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)

Na sequência, pode-se confirmar os resultados que se vê na Tabela 9 nos
Gráficos 1 e 2, que mostram a análise comparativa entre os materiais utilizados:
a) Gráfico 1 - Tubo de PVC x Lã de Vidro;
b) Gráfico 2 - Tubo de PVC x Lã de Vidro + Lençol de Chumbo.
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Gráfico 1 – Comparação ensaio interno: tubo PVC x lã de vidro

Comparação ensaio interno
Tubo PVC X Lã de Vidro
65,00

62,5

61,00
57,00

53,7

53,00

58,2

57,6

52,2

51,8

0,55 m

1,05 m

49,00
45,00
41,00
0,05 m
Tubo PVC

Lã de vidro

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)
Gráfico 2 – Comparação ensaio interno: tubo PVC x lã de vidro e chumbo

Comparação ensaio interno
Tubo PVC X Lã de Vidro + Chumbo
65,00

62,5

61,00

58,2

57,6

57,00
53,00

49,6
47,5

49,00

42,5

45,00
41,00
0,05 m

0,55 m
Tubo PVC

1,05 m

Lã de vidro

Fonte: Adaptado de Lima, Dourado e Oliveira (2012)

No teste exploratório realizado em local fechado, foram obtidos resultados
apresentados em decibels (dB), conclui-se que o melhor resultado alcançado com as
medições efetuadas foi do tubo de PVC revestido com lã de vidro e chumbo.
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3 MÉTODO DE TRABALHO

Os ensaios foram realizados em dois edifícios no Bairro Jardim Europa, São
Paulo, Capital, com as mesmas características arquitetônicas de estilo neoclássico e
considerados edifícios de alto padrão, sendo que o edifício do Ensaio A (Edifício 1) é
constituído por 2 torres com 32 pavimentos, cobertura e barrilete, além de 4
subsolos e térreo interligados. O edifício do Ensaio B (Edifício 2), consiste em 1 torre
com 20 pavimentos, cobertura e barrilete, além de 4 subsolos e térreo.

3.1 Descrições dos Materiais de Isolamento Acústico

As tubulações das instalações hidrossanitárias das Unidades ensaiadas
consistem em tubos de PVC, conexões e ralos sifonados.
Os materiais utilizados para proteger as tubulações das instalações
hidrossanitárias das Unidades ensaiadas, localizadas nas Unidades do Ensaio A –
16º andar e 17º andar/Edifício 1 e no Ensaio B – 7º andar e 8º andar/Edifício 2, são:
a) material 1 – Manta de feltro aerado termoacústica com espessura 10 mm,
composta de 85% de fibras têxteis de Pet reciclado e 15% de fibras têxteis
de copoliéster, produto 100% reciclável;
b) material 2 – Manta isolante borracha com espessura 2,6 mm, composta
de mistura EPDM5 e de grânulos de pneus reciclados (borracha SBR 6),
aglomerada e laminada, com densidade de 1200 kg/m3;
c) material 3 – Acabamento para ralo sifonado com espessura 12 mm,
composto da mistura de EPDM e de grânulos de pneus reciclados
(borracha SBR), aglomerada e prensada, com densidade de 1000 a 1200
kg/m3;
d) material 4 – Manta asfáltica estruturada em não tecido de fibra de vidro,
produzida com asfalto especial com espessura de 3 mm, acoplada com
geotêxtil de alta gramatura, com densidade de 800 kg/m3;

5
6

Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM). (GOMES, 2016).
Borracha de butadieno estireno (SBR) determinada como uma borracha sintética. (GOMES, 2016).
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h) material 5 – Tubo bipartido em lã de rocha de alta intensidade,
aglomerados com resinas especiais, com espessura de 50 mm e
densidade de 120 a 150 kg/m3;
i) material 6 – Lençol de borracha natural de 6,4 mm, com dureza da
borracha em 70 +/- Shore A;
j) material 7 – Abraçadeira Q-tie de nylon com comprimento de 210 mm e
largura 4,7 mm referência Q50R.
Os materiais descritos acima foram utilizados nos Ensaios A e B, como
apresentados na Tabela 10 a seguir:
Tabela 10 – Descrição dos materiais utilizados em cada um dos ensaios
Ensaio
A

Ambiente
Banheiro 1

Unidade
16º andar – 161B

A

Banheiro 3 e
Suíte 3

16º andar – 161B

B

Banheiro
Hóspede

7º andar - 71

B

Banheiro
Hóspede

7º andar - 71

AeB

Descrição dos materiais
1ª camada: material 1 – manta de feltro
termoacústico com 10 mm;
2ª camada: material 2 – manta isolante de
borracha com 2,6 mm; material 3 –
acabamento de ralo sifonado de borracha
com 12 mm.
Todas
as
camadas
fixadas
com
abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).
1ª camada: material 1
– Feltro
termoacústico com 10 mm;
2ª camada: material 2 – manta isolante de
borracha com 2,6 mm; material 3 –
acabamento de ralo sifonado de borracha
com 12 mm.
Todas
as
camadas
fixadas
com
abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).
1ª camada: material 5 – tubo bipartido de lã
de rocha com 50 mm;
2ª camada: material 6 – lençol de borracha
com 6,4 mm.
Todas
as
camadas
fixadas
com
abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).
Camada única: material 5 – manta asfáltica
acoplada com geotêxtil com 3 mm.
Camada fixada com abraçadeira Q-tie de
nylon (material 7)
Em ambos foram efetuados ensaios nas
tubulações de PVC sem revestimento.

Fonte: Autora

Para ilustrar os materiais aplicados nas tubulações, seguem as Fotografias de
20 a 35. Esses materiais foram escolhidos por serem ecologicamente corretos,
terem baixo e médio custo, com uma boa espessura, e serem de fácil manuseio,
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evitando problemas com o envelopamento quando as tubulações estiverem em local
de difícil acesso e muito próximas às estruturas ou alvenarias da edificação. O
material destinado aos ralos sifonados é um material de difícil manuseio e
instalação.
Fotografias 20 e 21 – Manta de feltro aerado termoacústico com espessura de
10 mm (material 1)

Fonte: Autora

A manta de feltro aerado termoacústica com espessura 10 mm, apresentada
nas Fotografias 11 e 12, é leve e de fácil manuseio para o envelopamento da
primeira camada, e foi especificada para ser a primeira camada de envelopamento,
para atenuar o ruído da tubulação hidrossanitária. O envelopamento deve, sempre,
ser feito por completo, evitando falhas em partes da tubulação hidrossanitária, sendo
recomendado que a manta tenha sobreposição de 5 cm a 10 cm, dependendo do
diâmetro da tubulação. Para sua fixação é necessária a passagem de abraçadeira
Q-tie de nylon com comprimento de 210 mm e largura 4,7 mm, com espaçamento
suficiente para evitar abertura na manta que propicie entrada de ar entre essa e a
tubulação hidrossanitária, garantindo, assim, melhor eficiência na atenuação do
ruído.
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Fotografias 22 e 23 – Manta isolante borracha com espessura 2,6
mm para proteção pós-envelopamento com
manta de feltro aerado termoacústico
(material 2)

Fonte: Autora

A manta isolante de borracha com espessura de 2,6 mm, apresentada nas
Fotografias 13 e 14, também é leve e de fácil manuseio para envelopamentos. Foi
especificada como segunda camada, para melhorar a absorção dos ruídos aéreos
gerados pela tubulação hidrossanitária. Essa manta de borracha EPDM e
aglomerados de borracha de pneu reciclado, tem algumas falhas na sua
composição, que consistem em pequenos furos que permitem a passagem de ar, o
que poderia gerar um resultado de atenuação de ruído insatisfatório, caso instalada
diretamente sobre a tubulação. Devido a isso, não é recomendado instalá-la como
primeira camada.
O envelopamento com o segundo material também deve ser feito por
completo, evitando falhas em partes da tubulação hidrossanitária, com sobreposição
de 5 cm a 10 cm, dependendo do diâmetro da tubulação, e fixação com abraçadeira
Q-tie de nylon com comprimento de 210 mm e largura 4,7 mm, com espaçamento
suficiente para evitar abertura na manta que propicie entrada de ar entre essa e a
primeira camada de feltro, garantindo mais eficiência na absorção e atenuação do
ruído.
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Fotografias 24, 25 e 26 – Acabamento para ralo sifonado com espessura 12 mm
(material 3)

Fonte: Autora

O acabamento para ralo sifonado, com espessura de 12 mm, apresentado
nas Fotografias 15, 16 e 17, é pesado por ter mais borracha aglomerada em sua
composição, sendo de difícil manuseio para o envelopamento dos ralos sifonados,
pois há diferentes direções nas tubulações hidráulicas e, com isso, os furos
existentes muitas vezes são danificados. Em função disso, utiliza-se, apenas, a
parte do fundo da peça, que, em função de sua espessura, atenua melhor os ruídos
aéreos dos ralos sifonados que recebem uma quantidade maior de água, incluindo o
escoamento dos chuveiros, que pode ser longo.
Os aglomerados de pneu reciclado que compõem essa peça junto com
borracha EPDM, são concentrados, mas não há uma aderência satisfatória entre as
matérias primas, pois, com o manuseio, muitos grãos de borracha se soltam, sendo
necessário, portanto, ter cuidado para que a peça não perca sua espessura.
Na Fotografia 18 vê-se como deve ser feita a fixação da peça destinada ao
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ralo sifonado. Essa precisa ser complementada com manta isolante de borracha
com espessura de 2,6 mm, para evitar possível desintegração do material.
Fotografia 27 – Detalhe da fixação do acabamento para ralo
sifonado

Fonte: Autora

A instalação da peça destinada ao ralo sifonado deve ser feita antes do
envelopamento da segunda camada, pois, se necessário, pode-se melhorar o
envelopamento da mencionada peça com a manta de borracha, como mostra a
fotografia 18, nos cantos em que não é possível utilizar os furos destinados à
passagem da tubulação hidráulica que há na mesma. A peça deve ser fixada com
materiais como chumbadores com rosca e parafusos utilizados para instalações
hidráulicas e elétricas na Construção Civil, conforme pode ser visualizado na
Fotografia 18, anteriormente apresentada.
As Fotografias 28, 29 e 30 ilustram o material denominado manta asfáltica
estruturada com geotêxtil, que pode ser utilizada para diminuição de ruídos em
impacto de piso e envelopamento de tubulações hidrossanitárias.

73

Fotografias 28 e 29 – Manta asfáltica estruturada em não tecido de fibra de vidro,
produzida com asfalto especial com espessura de 3 mm,
acoplada com geotêxtil (material 4)

Fonte: Viapol (2016)
Fotografia 30 – Detalhe da manta asfáltica com geotêxtil,
revestida na tubulação hidrossanitária
(material 4)

Fonte: Autora

A manta asfáltica com geotêxtil acoplado, apresentada nas Fotografias 19, 20
e 21, é de fácil manuseio para o envelopamento da tubulação hidrossanitária, não
sendo necessárias duas camadas de revestimento, pois faz, simultaneamente, a
função de atenuação e absorção dos ruídos aéreos gerados pela mencionada
tubulação.

74

O envelopamento deve ser feito em toda a superfície, evitando falhas no
revestimento em partes da tubulação hidrossanitária. Para evitar aberturas que
propiciem entrada de ar entre as mantas, deve ser aplicada a fita asfáltica
autoadesiva de vedação com largura mínima de 5 cm especificada pelo fabricante,
garantindo maior eficiência na atenuação e absorção do ruído. Recomenda-se,
ainda, que a manta tenha sobreposição de 5 cm a 10 cm, dependendo do diâmetro
da tubulação, sendo necessária a utilização de abraçadeira Q-tie de nylon com
comprimento de 210 mm e largura 4,7 mm, para envelopamento perfeito das
tubulações hidrossanitárias.
Esse material foi escolhido por ser de fácil e rápida instalação, não havendo
necessidade de uma pessoa para fazê-lo, o que gera uma redução no custo da mão
de obra. O fabricante disponibiliza o material para o mercado em duas espessuras: 3
mm e 5 mm. Assim, pode-se avaliar qual o nível de atenuação que se procura em
cada tipo de edificação e optar pela espessura mais adequada para cada caso. O
material pode ser aplicado sem dificuldade mesmo em locais de difícil acesso ou
em tubulações muito próximas das estruturas ou alvenarias da edificação.
As Fotografias 31 e 32 ilustram o material 5 ‒ tubo bipartido de lã de rocha ‒ e
sua instalação em uma tubulação de PVC e fora dela, mostrando, também, sua
espessura e formato.

Fotografias 31 e 32 – Tubo bipartido em lã de rocha de alta resistência, com espessura
de 50 mm (material 5)

Fonte: Autora

O tubo bipartido de lã de rocha com espessura de 50 mm, apresentado nas
Fotografias 33 e 34, foi escolhido pelo projetista, como primeira camada para
atenuação do ruído da tubulação. Esse material é de fácil aplicação porque há, no
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mercado, medidas específicas para cada tubulação, sendo, então, necessário
apenas fixá-lo com fita ou abraçadeira.
O envelopamento com tubo bipartido de lã de rocha também deve ser
completo, evitando falhas em partes da tubulação hidrossanitária, recomendando-se,
ainda, que o tubo bipartido entre na abertura que há na alvenaria, para acesso ao
shaft, de forma a não permitir que a tubulação tenha contato com a mesma,
conforme detalhe da Fotografia 33, onde o tubo bipartido foi instalado com sua
passagem para a alvenaria, garantindo melhor eficiência na atenuação do ruído.
Evita-se, dessa forma, ocasionar ruído estrutural.

Fotografia 33 – Detalhe da tubulação hidráulica, com acesso ao
shaft, devidamente envelopada com tubo
bipartido de lã de rocha e lençol de borracha

Fonte: Autora

O projetista da obra escolheu esse material específico, porque os testes
efetuados por seu fabricante mostraram que atendem ao desempenho necessário,
além de ter uma espessura adequada e ser de fácil manuseio, o que evita
problemas ao fazer o envelopamento. Porém, por ser um material com grande
espessura e pouca flexibilidade, pode ser difícil usá-lo em locais com pequenas
dimensões entre estrutura e alvenaria.
As Fotografias 34 e 35 mostram lençol de borracha natura de 6,4 mm, que
deve ser aplicado como segunda camada, após a instalação do tubo bipartido. Esse
material foi escolhido por não ter nenhuma porosidade, deixando a tubulação
totalmente isolada, sem nenhuma passagem de ar, melhorando o desempenho dos
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possíveis ruídos provenientes da mesma.
O lençol de borracha pode ser cortado com tesoura, atendendo às
necessidades da tubulação e dos ralos sifonados, conforme pode ser notado no
detalhe da instalação. Sua fixação é feita com fita ou abraçadeira.
Fotografias 34 e 35 – Lençol de borracha natural de 6,4 mm (material 6). Vista da
tubulação envelopada e detalhe em que se vê a espessura do
lençol de borracha

Fonte: Autora

3.2 Descrição do Método de Medição (Ensaios A e B ‒ Procedimentos Gerais)

A paisagem sonora da região onde se encontram os edifícios do estudo é
composta pelo ruído do tráfego aéreo relacionado ao Aeroporto de Congonhas, bem
como pelo ruído de tráfego de automóveis provenientes das Avenidas Cidade
Jardim, Rua Tucumã, Rua Arthur Ramos, Rua Mário Ferraz e Rua Hungria,
conforme Mapa 1. A região tem um grande volume de tráfego de automóveis pois é
via de acesso à Rua Hungria, que tem na sua continuação a Marginal Pinheiros,
que, por sua vez, serve como via de acesso para as Zonas Sul, Oeste e Leste de
São Paulo.
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Mapa 1 – Mapa da região em que se encontram os edifícios, local demarcado
pela linha, s/e, s/cg

Fonte: Google Maps (2016)

3.2.1 Metodologia dos Ensaios A e B

A metodologia adotada para a realização dos ensaios de campo, suas
medições e resultados de laboratório, foram escolhidas para melhor determinar os
resultados encontrados, considerando os ruídos de fundo, ruídos aéreos e ruído no
ambiente, com equipamentos adequados especificados pela Norma ISO 16032
(ISO, 2004).
As medições realizadas in loco obedeceram à seguinte ordem:
Para obedecer à metodologia, foi preciso executar as ações listadas, in loco,
que foram feitas na ordem que segue:
a) medir o ruído de fundo do ambiente externo;
b) determinar quatro (4) cantos, que são as quatro (4) extremidades de um
recinto P1, P2, P3 e P4;
c) acionar a válvula de descarga da caixa acoplada existente na bacia
sanitária, para determinar o canto inicial, que é o canto em que há maior
emissão de ruído, considerado o canto crítico (CC) ou canto principal;
d) abrir os chuveiros (duplo), para determinação da maior emissão de ruído,
considerando os cantos determinados no item c;
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e) depois de determinado o canto crítico, determinar mais dois cantos
intermediários para o canto crítico (CC) de maior emissão de ruído;
A variação deve ser considerada conforme a Tabela 11 a seguir:
Tabela 11 – Determinação da quantidade de cantos críticos
Variação em dB entre
Número de
as medições no CC
medições por canto
≤1
1
>1 e ≤ 2
2
>2 e ≤ 3
3
Fonte: Laboratório do IPT (2016)

f) demarcar

dois

cantos

adicionais

de

medição,

denominados,

respectivamente canto 1 (PA) e canto 2 (PB), ambos tendo entre si e entre
eles e os quatro cantos (corners) uma distância mínima de 0,50 metros;
g) fazer duas medições em cada canto, sendo eles o P1(CC), PA e PB,
respectivamente;
h) medir a reverberação de ruído no ambiente ‒ método de som interrompido.
Com o auxílio de uma caixa dodecaédrica e um amplificador ajustado para
emitir ruído rosa, foi determinado o tempo de reverberação do ruído no
ambiente.
i) posicionar o microfone no campo reverberante: Foram definidas duas
posições adicionais no campo de reverberação do ambiente, mantendo
uma distância mínima de pelo menos 1,50 entre as posições 1 (canto
principal), 2 e 3. A distância entre os cantos 2 e 3, no ambiente foi de, no
mínimo, 0,75 m. Manter a altura acima do nível do piso acabado de pelo
menos 0,5 m e não mais alto que 1,5 m, descrição determinada pela ISO
16032 (ISO, 2004).
Todo o procedimento foi baseado na norma ISO 16032 (ISO, 2004) –
Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings.
Engineering method, verificando os parâmetros acústicos gerados pelo sistema de
descarga e aferidos durante um ciclo de operação, que consiste no acionamento da
válvula da descarga e seu enchimento, e pelos criados pelo escoamento de água
dos chuveiros, para o quê mantém-se os chuveiros abertos até a conclusão da
medição, para determinar:
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a) nível padronizado de pressão sonora equivalente, em banda de 1/1 oitava,
Leq, nT;
b) nível padronizado de pressão sonora equivalente ponderado em A, Leq, nT;
c) nível padronizado de pressão sonora máximo, com ponderações temporal
S e de frequência A, LASmax.,nT.
Para as medições de campo foram utilizados os equipamentos listados na
Tabela 12, devidamente calibrados, conforme informado pela equipe técnica do
laboratório do IPT.
Tabela 12 – Descrição dos equipamentos utilizados no ensaio de campo
Descrição
(instrumento
de medição)
Sonômetro
Sonômetro
(filtro)
Sonômetro
Sonômetro
(filtro)
Calibrador
acústico

Marca/modelo

Identificação

Certificado de
calibração

Validade da
calibração

01dB Blue Solo
01dB Blue Solo

MNS-02
MNS-02

IPT 153 093-101
IPT 153 036-101

08.2018
08.2018

01dB Blue Solo
01dB Blue Solo

MNS-03
MNS-03

IPT 152 131-101
IPT 153 035-101

07.2018
08.2018

01dB CAL21

CNS-09

IPT 152 155-101

06.2018

Fonte: Laboratório IPT (2016)

A seguir, detalhes apresentados nas Plantas 1, 2 e 3 para determinar o canto
crítico e, posteriormente, os demais cantos, para início das medições de pressão
sonora. A Planta 1 mostra os quatro cantos principais do Banheiro 1 do Ensaio A
para a determinação do canto crítico.
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Planta 1 – Quatro (4) cantos principais do Banheiro 1 da Unidade 161B com uma área
aproximada de 17 m 2, para determinação do canto crítico

Fonte: Autora

A Planta 2 mostra os quatro cantos principais da Suíte 3 do Ensaio A para
determinação do canto crítico.
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Planta 2 – Quatro (4) cantos principais na Suíte 3 da Unidade 161B com
uma área aproximada de 18 m 2, para determinação do canto
crítico

Fonte: Autora

A Planta 3 mostra os quatro cantos principais no Banheiro Hóspede do Ensaio
B para determinação do canto crítico.

Planta 3 – Banheiro Hóspede com uma área aproximada de 6 m2,
com a demarcação dos quatro (4) cantos principais
e cantos intermediários

PA
PB

B

Fonte: Autora

82

Na Fotografia 36, vê-se o método de medição de ruído na Unidade 71
(receptor) do Ensaio B/Edifício 2. Esse mesmo procedimento foi utilizado no Ensaio
A.

Fotografia 36 – Determinação dos dois cantos para medição do
canto principal das medições in loco

P

Fonte: Autora
Legenda:
P: canto crítico
P1a e P1b: cantos intermediários para medições finais

A Fotografia 37 mostra os quatro cantos principais do Banheiro 1 do Ensaio B
para determinação do canto crítico.
Uma vez determinado o canto com maior nível de ruído (canto crítico), foram
escolhidos mais dois cantos aleatórios, com distância entre eles de 50 cm
aproximadamente, como pode ser observado na Fotografia 37, relativa ao Ensaio B.
As fotografias e descrições do Ensaio B foram escolhidas, devido ao fato de este
banheiro ter medidas mais regulares do que os demais, facilitando o entendimento
do processo de medição in loco.
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Fotografia 37 – Determinação dos quatro cantos críticos para início
das medições in loco

P

P

P

P

Fonte: Autora

Os dois ensaios foram realizados em Unidades receptoras que estavam em
fase de obra. Isso significa, portanto, que nessas Unidades não havia acabamentos
finais e, o mais importante, os forros de gesso não estavam concluídos, o que foi
relevante para medir os ruídos nas tubulações hidrossanitárias, sem qualquer
interferência de materiais que pudessem atenuá-los.
Para evitar qualquer interferência de ruído na Unidade, no horário da
realização dos ensaios não havia funcionários na obra.
Para o Ensaio A/Edifício 1, consistindo em medições de ruídos aéreos, os
locais escolhidos foram os Banheiro 1 e Banheiros 4 e 5 existente na Unidade
171B/17º andar.
O Banheiro 1 da Unidade 161B encontrava-se conforme mostram as
Fotografias de 38 a 43, que ilustram os ensaios nele realizados, correspondendo à
seguinte descrição:
a) local sem revestimento nas paredes e piso;
b) forro parcialmente concluído, deixando abertas apenas as áreas
destinadas à visualização das tubulações hidráulicas com os devidos
envelopamentos;
c) área seca com revestimento de piso de madeira com área aproximada de
4,50 m2;
d) paredes de divisa interna em gesso acartonado;
e) portas de madeira semi-ocas instaladas para execução dos ensaios;
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f) aberturas parciais no forro de gesso para medição dos níveis de ruídos
aéreos, com áreas de 2,16 m2 (área próxima à banheira); 3,18 m2 (área do
box) e 2,14 m2 (área do vaso sanitário).
Fotografia 38 – Banheiro 1 da Unidade 161B quando do ensaio

Fonte: Autora

Fotografias 39 e 40 – Esquerda: Banheiro 1 da Unidade 161B com equipamento
utilizado para elaboração dos ensaios.
Direita: detalhe do equipamento sonômetro

Fonte: Autora
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Fotografia 41 – Banheiro 1 da Unidade 161B, com visualização do
sonômetro utilizado para a elaboração dos
ensaios. A área demarcada, com 4,5 m², foi
parcialmente revestida com assoalho de madeira
com 2 cm de espessura

Fonte: Autora
Fotografias 42 e 43 – Equipamento para medição do tempo de reverberação de ruído
no ambiente

Fonte: Autora

Uma vez determinados os cantos em que seriam feitas as medições, foi, em
cada experimento, acionada a válvula de descarga com volume total de 6 litros da
respectiva bacia sanitária com caixa acoplada e abertura de dois (2) chuveiros, no
caso do Ensaio A, para assim serem efetuadas as devidas medições de ruídos
aéreos.
A Suíte 3 da Unidade 161B estava nas condições que podem ser vistas na
Fotografia 44 a seguir, obedecendo à seguinte descrição:
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a) paredes de alvenaria rebocadas com massa pronta com espessura de 2,5
cm, com massa corrida e uma demão de pintura com tinta tipo látex
acrílica;
b) piso com assoalho de madeira com espessura de 2 cm;
c) nesse ambiente, foi construído um closet com paredes em gesso
acartonado;
d) forro de gesso acartonado com molduras de gesso no perímetro. Foi
efetuada a abertura do forro com medida 94 cm x 94 cm para execução
dos ensaios;
e) portas de correr em alumínio anodizado branco com perfis com a
espessura de 45 mm e vidro laminado de 10 mm (4 mm + película polivinil
butiral (PVB) de 6 mm);
f) portas de madeira semi-ocas com borracha de silicone no perímetro do
batente, para melhorar a atenuação sonora.
A Fotografia 44 mostra as condições em que estava a Suíte 3 do Ensaio A,
considerando detalhe de abertura do forro com dimensão de 94 cm x 94 cm,
deixando a tubulação hidráulica visível para elaboração das medições in loco.
Fotografia 44 – Vista geral da Suíte 3 da Unidade 161B,
com detalhes dos caixilhos de alumínio,
piso de madeira, forro acartonado aberto
para visualização das tubulações
do Banheiro 4 do andar superior, Unidade
171B

Fonte: Autora
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O banheiro da Suíte 3 da Unidade 161B estava como descrito a seguir e como pode
ser visto nas Fotografias 45 e 46, que ilustram os ensaios lá realizados.

a) forro parcialmente concluído, tendo abertas, apenas, as áreas destinadas
as instalações hidrossanitárias com aproximadamente 1,25 x 1,25 m, para
melhor visualização das tubulações com os devidos envelopamentos;
b) paredes e piso sem receber acabamento final, exceto nas paredes que
receberam nichos, que foram feitos com gesso acartonado;
c) janela projetante deslizante (maxim-ar) confeccionada com perfis de
alumínio e vidros laminados de 8 mm;
d) portas de madeira semi-ocas instaladas para a execução dos ensaios.

Fotografia 45 – Vista geral do banheiro da Suíte 3 da Unidade
161B, com detalhes dos caixilhos de alumínio,
paredes e piso sem acabamento

Fonte: Autora

O local escolhido para o Ensaio B/Edifício 2, consistindo em medições de
ruídos aéreos, foi o Banheiro Hóspede da Unidade 71.
Para o Ensaio B, consistindo em medições de ruídos aéreos, o local
determinado foi o Banheiro Hóspede existente na Unidade 71.
O Banheiro Hóspede estava nas condições que podem ser vistas nas
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fotografias a seguir, obedecendo à seguinte descrição:
a) ambiente totalmente sem forro para melhor visualização das tubulações
hidráulicas com os devidos envelopamentos;
b) paredes e piso sem receber acabamento final, exceto nas paredes que
receberam cortes nas alvenarias para execução de nichos;
c) janela projetante deslizante (maxim-ar) confeccionadas com perfis de
alumínio e vidros laminados de 8 mm;
d) local sem portas. No ambiente foram instaladas chapas de compensado
de 6 mm para a execução dos ensaios.

As fotografias a seguir ilustram os ensaios realizados no Banheiro Hóspede
da Unidade 71, no 7º andar do Ensaio B/Edifício 2.

Fotografia 46 – Vista geral do Banheiro Hóspede da Unidade 71 na ocasião do
ensaio

Fonte: Autora
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Fotografia 47 – Vista do Banheiro Hóspede da Unidade 71, com
equipamento utilizado para elaboração do ensaio;
(detalhe do sonômetro posicionado em um dos
cantos do recinto)

Fonte: Autora

Concluídas todas as medições de ruídos aéreos, foram efetuadas as
medições da reverberação de ruído para ambos os ensaios e ambientes, utilizando
os equipamentos mostrados na Fotografia 48, que segue.
Fotografia 48 – Vista geral dos equipamentos para medição do
ruído no ambiente

Fonte: Autora

As medições in loco foram feitas logo após o acionamento da válvula de
descarga das bacias sanitárias com volume de 6 litros, ocasionando seu
esvaziamento total, tanto no Ensaio A/Edifício 1, na Unidade 171B do 17º andar,
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quanto no Ensaio B/Edifício 2, na Unidade 81 do 8º andar, de forma que fosse
possível obter aferir o ruído aéreo no pico. As medições foram efetuadas com as
tubulações revestidas com materiais adequados para isolamento acústico de
tubulações com todos os materiais descritos no Capítulo 3 e, também, sem o
envelopamento, de maneira a possibilitar uma análise comparativa dos resultados.
Foi também realizada, no Ensaio A, no Banheiro 1, a abertura dos registros
de gaveta dos chuveiros, para obter medições do ruído gerado com o escoamento
de água no ralo sifonado da área do box.
Depois de feitas todas as medições de ruídos aéreos nos Ensaios A e B, com
as respectivas tubulações revestidas com materiais para isolar seu ruído, assim
como sem revestimento, como mencionado foram efetuadas medições do tempo de
reverberação de ruído nos ambientes.
Esses ruídos consistem em “ruído branco” e “ruído rosa”, conforme
denominados por Bistafa (2011), explica que “ruído branco” e “ruído rosa” são ruídos
aleatórios de banda larga. O “ruído branco” apresenta um nível constante para todas
as frequências do espectro; como exemplo de ruído com essa característica, há os
jatos de ar comprimido. Já o espectro do “ruído rosa” apresenta um nível que cai de
3 dB por oitava.

O ruído de uma TV fora de sintonia, por exemplo, tem as

características de “ruído rosa”.

3.3 Método de Análise de Dados

Neste ensaio de campo, as medições foram feitas de acordo com a norma
ISO 16032 (ISO, 2004) e norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013), que determina que a
medição não deve ser realizada quando o ruído de fundo for maior do que os
mostrados na Tabela 13, que apresenta os valores do LAeq,nT7 para dormitórios.

7

LAeq,nT – Valores máximos do nível de pressão sonora contínua equivalente.
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Tabela 13 – Valores do LAeq,nT medidos em dormitórios
LAeq,nT
dB(A)
≤ 30
≤ 34
≤ 37
Fonte: Adaptado da norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013)
Legenda:
M – Desempenho mínimo
I – Desempenho intermediário
S – Desempenho superior

Nível de desempenho
S
I
M

O desempenho mínimo das instalações hidrossanitárias, como, por exemplo,
de um lavatório, pode ser especificado na Tabela 14 a seguir, considerando a
grandeza LASmax.,nT8.
Tabela 14 – Valores máximos do nível de pressão sonora máximo LASmax.,nT, medidos em
dormitórios
LASmax.,nT
dB(A)
≤ 36
≤ 39
≤ 42
Fonte: Adaptado da Norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013)
Legenda:
M – Desempenho mínimo
I – Desempenho intermediário
S – Desempenho superior

Nível de desempenho
S
I
M

Segundo Pierrard e Akkerman (2013), deve ser medido o nível equivalente
ponderado A, assim como o nível máximo ponderado A, com o equipamento de
medição calibrado, configurado em resposta slow. Esses níveis são corrigidos de
acordo com o ruído residual (LAeq,ai) (existente com o equipamento desligado) e
segundo as condições acústicas do recinto receptor (reverberação sonora),
proporcionando o nível de pressão sonora equivalente ponderado A e padronizado
(LAeq,nT) e o nível de pressão sonora máximo ponderado A e padronizado (LASmax.,nT),
que são os valores comparáveis com os níveis de desempenho das normas da
ABNT NBR 15575-1 e NBR 15575-6 (2013). É recomendável que esses requisitos
de desempenho, mesmo que apenas informativos, sejam observados, pois os ruídos
de equipamentos prediais e de sistemas hidrossanitários são origem da maior parte
das reclamações dos moradores de edifícios residenciais.
8

LASmax.,nT – Valores máximos do nível de pressão sonora máximo.
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3.4 Descrição das Edificações, dos ambientes e peças/metais

Os Ensaios A e B foram realizados em edifícios construídos em estrutura de
concreto armado, paredes de vedação em alvenaria com bloco cerâmico, suas
fachadas revestidas com cerâmica e massa raspada. O Edifício (1) do Ensaio A, tem
32 andares, sendo 2 (dois) apartamentos por andar e o Edifício (2) do Ensaio B, tem
22 andares, sendo 1 (um) apartamento por andar.
3.4.1 Ensaio A/Edifício 1 ‒ Unidade Residencial com 430 m²
A unidade em que foi efetuado o Ensaio A fica em um Edifício construído com
paredes de vedação em blocos cerâmicos medindo 19 cm x 39 cm x 39 cm, nas
fachadas, e paredes internas com blocos de 14 cm x 19 cm x 39 cm.
Os banheiros foram entregues com impermeabilização e devidamente
rebocados, prontos para receber revestimento em pedras naturais ou cerâmico, de
acordo com a preferência de cada proprietário. A janela projetante deslizante
(maxim-ar) é confeccionada em perfis de alumínio, com vidros laminados de 8 mm e,
nos dormitórios, há portas de correr em alumínio com vidros laminados de 10 mm,
sendo 4 mm + película polivinil butiral (PVB) + 6 mm, sempre com borrachas de
silicone (gaxetas) para atenuar a penetração do ruído externo. As portas internas
são de madeira, semi-ocas, com espessura de 3,5 cm e altura de 2,4 m com
borracha de vedação instalada nos batentes.
A Unidade 171B/17º andar, unidade existente no andar superior à Unidade
em que foi executado o Ensaio A/Edifício 1 Unidade 161B/16º andar, apresentava as
características listadas abaixo:
a) unidade toda acabada e entregue;
b) paredes dos banheiros de alvenaria convencional de bloco cerâmico
medida 11,5 cm x 19 cm x 39 cm;
c) banheiros completos, como pode ser visualizado nas Fotografias de 49 a
55;
d) o Banheiro 1 tem o piso e meia parede das áreas fora do box revestidos
em mármore branco pighês. As paredes do banheiro são revestidas com
mármore branco pighês. O ambiente é fechado com porta de correr de
madeira, que dá acesso ao ambiente denominado closet “Senhora” e
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“Senhor”;
e) os Banheiros 4 e 5 também têm o piso e meia parede das áreas fora do
box revestidos em mármore branco pighês e, na área do box, o
revestimento das paredes é em pastilha de vidro. Esses dois banheiros
são geminados.
Fotografia 49 – Vista geral do Banheiro 5 da Unidade 171B, localizado
acima do Banheiro 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora
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Fotografia 50 – Detalhe da bacia sanitária do Banheiro 5 da Unidade
171B

Fonte: Autora

Fotografia 51 – Vista geral do Banheiro 4 da Unidade 171B,
localizada acima da Suíte 3 da Unidade161B

Fonte: Autora
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Fotografia 52 – Detalhe da bacia sanitária do Banheiro 4 da Unidade
171B

Fonte: Autora

Fotografia 53 – Vista geral do Banheiro 1 da Unidade 171B, visualizando, à
esquerda, área do box com dois chuveiros e, à direita, área da
bacia sanitária com caixa acoplada

Fonte: Autora
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Fotografia 54 – Banheiro 1 da Unidade 171B com detalhe dos dois
chuveiros ligados para medição do nível de ruído
sonoro na Unidade 161B (receptora)

Fonte: Autora

Na Unidade 171B foram usadas bacias sanitárias com caixa acoplada que
pode-se ver na Fotografia 55. Suas dimensões constam na Figura 18. Essa caixa
acoplada comporta um volume de 6 (seis) litros de água e funciona por meio do
acionamento de dois botões existentes em sua tampa.
Fotografia 55 – Bacia sanitária do Banheiro 1 da Unidade 171B

Fonte: Autora
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Figura 17 – Detalhes técnicos de acordo com as normas NBR
15097-1 e 2 (ABNT, 2011) e dimensões da bacia
sanitária com caixa acoplada

Fonte: Fabricante (2016)

Figura 18 – Dimensões do chuveiro com tubo de teto e gráfico de pressão (mca).
Detalhes técnicos de acordo com a norma NBR 15206 (ABNT, 2005)

Fonte: Fabricante (2016)

A Unidade 161B/16º andar, Unidade existente no andar inferior à Unidade
geradora denominada Unidade 171B/17º andar, Edifício 1, onde foi feito o Ensaio A,
estava com as características listadas abaixo:
a) unidade em fase final de obra;
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b) paredes dos banheiros de alvenaria convencional de bloco cerâmico
medida 11,5 cm x 19 cm x 39 cm e divisórias de ambientes com paredes
de dry-wall;
c) o Banheiro 1, estava com forro parcial, sem revestimentos de piso e
parede. A área seca com piso de madeira. O ambiente é fechado com
porta dupla de madeira, que dá acesso ao ambiente denominado Suíte 1;
d) o Banheiro 3 estava sem forro e revestimentos de piso e parede. O
ambiente é fechado com uma porta de madeira que dá acesso ao
ambiente denominado Suíte 3;
e) a Suíte 3 tinha piso de madeira, paredes com pintura final e forro de gesso
acartonado em todo o ambiente, exceto na área da tubulação do Banheiro
4 da Unidade 171B (geradora), com abertura de 0,94 m x 0,94 m;
f) os Banheiros 1, 3 e Suíte 3, podem ser visualizados nas Fotografias de 56
a 58.

Fotografia 56 – Vista geral do Banheiro 1 da Unidade 161B, visualizando, à esquerda,
área do box para receber dois chuveiros e, à direita, área para
receber a bacia sanitária com caixa acoplada. Ambiente totalmente
sem revestimento

Fonte: Autora
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Fotografia 57 – Vista geral da (Suíte 3) da Unidade 161B, visualizando a área com
recorte no forro medida 0,94 m x 0,94 m, para visualização da
tubulação do Banheiro 4 da Unidade 171B (geradora).
Ambiente com piso de madeira e paredes com pintura (faltando
apenas retoques finais)

Fonte: Autora
Fotografia 58 – Vista do Banheiro 3 da Unidade 161B, sem
revestimento de acabamento

Fonte: Autora
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O Ensaio A foi executado na Unidade 161B/16º andar (receptora), com
acionamento das caixas de descarga e chuveiros na Unidade 171B/17º andar
(geradora), seguindo as características determinadas anteriormente, considerando
que a Unidade geradora estava habitada e totalmente concluída e a Unidade
receptora estava em fase final de obra, faltando receber os revestimentos de
acabamento.

3.4.2 Ensaio B/Edifício 2 - Unidade Residencial com 830 m²

A Unidade em que foi realizado o Ensaio B situa-se em um Edifício com as
mesmas características construtivas daquele em que foi feito o Ensaio A.
A construção é em concreto estrutural com laje maciça de h=12 cm,
impermeabilização com manta asfáltica com espessura de 4 mm, nos banheiros há
enchimento de aproximadamente h=11 cm, complementando a espessura da laje.
Os banheiros foram entregues com impermeabilização e devidamente
rebocados, prontos para receber revestimento em pedras naturais ou cerâmico, de
acordo com a preferência de cada proprietário, como também todos os metais
sanitários e louças sanitárias As janelas projetantes deslizantes (maxim-ar) são
confeccionados em perfis de alumínio, com vidros laminados de 8 mm e, nos
dormitórios, há portas de correr tipo alçante, em alumínio com vidros laminados de
10 mm, sendo (4 mm + película polivinil butiral (PVB) + 6 mm), sempre com
borrachas de silicone (gaxetas) para atenuar o ruído externo. As portas internas são
de madeira semi-ocas, com espessura de 4,5 cm e altura de 2,4 m, com borracha de
vedação instalada nos batentes.
O edifício em que foi feito a Ensaio B tem instalações hidráulicas de água
quente e fria em PPR e instalação de esgoto e drenos de ar condicionado feitos com
tubos de PVC. Todo o projeto de instalação hidrossanitária foi executado conforme
as normas NBR 5626 (ABNT, 1998) e NBR 6180 (ABNT, 1983).
A Unidade 81/8º andar (geradora), Unidade existente no andar superior à
Unidade em que foi feito o Ensaio B, 71/7º andar (receptora), Edifício 2, estava com
acabamentos feitos pela construtora, incluindo toda a infraestrutura e equipamentos
de ar condicionado, forro de gesso e pintura completa em todos os ambientes.
Nessa Unidade, todos os banheiros estavam sem acabamento, apenas com reboco
nas paredes e contrapiso, conforme pode ser visualizado nas Fotografias 59 e 60.
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Fotografia 59 – Vista da entrada do Banheiro 1, caixilhos de alumínio
ao fundo, na Unidade 81/8º andar (geradora)

Fonte: Autora

Fotografia 60 – Vista do forro de gesso com grelhas lineares de ar
condicionado da Unidade 81/8º andar (geradora)

Fonte: Autora

A Unidade 71/7º andar (receptora), Unidade existente no andar inferior àquele
em que foi feito o Ensaio B, estava sem acabamentos e em fase de obra, o ambiente
estava sem forro de gesso e sem portas de madeira. Conforme pode ser visualizado
nas Fotografias 61 e 62.
Para a elaboração do ensaio, sendo necessário evitar ruído na parte interna
do ambiente, esse foi fechado com chapa de madeira reciclada de 6 mm.
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Fotografia 61 – Banheiro Hóspede. Janela com caixilhos de alumínio, ao
fundo e detalhes dos equipamentos de medição.

Fonte: Autora

Fotografia 62 – Fechamento do Banheiro Hóspede com chapas de
madeira para execução dos ensaios. Paredes rebocadas,
sem acabamento.

Fonte: Autora
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Para a execução do Ensaio B, foi instalada na Unidade 81/8º andar (geradora)
uma bacia sanitária com caixa acoplada, conforme Fotografia 63 a seguir.
Fotografia 63 – Bacia sanitária 1 da Unidade 81

Fonte: Autora

Na Figura 19, podem ser visualizadas as dimensões da bacia sanitária com
caixa acoplada. Essa caixa comporta um volume de 6 (seis) litros e funciona com o
acionamento dos dois botões existentes na tampa.
Figura 19 – Detalhes técnicos da bacia sanitária com caixa
acoplada, de acordo com a norma NBR 15097-1 e 2

Fonte: Fabricante
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O Ensaio B foi executado na Unidade 71/7º andar (receptora), com
acionamento da válvula de descarga da bacia sanitária instalada provisoriamente na
Unidade 81/8º andar (geradora), considerando que ambas as Unidades estavam
desocupadas e em fase de modificações pelos proprietários.

3.5 Resumo dos ensaios

Para melhor entendimento dos Ensaios A e B, foi elaborado o Quadro 2 que
mostra uma síntese dos materiais utilizados e as justificativas para as escolhas de
cada procedimento adotado.
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Quadro 2 ‒ Resumo dos ensaios realizados
Ensaios

Ambientes

A

Banheiro 1,

Unidades
receptoras
16º andar – 161B

Banheiro 3

Edifício 1

e Suíte 3

B

B

Fonte: Autora

Banheiro

7º andar - 71

Hóspede

Edifício 2

Banheiro

7º andar - 71

Hóspede

Edifício 2

Descrição dos materiais

Justificativa

1ª camada: material 1 – manta de feltro
termoacústico com 10 mm;
2ª camada: material 2 – manta isolante de
borracha com 2,6 mm; material 3 –
acabamento de ralo sifonado de borracha
com 12 mm.
Todas
as
camadas
fixadas
com
abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).

Os
materiais
empregados
nesse
envelopamento foram escolhidos por
apresentarem similaridade com os usados
nos ensaios realizados por Fuchs (1993b)
e mostram que revestir o encanamento
com espuma macia ou materiais similares
pode
diminuir
consideravelmente a
transmissão de sons provenientes do
escoamento de água nas tubulações
hidrossanitárias e que, acrescentando o
material emborrachado, pode-se chegar a
um melhor resultado na absorção do ruído.

1ª camada: material 5 – tubo bipartido de
lã de rocha com 50 mm;
2ª camada: material 6 – lençol de borracha
com 6,4 mm.
Todas
as
camadas
fixadas
com
abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).
Camada única: material 5 – manta
asfáltica acoplada com geotêxtil de 3 mm.
Camada fixada com abraçadeira Q-tie de
nylon (material 7)

Esses materiais foram instalados pela
Construtora, seguindo projeto e detalhes
de um consultor em acústica. Os materiais
são fabricados por indústria nacional, são
de fácil aplicação e estão disponíveis em
várias bitolas.
Esse material foi especificado pela Autora,
com a intenção de agilizar o processo da
mão de obra, por ser um material que já
tem uma camada de manta geotêxtil, com
o qual pode-se obter um resultado
satisfatório de absorção e atenuação de
ruídos
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Os Ensaios A e B executados em campo no Banheiro 1 e na Suíte 3 da
Unidade 161/16º andar e, também, no Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar,
seguiram a metodologia descrita anteriormente, de acordo com parâmetros
especificados pela norma ISO 16032 (ISO, 2004).
O desempenho acústico dos Ensaios A e B foi aferido de acordo com os
requisitos da norma NBR 15575-6 (ABNT, 2013), que estabelece um método de
medição de ruídos gerados por equipamentos prediais. Os resultados obtidos por
meio dos ensaios realizados com os materiais descritos anteriormente são
apresentados no Capítulo 5
intermediário e mínimo.

mostrando níveis de desempenho:

superior,
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4 ENSAIOS DE CAMPO

Os ensaios de campo foram feitos para estabelecer quais as melhores formas
de proteção para atenuar ruídos das tubulações hidrossanitárias e, posteriormente,
elaborar uma análise comparativa dos dados obtidos, que obedeceu à seguinte
ordem: Ensaio A (Edifício 1) Banheiro 1 e Suíte 3 da Unidade receptora 16ª andar
denominada 161B e Ensaio B (Edifício 2) Banheiro Hóspede da Unidade receptora
7º andar, denominada 71.
Nos Ensaios A e B foi aferido o nível de ruído aéreo causado pelo
acionamento da válvula de descarga das bacias sanitárias com caixas acopladas e,
no Ensaio A, também o causado pela abertura dos registros dos chuveiros.
Para os ensaios, todas as tubulações foram envelopadas com revestimentos
de forma a atenuar o ruído aéreo causado pelas instalações hidrossanitárias, mais
especificamente pelas tubulações de esgoto das bacias sanitárias e ralos sifonados
destinados ao escoamento de fluidos; também foram efetuados ensaios para
tubulações sem envelopamento.
A intenção dos ensaios, como mencionado, foi determinar quais os métodos e
materiais mais favoráveis para obter níveis de atenuação desses ruídos de forma
que ficassem suficientemente baixos para garantir o conforto acústico nas Unidades.
Para fazer as medições, os seguintes equipamentos foram utilizados,
atendendo as exigências da ISO 16032 (ISO, 2004):
a) medidor de nível de pressão sonora (sonômetro). Nível de pressão sonora
é a grandeza acústica que determina a sensação subjetiva de intensidade
dos sons. O sonômetro tem um transdutor eletroacústico, conhecido como
microfone, e transforma a pressão sonora em um sinal elétrico equivalente
(BISTAFA, 2011);
b) caixa acústica dodecaédrica: a fonte sonora deve irradiar o som
uniformemente em todas as direções para que os resultados sejam
reprodutíveis e confiáveis (KUHN, 2015);
c) amplificador de Potência. Esse equipamento tem a função de fornecer a
potência ao sinal de áudio sem que haja distorções. O mesmo é projetado
para alimentar as fontes sonoras na medição de isolamento acústico aéreo
e também seu tempo de reverberação (KUHN, 2015);
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d) calibrador sonoro. Esse equipamento deve ser utilizado no início e no final
do dia de cada medição para verificar o nível de pressão sonora, de
acordo com o que abrange a norma IEC 60942 (2003), (KUHN, 2015).
Nos ensaios efetuados nessas Unidades residenciais, foram feitas medições
do ruído de fundo e do ruído aéreo gerado pelas instalações hidrossanitárias, assim
como medição do tempo de reverberação de cada ambiente, para medir a pressão
sonora seguindo a norma ISO 16032 (ISO, 2004).
Originalmente, a construtora usou os seguintes materiais para atenuar os
ruídos das tubulações hidrossanitárias da Unidade 171B (Figuras 20 e 21):

Figura 20 – Detalhe do envelopamento da tubulação de saída da bacia sanitária

Fonte: Projeto de acústica fornecido pela Construtora
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Figura 21 – Detalhe do envelopamento da tubulação do ralo sifonado

Fonte: Projeto de acústica fornecido pela Construtora

Os detalhes do envelopamento da tubulação de saída da bacia sanitária e
ralo sifonado foram elaborados pelo projetista contratado pela Construtora, deixando
clara

a

preocupação

com

esses

pontos

mais

críticos

das

tubulações

hidrossanitárias. A especificação determina que o envelopamento final deve ser feito
com lâmina de chumbo, garantindo a melhor eficácia para atenuação do ruído aéreo,
como foi comprovado nos testes exploratórios citados anteriormente.
4.1 Ensaio A/Edifício 1 ‒ Unidade Residencial com 430 m²
O Ensaio A foi feito em dois andares ‒ sendo a Unidade denominada 161B,
localizada no 16º andar, a receptora, e a Unidade denominada 171B, no 17º andar, a
geradora ‒ com o acionamento dos metais e louças sanitárias, nos banheiros que
estão mostrados nas plantas de cada Unidade.

4.1.1 Descrição das Unidades 161B/16º andar e 171B/17º andar

O Edifício 1, onde foi feito a Ensaio A, tem instalações hidráulicas de água
quente e fria em PPR e instalação de esgoto e drenos de ar condicionado feitos com
tubos de PVC. Todo o projeto de instalação hidrossanitária foi executado conforme
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as normas NBR 5626 (ABNT, 1998) e NBR 6180 (ABNT, 1983).
As Plantas 4, 5 e 6, detalham os locais onde foram elaborados o Ensaio A,
mostrando detalhes construtivos dos ambientes receptores da Unidade 161B/16º
andar do Edifício 1.
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Planta 4 ‒ Planta do edifício do Ensaio A com alteração interna solicitada pelo proprietário. Torre 1, Unidade 161B/16º andar

Suíte 3
Fonte: Escritório de Arquitetura Bick Simonato

Banheiro 1
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Planta 5 ‒ Detalhe da Suíte 1 com Banheiro 1

Fonte: Escritório de Arquitetura Bick Simonato
Planta 6 ‒ Detalhe da Suíte 3, com localização exata do Banheiro 3

Fonte: Escritório de Arquitetura Bick Simonato
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Os ensaios foram efetuados nos ambientes receptores dos ruídos, ou seja,
não nos banheiros a que pertencem os acessórios e as tubulações hidrossanitárias
‒ neste caso, os da Unidade 171B ‒ mas, sim, nos ambientes abaixo deles, onde as
tubulações hidrossanitárias foram envelopadas com materiais de isolamento
acústico, ou seja, no caso do Ensaio A, no Banheiro 1, sobre o qual fica o Banheiro 1
da Unidade 171B e na Suíte 3 da Unidade 161B, sobre a qual ficam os Banheiros 4
e 5 da Unidade 171B.
Não foram feitos ensaios relativos às tubulações de água fria e prumadas. Os
ensaios foram focados, apenas, nos ruídos causados pelas instalações de esgoto,
que recebem os resíduos das bacias sanitárias com caixa acoplada, nos Banheiros
1, 4 e 5 da Unidade 171B e a água dos chuveiros do Banheiro 1.
Como, na Unidade 161B/16º andar, foi retirado um dos banheiros, a tubulação
de esgoto do Banheiro 4 da Unidade 171B/17º andar fica sobre a área destinada à
Suíte 3 da 161B/16º andar que, assim, fica prejudicada pelo ruído dessa tubulação.
4.1.2 Descrição dos ambientes ‒ Unidade 171B
As instalações hidráulicas dos Banheiros 1, 4 e 5 da Unidade 171B ‒ Unidade
que já estava devidamente concluída e ocupada pelos proprietários ‒ podem ser
vistas na Plantas 7, 8, e 9 apresentadas a seguir.
As tubulações de esgoto do Banheiro 1 da 171B ficam dentro do Banheiro 1
da 161B e as dos Banheiros 4 e 5 da 171B ficam dentro da Suíte 3 da 161B.
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Planta 7 ‒ Projeto de instalações hidráulicas, planta baixa tipo e detalhes dos Banheiros 1 (à direita), 4 e 5 (à esquerda) na Unidade 171B

Fonte: Autora
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Planta 8 ‒ Banheiro1 da Unidade 171B

Fonte: Autora
Planta 9 ‒ Banheiros 4 e 5 da Unidade 171B

Fonte: Autora
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No ensaio realizado nas tubulações das instalações hidrossanitárias da
Unidade 171B, foram acionadas as válvulas de descarga com volume total de 6 litros
nos Banheiros 1, 4 e 5 e também foi aberto o registro de pressão para escoamento
da água dos chuveiros no Banheiro 1, para medição de ruído aéreo no andar inferior
161B.
Nele, tanto as tubulações de PVC destinadas ao esgoto da bacia sanitária
quanto as dos chuveiros receberam um envelopamento de manta termoacústica
com espessura de 10 mm (material 1), sobreposta com manta de borracha com
espessura 2,6 mm (material 2), e peça específica destinada para o ralo sifonado
com a espessura de 12 mm (material 3), com a intenção de tentar atenuar os ruídos
ocasionados pelo escoamento da água ao passar pela tubulação, o que gera ruído
aéreo.
Nas Fotografias de 64 a 70, que seguem, há vistas das tubulações da
Unidade 171B sobre a 161B, onde foram efetuadas as medições.
Nas Fotografia 64 e 65 pode-se observar detalhes das tubulações de PVC do
Banheiro 4, que encontra-se na área destinada à Suíte 3 da Unidade 161B. Nota-se
que os ralos sifonados estão muito próximos à alvenaria e as interligações com as
tubulações hidráulicas do Banheiro 5 também estão muito próximas, prejudicando o
manuseio para seu envelopamento.
Fotografia 64 – Detalhe da tubulação do Banheiro 4 da Unidade 171B, observado
na Suíte 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora
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Fotografia 65 – Detalhes da tubulação hidrossanitária do Banheiro 4 da
Unidade 171B (rede de esgoto da bacia sanitária com caixa
acoplada) na Suíte 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora

A Fotografia 66 mostra as tubulações de PVC da Unidade 171B do Banheiro
5, que encontra-se no Banheiro 3 da Unidade 161B. Há muitas interferências nas
tubulações, além de haver muita proximidade entre elas, dificultando seu
envelopamento.
Fotografia 66 – Detalhes da tubulação do Banheiro 5 da Unidade
171B (rede de esgoto destinada à bacia acoplada)
no Banheiro 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora
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Nas Fotografias de 67 a 70, pode-se visualizar as tubulações de PVC da
Unidade 171B do Banheiro 1, que encontram-se no Banheiro 1 da Unidade 161B.
Há muitas interferências nas tubulações, além de haver muita proximidade entre
elas, dificultando seu envelopamento. Os ralos sifonados da área do box estão muito
próximos das alvenarias, devendo haver atenção redobrada para esses pontos, de
forma que o envelopamento seja na sua totalidade e evitando contato com a
alvenaria, para não ocorrer ruído estrutural.
Fotografia 67 – Detalhe da tubulação hidrossanitária do Banheiro 1 da Unidade
171B (área destinada ao box e à bacia sanitária com caixa
acoplada)

Fonte: Autora
Fotografia 68 – Detalhe da tubulação hidrossanitária do Banheiro 1 da Unidade
171B (rede de esgoto com ralos sifonados da área do box)

Fonte: Autora

119

Fotografia 69 – Detalhe da tubulação da bacia sanitária e do ralo sifonado
do Banheiro 1 da Unidade 171B

Fonte: Autora
Fotografia 70 – Detalhe da tubulação hidrossanitária do Banheiro 1, rede
de esgoto da banheira da Unidade 171B

Fonte: Autora

Seguem imagens das tubulações com as primeiras proteções feitas por
envelopamento

da

tubulação

hidrossanitária

com

manta

termoacústica.

O

envelopamento, em todas as fases, foi fixado com a fita plástica tipo abraçadeira,
como se pode ver nas Fotografias de 71 a 74.
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Fotografia 71 – Tubulação na área interna do Banheiro 5 da Unidade 171B,
sem proteção, e detalhe das tubulações do Banheiro 4 da
mesma Unidade envelopadas com manta, como vistas na
Suíte 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora
Fotografia 72 – Detalhe das tubulações do Banheiro 4 da Unidade 171B
na Suíte 3 da Unidade 161B com manta termoacústica

Fonte: Autora
Fotografia 73 – Vista geral da tubulação do Banheiro 4 da Unidade 171B,
com manta termoacústica, na Suíte 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora
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Fotografia 74 – Detalhes das tubulações hidrossanitárias do box do
Banheiro 1 da Unidade 171B, revestidas com manta
termoacústica e, parcialmente, com manta de borracha

Fonte: Autora

A seguir, Fotografias 75 e 76 com as tubulações hidrossanitárias,
devidamente envelopadas com a segunda camada da manta de borracha, que,
como já descrito, tem a função de absorver os ruídos gerados pelo escoamento de
água e detritos gerados pelas instalações hidráulicas. Nota-se, na fotografia 76,
detalhes do envelopamento dos ralos sifonados com o material 3, destinado para
ralos sifonados e, posteriormente, com uma camada de manta de borracha, para
evitar que a peça se desintegre com o manuseio e fixação das peças metálicas.

Fotografia 75– Vista geral das tubulações hidrossanitárias do Banheiro 1
da Unidade 171B, com detalhes da área destinada ao box, e
parte da tubulação destinada à banheira, no Banheiro 1 da
Unidade 161B, revestida com manta de borracha

Fonte: Autora
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Fotografia 76 – Vista e detalhes das tubulações hidrossanitárias do Banheiro 1
da Unidade 171B, área destinada ao box, revestidas com
manta de borracha

Fonte: Autora

As Fotografias 77, 78 e 79 mostram detalhes das tubulações na área da bacia
sanitária do Banheiro 1 da Unidade 171B, com a segunda manta de borracha, que
finaliza seu envelopamento.

Fotografia 77 – Vista geral das tubulações hidrossanitárias do Banheiro 1
da Unidade 171B revestidas com manta de borracha.
Área destinada à bacia sanitária e ao ralo sifonado

Fonte: Autora
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Fotografia 78 – Detalhes das tubulações hidráulicas do Banheiro 1 da
Unidade 171B revestidas com manta de borracha. Área
destinada à bacia sanitária

Fonte: Autora

Fotografia 79 – Detalhe do revestimento com manta de borracha das
tubulações da bacia sanitária do Banheiro 1 da Unidade
171B

Fonte: Autora

As Fotografias 80 e 81, mostram as tubulações hidrossanitárias localizadas
na Suíte 3, que são as do Banheiro 4 da Unidade geradora.
A localização das tubulações é um dos pontos críticos da Unidade receptora,
pois ficam dentro da Suíte 3, daí a preocupação em deixar o envelopamento de
todas as camadas com melhor eficácia. O ralo sifonado foi envelopado com o
material 3, destinado a ralos sifonados e, posteriormente, com a manta de borracha,
para que a absorção de ruído fosse mais eficaz.
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Fotografia 80 – Detalhes das tubulações hidrossanitárias na Suíte 3 da
Unidade 161B revestidas com manta de borracha. As
tubulações são do Banheiro 4 da Unidade 171B, área
destinada ao box

Fonte: Autora
Fotografia 81 – Detalhes das tubulações hidráulicas do Banheiro 5 da
Unidade 171B revestidas com manta de borracha. Área
destinada à bacia sanitária

Fonte: Autora

As Fotografias 82 e 83, mostram o envelopamento por completo das
tubulações dos Banheiros 4 e 5 da Unidade geradora. Nos pontos entre divisa de
ambientes, o envelopamento não foi possível por existir alvenaria próxima às
tubulações.
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Fotografia 82 – Detalhes das tubulações hidráulicas do Banheiro 5 da
Unidade 171B revestidas com manta de borracha, área
destinada ao box, no Banheiro 3 da Unidade 161B. Forro
do Banheiro 3 parcialmente fechado com gesso acartonado

Fonte: Autora
Fotografia 83 – Detalhe das tubulações da bacia sanitária do Banheiro 5
da Unidade 171B revestida com manta de borracha, no
Banheiro 3 da Unidade 161B

Fonte: Autora

O Ensaio A, foi realizado na Unidade 161B/16º andar do Edifício 1,
denominada receptora de ruídos, ruídos esses provenientes da Unidade 171B/17º
andar, denominada geradora. As tubulações hidráulicas existentes na Unidade
161B, são da Unidade 171B. Em alguns casos, as tubulações estão muito próximas
das paredes de alvenaria, assim como há interferências entre elas e instalações
elétricas e dos drenos de ar condicionado. Todas as interferências prejudicam o
envelopamento com as camadas necessárias para garantir a atenuação e absorção
dos ruídos gerados pelas tubulações hidrossanitárias.
Alguns cuidados são importantes, como o envelopamento da primeira camada
de atenuação em que o espaçamento entre as abraçadeiras deve ser suficiente para
evitar a entrada de ar pelos vãos. Ao colocar a segunda camada de material para
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absorção do ruído, o cuidado deve ser redobrado e é preciso tentar manter um
espaçamento intercalado entre as braçadeiras já instaladas na primeira camada,
evitando, assim, possíveis vãos entre as camadas.
Entre as alvenarias e lajes estruturais, é recomendada a instalação de
materiais de borracha para evitar o contato entre materiais rígidos que possam
causar ruídos estruturais. Nessa Unidade, em alguns pontos, não foi possível fazer o
envelopamento, detalhe esse que poderá ser observado nos gráficos apresentados
no Capítulo 5.
4.2 Ensaio B/Edifício 2 ‒ Unidade Residencial com 830 m²

O Ensaio B foi feito em dois andares do Edifício 2, que tem apenas uma
Unidade por andar, sendo que a Unidade 71/7º andar, receptora, foi modificada, e a
geradora, a Unidade 81/8º andar, é denominada tipo. Os banheiros do Ensaio B
estão nos locais mostrados nas plantas de cada Unidade, sendo que uma bacia
sanitária foi instalada no Banheiro 5 do apartamento 81/8º andar para o ensaio.

4.2.1 Descrição das Unidades 71/7º andar e 81/8º andar
O Edifício 2, onde foi feito a Ensaio B, também tem instalações hidráulicas de
água quente e fria em PPR e instalação de esgoto e drenos de ar condicionado
feitos com tubos de PVC.
As Plantas 10, 11 e 12, mostram os locais onde foi elaborado o Ensaio B, com
detalhes construtivos dos ambientes receptores, da Unidade 71/7º andar.
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Planta 10 – Planta do 7º andar do Edifício 2, Ensaio B, com alteração interna solicitada pelo proprietário

Fonte: Autora
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Planta 11 – Planta baixa da Suíte Hóspede existente no 7º andar

Fonte: Autora
Planta 12 – Detalhe do Banheiro Hóspede no 7º andar

Fonte: Autora

A Planta 13 detalha pavimento tipo, denominado 81/8º andar (gerador). O
local em que foi instalado uma bacia sanitária com caixa acoplada, foi o Banheiro 5,
localizado acima do Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar (receptor).
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Planta 13 – Planta do 8º andar do edifício do Ensaio B, apartamento tipo.

Fonte: Autora
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Seguem as Plantas 14 e 15 do Banheiro 5, localizado na Unidade 81 no 8º
andar, onde foi instalada uma bacia sanitária com caixa acoplada, para que fosse
elaborada a medição do ruído no andar inferior, o 7º andar.
Planta 14 – Planta baixa da Suíte 5 no 8º andar

Fonte: Autora
Planta 15 – Detalhe do Banheiro 5

Fonte: Autora
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A Planta 16, que segue, é da Suíte 5 da Unidade 81 com detalhes das
instalações hidráulicas do respectivo banheiro, mostrando a disposição interna de
todos os acessórios e tubulações hidrossanitárias.
Planta 16 – Detalhes das instalações hidráulicas do Banheiro 5.
Disposição interna de todos os acessórios e tubulações

Fonte: Autora
Planta 17 – Detalhes das tubulações do Banheiro 5 da Unidade 81

Fonte: Autora
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No ensaio realizado nas tubulações das instalações hidrossanitárias da
Unidade 81, foi acionada a válvula de descarga com volume total de 6 litros no
Banheiro 5, para medição de ruído aéreo no andar inferior 71.
As tubulações de PVC destinadas ao esgoto da bacia sanitária receberam um
envelopamento com tubo bipartido de lã de rocha com espessura de 50 mm
(material 5), sobreposta com manta de borracha com espessura 6,4 mm (material 6).
Ambas as camadas foram fixadas com abraçadeira Q-tie de nylon (material 7).
Posteriormente, a tubulação de PVC foi revestida com uma manta asfáltica acoplada
com geotêxtil com espessura de 3 mm (material 4), fixada com a abraçadeira
denominada Material 7. Ambos os procedimentos foram executados com a intenção
de atenuar os ruídos ocasionados pelo escoamento da água ao passar pela
tubulação.
As Fotografias 84, 85 e 86 mostram detalhes das tubulações de PVC, sem
nenhum envelopamento.
Fotografia 84 – Tubulação de PVC da Unidade 81 sem proteção acústica
para execução das medições de nível de ruído na
Unidade 71

Fonte: Autora
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Fotografia 85 – Detalhe da tubulação de PVC da Unidade 81 sem
proteção acústica. Vista da descida do shaft

Fonte: Autora
Fotografia 86 – Detalhe da tubulação de PVC da Unidade 81 sem
proteção acústica. Vista do cotovelo de ligação para a
bacia sanitária

Fonte: Autora
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As Fotografias 87 e 88 mostram detalhes das tubulações de PVC revestidas
com o tubo bipartido de lã de rocha (material 5). Esse ramal é a tubulação de esgoto
que está interligada com a bacia sanitária instalada na Unidade 81.
Fotografia 87 – Tubulação da Unidade 81 com envelopamento
acústico de lã de rocha tipo bipartido

Fonte: Autora

Fotografia 88 – Detalhe do envelopamento acústico com lã de rocha tipo
bipartido na descida da bacia sanitária da Unidade 81.

Fonte: Autora
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Nas Fotografias 89 e 90 pode-se observar detalhes das tubulações de PVC
da Unidade 81, tubulações do Banheiro 5, que se encontra na área destinada ao
Banheiro Hóspede da Unidade 71. Nota-se que os ralos sifonados também foram
revestidos com os materiais 5 e 6, não tendo sido protegidos com uma peça
específica para essa tubulação hidrossanitária.
Fotografia 89 – Detalhe da tubulação do Banheiro Hóspede da Unidade
81, visualizada na Unidade 71, devidamente protegida
com materiais acústicos determinados pela construtora

Fonte: Autora
Fotografia 90 – Tubulação do Banheiro Hóspede da Unidade 81

Fonte: Autora
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As Fotografias 91 e 92 mostram detalhes das tubulações de PVC revestida
com manta asfáltica com geotêxtil acoplado com espessura de 3 mm (material 4).
Esse material é de fácil manuseio e foi instalado com mais rapidez, evitando
instalação de 2 camadas.
Fotografia 91 – Tubulação de PVC da Unidade 81 revestida com
manta antirruído de 3 mm

Fonte: Autora
Fotografia 92 – Detalhe da descida da tubulação da bacia sanitária da
Unidade 81 revestida com manta antirruído de 3 mm

Fonte: Autora
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As Fotografias 93 e 94 mostram detalhes das tubulações de PVC, embutida
na parede do shaft da edificação, demonstrando a necessidade de instalar o
revestimento até a descida do shaft, para evitar que a tubulação de PVC seja
apoiada diretamente na estrutura, ocasionando uma rigidez, podendo ocasionar um
possível ruído estrutural.

Fotografias 93 e 94 – Detalhes da tubulação da Unidade 81 revestida com manta
antirruído de 3 mm e conexão da tubulação com o shaft para o
tubo de queda

Fonte: Autora

O Ensaio B, foi realizado na Unidade 71/7º andar, denominado receptor de
ruídos provenientes da Unidade 81/8º andar, denominado gerador. As tubulações
hidráulicas existentes na Unidade 71, são da Unidade 81. Nessas tubulações havia
espaçamento suficiente para executar qualquer um dos envelopamentos sugeridos,
garantindo uma perfeita instalação das proteções para garantir a atenuação e
absorção dos ruídos gerados pelas tubulações hidrossanitárias.
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5 RESULTADOS ENCONTRADOS

Os Ensaios A e B foram realizados com acionamento das caixas de descarga
das bacias sanitárias com caixa acoplada e, no caso do Ensaio A, com a abertura
das válvulas de dois (2) chuveiros, quando foram elaboradas medições, obedecendo
à seguinte ordem:
a) medição de ruído das tubulações hidrossanitárias sem envelopamento;
b) medição

de

ruído

das

tubulações

hidrossanitárias

devidamente

envelopadas com materiais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 especificados no item 3.1.
Os ensaios foram feitos com o objetivo de aferir in loco, com equipamentos
adequados ‒ determinados pela norma ISO 16032 (ISO, 2004) ‒ o nível de ruído
causado pelo escoamento da água nas tubulações hidrossanitárias, depois de
protegê-las com materiais diversos. Foi feita uma aferição para cada material
utilizado, tendo sido considerados os ruídos de fundo e ruídos aéreos.
A seguir são apresentados os Ensaios A e B, que seguiram os procedimentos
determinados na metodologia apresentada.

5.1 Ensaio A - Unidade 161B/Edifício 1
Na Unidade 161B/16º andar, os ensaios foram conduzidos em 1º de setembro
de 2016, com início às 12h40min e término às 16h00min. Ressalta-se que, nos
ensaios, foram aferidos os níveis de ruídos nas tubulações dos Banheiros 1, 4 e 5 da
Unidade 171B, acima da Unidade 161B, área receptora, gerados pelo acionamento
das válvulas de descarga e chuveiros. Esses níveis podem ser verificados na Tabela
16, a seguir, que mostra o resultado dos ensaios efetuados.
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Tabela 15– Tipos de acionamento realizados em cada ambiente e andares
Andar
Emissor

Andar
Receptor

Ambiente

16º andar

161 B

17º andar

171B

Banheiro 1

Banheiros
4e5
Banheiro 1

Tipo de
acionamento
Acionamento
de válvula de
descarga
Acionamento
de válvula de
descarga
simultâneo
Acionamento
dos chuveiros

Tipo de revestimento
Com
Sem
revestimento
revestimento
Material 1 + 2

Tubo de PVC
convencional

Material 1 + 2

Tubo de PVC
convencional

Material 1 + 2 +
3

Tubo de PVC
convencional

Fonte: Autora

Descrição dos materiais utilizados no Ensaio A:
a) material 1 - Manta de feltro aerado termoacústica com espessura 10 mm,
composta de 85% de fibras têxteis de Pet reciclado e 15% de fibras têxteis
de copoliéster, produto 100% reciclável;
b) material 2 - Manta isolante borracha com espessura 2,6 mm, composta de
mistura de EPDM com grânulos de pneus reciclados (borracha SBR),
aglomerada e laminada, com densidade de 1200 kg/m3;
c) material 3 - Acabamento para ralo sifonado com espessura 12 mm,
composto da mistura de EPDM com grânulos de pneus reciclados
(borracha SBR), aglomerada e prensada, com densidade de 1000 a 1200
kg/m3.
O método utilizado foi baseado na norma ISO 16032 (ISO, 2004), para
obtenção dos parâmetros acústicos do escoamento da água dos chuveiros e na
operação do sistema de descarga visando as seguintes determinações:
a) nível padronizado de pressão sonora equivalente, em banda de 1/1 oitava,
Leq, nT;
b) nível padronizado de pressão sonora equivalente ponderado em A, LAeq, nT;
c) nível padronizado de pressão sonora máximo, com ponderações temporal

S e de frequência A, LASmax.,nT.
As Tabelas 16, 17, 18, 19, 20 e 21 apresentam os resultados relativos ao ciclo
de operação do sistema de descarga e acionamento do chuveiro, para obtenção dos
valores do nível padronizado de pressão sonora equivalente, para cada banda de
oitava, Leq,nT, e também do nível padronizado de pressão sonora equivalente,
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ponderado em A, LAeq,nT e do nível de pressão sonora máxima, com ponderação em
frequência A e ponderação temporal S, LASmax.,nT. Todos os resultados estão em
banda de oitava, apresentados com uma casa decimal, e os resultados ponderados
em A, arredondados para o valor inteiro, determinados pela norma ISO 16032 (ISO,
2004). Ainda, para elucidar os resultados apontados nas tabelas 17 e 18, é
apresentada, graficamente, a análise comparativa dos resultados encontrados nos
ambientes receptores com revestimento e sem revestimento, podendo-se visualizar
mais claramente os resultados obtidos após suas respectivas tabelas (Gráficos 3 a
9).
Tabela 16 – Banheiro 1 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento da descarga na Unidade emissora com
tubulação sem revestimento
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis no Banheiro
1 do apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63
125

50,1
35,8

250

40,1

500
1000
2000

39,4
40,4
43,1

4000
8000

43,4
34,1
49
51

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora
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Tabela 17 – Banheiro 1 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento da descarga na Unidade emissora, com
tubulação revestida com os materiais 1 e 2
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis no Banheiro
1 do apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63
125

50,0
34,9

250

38,1

500
1000
2000

33,2
32,3
34,2

4000
8000

29,8
17,8
39
42

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

Gráfico 3 – Análise dos resultados no Banheiro 1 - 161B/16º andar, acionamento da
válvula de descarga na Unidade emissora, comparando a tubulação
hidrossanitária, com e sem o revestimento acústico. A faixa cinza representa a
frequência de maior sensibilidade ao ouvido humano
Ensaio "A" Apartamento 430 m²
Banheiro 1 (16º andar) - descarga com e sem revestimento
60
50

L (dB(A))

40
30
20
10
0
63

125

250

500

1000

2000

4000

Frequência (Hz)
Banheiro 1 - com revestimento

Fonte: Autora

Banheiro 1- sem revestimento

8000
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Tabela 18 – Suíte 3 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento das descargas (Banheiros 4 e 5)
simultaneamente na Unidade emissora, com tubulação
sem revestimento
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis na Suíte 3 do
apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63

46,8

125

45,0

250
500
1000

35,2
35,6
38,8

2000
4000
8000

40,9
40,2
30,9
46

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

49

Tabela 19 – Suíte 3 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento das descargas (Banheiros 4 e 5)
simultaneamente na Unidade emissora, com tubulação
revestida com os materiais 1 e 2
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis na Suíte 3 do
apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63
125
250

50,2
42,9
33,2

500
1000
2000
4000

32,5
33,6
34,1
29,2

8000

16,4
39
42

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora
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Gráfico 4 – Análise dos resultados na Suíte 3 - 161B/16º andar, acionamento das válvulas
de descargas (Banheiros 4 e 5) na Unidade 171B, comparando a tubulação
hidrossanitária, com e sem o revestimento acústico. A faixa cinza representa
a frequência de maior sensibilidade ao ouvido humano
Ensaio "A" Apartamento 430 m²
Suíte 3 (16º andar) - descarga com e sem revestimento
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L (dB(A))
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4000

8000

Frequência (Hz)
Suíte 3 - com revestimento

Suíte 3 - sem revestimento

Fonte: Autora

Tabela 20 – Banheiro 1 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento dos chuveiros na Unidade emissora com
tubulação sem revestimento
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis no Baneiro 1
do apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63
125
250

49,3
40,4
36,2

500
1000
2000
4000

39,7
39,1
38,1
37,7

8000

29,1
45

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

47
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Tabela 21 – Banheiro 1 na Unidade 161B/16º andar (receptora) e
acionamento dos chuveiros na Unidade emissora, com
tubulação revestida com os materiais 1, 2 e 3
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação

Níveis no Baneiro 1
do apartamento
161B/16º andar
(dB(A) referente a
20uPa)

63
125

49,8
34,4

250

31,5

500
1000
2000

36,1
32,5
28,5

4000
8000

23,4
15,1
37
38

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

Gráfico 5 – Análise dos resultados no Banheiro 1 - 161B/16º andar, acionamento dos
chuveiros na Unidade emissora, comparando a tubulação hidrossanitária, com
e sem o revestimento acústico. A faixa cinza representa a frequência de maior
sensibilidade ao ouvido humano
Ensaio "A" Apartamento 430 m²
Banheiro 1 (16º andar) - chuveiro com e sem revestimento
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20
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0
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250
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1000
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Banheiro 1 - com revestimento

Banheiro 1- sem revestimento

Fonte: Autora

Para a obtenção dos parâmetros LAeq,nT e LASmax.,nT, foram feitas medições
atendendo a todos os critérios determinados pela ISO 16032 (ISO, 2004), como
indicado nas Tabelas 22 e 23 e nos Gráficos 6 e 7:
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Tabela 22 – Resumo dos resultados de LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nos resultados das
medições sonoras, para tubulação de PVC sem revestimento
Andares/Unidades

Emissor

Emissor Receptor

de ruído

17º
andar

16º andar
161B

171B

Resultados sem
revestimento dB(A)

Ambientes
Emissores

Receptores

Descarga

Banheiro 1

Banheiro 1

Descargas
Chuveiros

Banheiro 4 e 5

Suíte 3

Banheiro 1

Banheiro 1

LAeq, nT

LASmax.,nT

49

51

46

49

45

47

Fonte: Autora

Gráfico 6 – Análise dos resultados no Banheiro 1 e na Suíte 3, 161B para
LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nos resultados das medições sonoras de
tubulação de PVC sem revestimento

Análise Comparativa LAeq., nT e LASmax., nT
Tubulação sem revestimento
Banheiro 1

Suíte 3

Banheiro 1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

L (dB(A))
LASmax.,nT

LAeq, nT

Fonte: Autora
Tabela 23 – Resumo dos resultados de LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nos resultados das
medições sonoras de tubulação de PVC com revestimento
Andares/Unidades

Emissor

Emissor Receptor

de ruído

17º
andar

16º andar

171B
Fonte: Autora

161B

Ambientes
Emissores

Receptores

Descarga

Banheiro 1

Banheiro 1

Descargas
Chuveiros

Banheiro 4 e 5

Suíte 3

Banheiro 1

Banheiro 1

Resultados com
revestimento dB(A)
LAeq, nT

LASmax.,nT

39

42

39

42

37

38
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Gráfico 7 – Análise dos resultados no Banheiro 1 e na Suíte 3, 161B/16º andar para
LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nos resultados das medições sonoras
de tubulação de PVC com revestimento

Análise Comparativa LAeq., nT e LASmax., nT
Tubulação com revestimento
Banheiro 1

Suíte 3

Banheiro 1

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

L (dB(A))
LASmax.,nT

LAeq, nT

Fonte: Autora

Os resultados encontrados nos ambientes receptores denominados Banheiro
1 e Suíte 3, com LAeq,nT de 39 dB(A) apontam uma diferença de 2 dB(A), para chegar
ao desempenho mínimo, considerando que as tubulações estavam totalmente livres
de qualquer outro tipo de revestimento como forro de gesso ou paredes de divisa.
Assim sendo, não se descarta a possibilidade de o desempenho mínimo ser
alcançado com a instalação do forro de gesso acartonado, visto que conforme tabela
do fabricante referente ao desempenho desse tipo de forro (GYPSUM, 2014), com
espessura de 0,5 mm e com peso de 12 kg/m2, o índice de isolamento acústico sem
a inclusão de lã entre o forro e a laje, é de 28 dB(A).
Os

envelopamentos

das

tubulações

serão

complementados

com

o

fechamento do forro de gesso acartonado e, dessa maneira, espera-se que um
melhor desempenho seja atingido, alcançando melhores resultados, como
determinado pela norma 15575 (ABNT, 2013).
O resultado encontrado na medição do ruído ocasionado pelo escoamento de
água dos chuveiros, no Banheiro 1 (receptor), é de 37 dB(A) para LAeq, atendendo
perfeitamente ao desempenho mínimo exigido pela norma em vigor.
Os resultados do LASmax, em todos os ensaios realizados, tanto das válvulas
de descarga quanto do escoamento de água dos chuveiros, atendem perfeitamente
ao desempenho mínimo exigido pela norma 15575-6 (ABNT, 2013).
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Para os resultados comparativos encontrados no ambiente (receptor)
denominado Banheiro 1, obteve-se o valor de LAeq,nT de 49 dB(A) e, na Suíte 3, o
valor de LAeq,nT de 46 dB(A). Há, portanto, uma diferença de 12 dB(A) e 9 dB(A),
respectivamente, em relação aos requisitos mínimos exigidos. Diante desses
resultados fica comprovada a necessidade de efetuar o envelopamento das
tubulações hidrossanitárias, pois sem o revestimento acústico adequado, não é
possível obter os níveis determinados na norma.
Os resultados encontrados na aferição do ruído do escoamento de água dos
chuveiros no Banheiro 1 (receptor), chegaram ao valor de LAeq,nT de 45 dB(A), que
também não atende ao desempenho mínimo da norma, que é de ≤ 37 dB(A)
Em relação aos resultados do LASmax, nenhum dos ensaios realizados foi
considerado satisfatório, uma vez que os resultados obtidos na aferição do ruído
provocado pelas válvulas de descarga do Banheiro 1 e da Suíte 3 receptores
chegaram a LASmax nT de 51 dB(A) e LASmax nT de 49 dB(A), com uma diferença de 9
dB(A) e 7 dB(A), respectivamente, em relação aos requisitos da norma.
Já em relação ao ruído causado pelo escoamento de água dos chuveiros, o
resultado obtido foi de LASmax de 47 dB(A), que também não atende aos requisitos
mínimos considerados como satisfatório na norma, havendo uma diferença de 5
dB(A).
Depois das aferições, comparou-se os resultados encontrados no Banheiro 1
da Unidade 161B/16º andar e na Suíte 3 da mesma Unidade, considerando os
valores encontrados em dB(A), para o acionamento da descarga sem e com
revestimento.
O Gráfico 8, apresenta os resultados obtidos no Banheiro 1 e na Suíte 3 da
Unidade 161B, porém com as tubulações sem revestimentos. Observa-se que, em
ambos, o nível de ruído é equivalente, o que mostra que, mesmo em ambientes
diferentes, as tubulações hidrossanitárias sem tratamento acústico apresentaram
resultados desfavoráveis para atender valores em dB determinados na norma
15575-6 (ABNT, 2013), ou seja, considerando que o trecho de 500 a 4000 Hz é a
faixa de maior sensibilidade ao ouvido humano, percebe-se que esses ruídos são
incômodos.
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Gráfico 8 – Análise dos resultados das medições sonoras das tubulações de PVC
sem revestimento no Banheiro 1 e na Suíte 3 da Unidade 161B.
A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao ouvido
humano
Ensaio "A" Apartamento 430 m²
Análise Comparativa (descarga com revestimento)
Banheiro 1 X Suíte 3
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Suíte 3 - com revestimento

Fonte: Autora

Os resultados das aferições nos dois ambientes com revestimento nas
tubulações, como pode ser visto no Gráfico 9, mostram que houve um desempenho
favorável na frequência de maior sensibilidade ao ouvido humano, o trecho de 500 a
4000 Hz, demonstrando que mesmo em ambientes diferentes os resultados obtidos
são favoráveis de acordo com valores em dB(A) determinados na norma 15575-6
(ABNT, 2013), comprovando que, nas condições em que foram efetuados os
ensaios, o envelopamento torna-se necessário para cumprimento das normas
vigentes.
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Gráfico 9 – Análise dos resultados no Banheiro 1 e na Suíte 3, 161B/16º andar dos
resultados das medições sonoras de tubulação de PVC com revestimento.
A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao ouvido
humano
Ensaio "A" Apartamento de 430 m²
Análise Comparativa (descarga sem revestimento)
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Fonte: Autora

Entretanto, pode-se afirmar que, em todos os ambientes cujas tubulações de
PVC foram envelopadas com os materiais absorventes determinados pela autora,
ocorreu uma melhora considerável dos ruídos gerados pelas tubulações,
principalmente no que diz respeito à faixa cinza que representa a frequência de
maior sensibilidade ao ouvido humano, os resultados alcançados mostram que a
aplicação correta dos materiais adequados garante a possibilidade do atendimento
dos requisitos mínimos das normas.

5.2 Ensaio B - Unidade 71/Edifício 2

Os ensaios realizados na Unidade do 7º andar, denominada Unidade 71,
executados em 2 de setembro de 2016, com início às 11h30 e término às 16h, foram
efetuados no Banheiro Hóspede da mesma Unidade, sendo que o acionamento da
válvula de descarga foi na Unidade 81, situada no 8º andar.
Os níveis de ruído gerados pelo acionamento dos sistemas de descarga
podem ser verificados na Tabela 24, a seguir, que apresenta os resultados dos
ensaios efetuados.
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Tabela 24 – Tipos de acionamento realizados em cada ambiente e andares
Tipo de
acionamento
Acionamento
de válvula de
descarga

Ambiente

Banheiro
Hóspede

7º andar

Andar
Receptor

71

8º andar

81

Andar
emissor

Tipo de revestimento
Com
Sem
revestimento
revestimento
Material 5 + 6

Tubo de PVC
convencional

Material 4

Tubo de PVC
convencional

Fonte: Autora

Descrição dos materiais utilizados no Ensaio B:
a) material 4 – Manta asfáltica estruturada em não tecido de fibra de vidro,
produzida com asfalto especial, com espessura de 3 mm, acoplada a
geotêxtil de alta gramatura, com densidade de 800 kg/m3;
b) material 5 – Tubo bipartido em lã de rocha de alta intensidade,
aglomerados com resinas especiais, com espessura de 50 mm e
densidade de 120 a 150 kg/m3;
c) material 6 – Lençol de borracha natural de 6,4 mm, com dureza da
borracha em 70 +/- Shore A.

Mais uma vez, o método utilizado foi baseado na norma ISO 16032 (ISO,
2004), mantendo o mesmo procedimento que foi adotado no Ensaio A, para
determinação dos seguintes parâmetros:
a) nível padronizado de pressão sonora equivalente, em banda de 1/1 oitava,
Leq, nT;
b) nível padronizado de pressão sonora equivalente ponderado em A, LAeq, nT;
c) nível padronizado de pressão sonora máximo, com ponderações temporal

S e de frequência A, LASmax.,nT.
As tabelas 25, 26 e 27 apresentam os resultados das aferições do ruído
causado pelo ciclo de operação do sistema de descarga, para obtenção dos valores
do nível padronizado de pressão sonora equivalente, para cada banda de oitava,
LAeq, nT, e também do nível padronizado de pressão sonora equivalente, ponderado
em A, LAeq, nT e do nível de pressão sonora máxima, com ponderação em frequência
A e ponderação temporal S, LASmax.,nT. Todos resultados estão em banda de oitava,
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apresentados com uma casa decimal e os resultados ponderados em A,
arredondados para o valor inteiro, como determinado pelo Laboratório do IPT.
Os resultados obtidos são apresentados graficamente como análise
comparativa no ambiente receptor com 2 tipos de revestimento e sem revestimento.
Pode-se visualizar os resultados nos Gráficos de 10 a 15, após suas respectivas
tabelas.
Tabela 25 – Banheiro Hóspede na Unidade 71/7º andar (receptora)
e acionamento da válvula de descarga na Unidade
emissora com tubulação com revestimento tipo manta
asfáltica
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

Níveis no Banheiro
Hóspede do
apartamento 71/7º
andar
(dB(A) referente a
20uPa)
36,5
34,7
33,9
34,1
38,5
44,8
40,0
27,8
48
52
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Tabela 26 – Banheiro Hóspede na Unidade 71/7º andar (receptora)
e acionamento da válvula de descarga na Unidade
emissora com tubulação com revestimento feito pela
Construtora
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

Níveis no Banheiro
Hóspede do
apartamento 71/7º
andar
(dB(A) referente a
20uPa)
36,2
33,4
35,2
39,2
38,2
36,2
29,8
20,6
43
47

Tabela 27 – Banheiro Hóspede na Unidade 71/7º andar (receptora)
e acionamento da válvula de descarga na Unidade
emissora com tubulação sem revestimento
Frequência do
centro
da banda de 1/1
oitava (Hz)/
Ponderação
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

LAeq, nT
LASmax.,nT
Fonte: Autora

Níveis no Banheiro
Hóspede do
apartamento 71/7º
andar
(dB(A) referente a
20uPa)
36,8
33,5
36,0
39,6
47,5
49,4
49,5
39,2
55
59

Os resultados encontrados nos ensaios feitos com os materiais 5 e 6,
apresentam uma maior atenuação do ruído nas altas frequências do que nas baixas.
Já o material 4 apresenta uma melhora na atenuação do ruído nas baixas
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frequências, conforme pode ser visualizado nos Gráficos 10 e 11 apresentados a
seguir.
Gráfico 10 – Análise dos resultados no Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar com
acionamento da válvula de descarga na Unidade emissora. Comparação do
ruído da tubulação hidrossanitária com e sem revestimento acústico.
A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao ouvido
humano
Ensaio "B" - Apartamento 830 m²
Análise Comparativa (descarga com e sem revestimentos)
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Gráfico 11 – Análise dos resultados no Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar do
acionamento da válvula de descarga na Unidade emissora, comparando
a tubulação hidrossanitária, com revestimentos distintos. A faixa cinza
representa a frequência de maior sensibilidade ao ouvido humano
Ensaio "B" - Apartamento 830 m²
Análise Comparativa (descarga com resvestimentos distintos)
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Fonte: Autora

Como no Ensaio A, a medição também atende aos critérios determinados
pela ISO 16032 (ISO, 2004). Para obtenção dos resultados encontrados com a
medição dos ruídos aéreos, com a tubulação devidamente revestida com materiais
absorventes e sem revestimento, foram medidos o LAeq,

nT

e LASmax.,nT,, como

mostram a Tabela 25 e o Gráfico 12:

Tabela 28 – Resumo dos resultados de LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nas medições
sonoras, para tubulação de PVC com revestimentos diferentes
Andares/Unidades
Emissor

Receptor

8º andar

7º andar

81

71

Fonte: Autora

Emissor
de ruído
Descarga
Descarga

Materiais

Ambientes
Emissor

Materiais
5+6
Material
4

Banheiro 5
Banheiro 5

Receptor
Banheiro
Hóspede
Banheiro
Hóspede

Resultados com
revestimento dB(A)
LAeq, nT

LASmax.,nT

43

47

48

52
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Gráfico 12 – Análise dos resultados no Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar,
para LAeq, nT e LASmax.,nT, encontrados nos resultados das medições
sonoras da tubulação de PVC com revestimentos diferentes

Análise Comparativa LAeq.,nT x LASmax.,nT
Tubulação com revestimentos diferentes
material 4

materiais 5 + 6
0
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20
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40

50

60

L (dB(A))
LASmax.,nT

LAeq, nT

Fonte: Autora

As tubulações sem revestimento foram medidas para o LAeq, que resultou em
55 dB(A). Já nos resultados encontrados nas mesmas tubulações com revestimento
dos materiais 5 e 6 o LAeq, passou para 43 dB(A) e, revestido com o material 4, o
LAeq, foi de 48 dB(A), chegando a uma melhora nos níveis de ruídos de 12 dB(A) e 7
dB(A), respectivamente.
Os resultados do LASmax dos ensaios realizados para a válvula de descarga,
mostram que nenhum dos dois atendem ao que é considerado desempenho mínimo
na norma 15575-6 (ABNT, 2013), uma vez que os resultados encontrados na
medição de ruído das tubulações sem revestimento, para o LAsmax, foram de 59
dB(A) e, com os revestimentos dos materiais 5 e 6, foram de 47 dB(A). Já para o
revestimento do material 4, obteve-se LASmax. de 52 dB(A), chegando a uma melhora
nos níveis de ruídos de 12 dB(A) e 7 dB(A), respectivamente.

5.3 Análise comparativa dos resultados encontrados nos Ensaios A e B

Com os dados dos ensaios realizados para determinar os resultados dos
ruídos aéreos, com equipamentos adequados determinados pela norma ISO 16032
(ISO, 2004), medições realizadas in loco, é possível elaborar uma análise
comparativa dos resultados encontrados nos Ensaios A e B.
A seguir apresentados os Gráficos 13 e 14, relativos aos Ensaios A e B, para
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análise comparativa dos materiais aplicados nos ensaios.
O Gráfico 13 mostra os resultados encontrados nos Ensaios A e B do nível de
ruído nas tubulações hidrossanitárias sem revestimentos em edificações e
ambientes distintos.
Gráfico 13 – Análise dos resultados dos Ensaios A e B, com comparação entre o
Banheiro Hóspede da Unidade 71 e banheiro da Unidade 1 161B, com
acionamento da válvula de descarga nas Unidades geradoras,
comparando a tubulação hidrossanitária, com revestimentos distintos
A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao ouvido
humano

Análise comparativa Ensaio "A" e "B"
com revestimento dos materiais (1+2) e (5+6)
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Fonte: Autora

Nos resultados encontrados nos Ensaios A e B feitos em tubulações
hidrossanitárias sem revestimento, verifica-se as seguintes condições:
a) os ruídos sonoros superam os valores estipulados nas normas vigentes,
podendo comprometer a qualidade de vida dos moradores;
b) mesmo em edifícios e ambientes distintos, todas as tubulações
hidrossanitárias necessitam de um revestimento acústico adequado, para
a melhora do desempenho e consequente diminuição dos ruídos das
tubulações hidrossanitárias.

Verificou-se uma diferença imperceptível entre as faixas LAeq de 0,9 dB(A),
entre as tubulações sem revestimento. Assim, fica evidente que nenhum dos valores
atende aos requisitos estipulados pela norma 15575-6 (ABNT, 2013).
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O Gráfico 14 apresenta os resultados das comparações dos Ensaios A e B,
mostrando o desempenho de redução do nível de ruído com revestimentos
diferentes em edificações e ambientes distintos.
Gráfico 14 – Análise dos resultados dos Ensaios A e B, com comparação entre o
Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar e Banheiro 1 da Unidade
161B/16º andar, com acionamento da válvula de descarga nas Unidades
geradoras, comparando a tubulação hidrossanitária com revestimentos
distintos. A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao
ouvido humano

Análise comparativa Ensaio "A" e "B"
com revestimento dos materiais (1+2) e (4)
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Fonte: Autora

Os resultados encontrados nos Ensaios A e B, em que foram aplicados
materiais diferentes, mostram que a utilização dos materiais 1 e 2 para o
envelopamento das tubulações tem um melhor desempenho nas faixas de
frequência de maior sensibilidade ao ouvido humano, particularmente na faixa de
500 Hz, conforme valores obtidos:
a) LAeq de 33,2 dB(A) para o Ensaio A;
b) LAeq de 39,2 dB(A) para o Ensaio B.
A diferença entre as faixas LAeq ficou em 6 dB(A), mostrando que os materiais
1 e 2, atendem melhor aos resultados determinados pela norma 15575-6 (ABNT,
2013), que explicita um desempenho mínimo de ≤ 37 dB(A).
O Gráfico 15, apresenta os resultados encontrados nos Ensaios A e B em
relação ao desempenho de redução do nível de ruído com revestimentos diferentes
em edificações e ambientes distintos.
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Gráfico 15 – Análise dos resultados dos Ensaios A e B, com comparação entre o
Banheiro Hóspede da Unidade 71/7º andar e Banheiro 1 da Unidade
161B/16º andar com acionamento da válvula de descarga na Unidade
emissora, comparando a tubulação hidrossanitária, com revestimentos
distintos. A faixa cinza representa a frequência de maior sensibilidade ao
ouvido humano

Análise comparativa Ensaio "A" e "B"
sem revestimentos nas tubulações hidrossanitárias
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Fonte: Autora

Em prosseguimento à análise comparativa dos resultados dos Ensaios A e B,
fica demonstrado que os materiais 1 e 2 (EA) utilizados para o envelopamento das
tubulações tem um melhor desempenho nas faixas de frequência de maior
sensibilidade do ouvido humano, considerando uma melhora na faixa de 500 Hz,
comparado com o material 4 (EB), conforme valores obtidos:
a) LAeq de 33,2 dB(A) para o Ensaio A;
b) LAeq de 34,1 dB(A) para o Ensaio B.
Finalizando a análise comparativa dos resultados, a diferença entre as faixas
LAeq ficou em 0,9 dB(A), confirmando que os materiais 1 e 2 atendem melhor aos
parâmetros especificados na norma 15575-6 (ABNT, 2013), que determina que o
desempenho mínimo seja no valor de ≤ 37 dB(A), mas que o material 4, nas faixas
de baixa frequência tem um ótimo resultado, atingindo perfeitamente os parâmetros
especificados na norma.
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6 CONCLUSÃO

Devido ao fato de ruídos em edificações terem se tornado uma preocupação,
esses passaram a ser estudados por diversos autores, como Fuchs (1993b), que,
após décadas, na Alemanha, constatou que, para melhorar a atenuação de ruídos
nas tubulações, algumas precauções deveriam ser observadas, começando com as
indústrias manufatureiras de metais sanitários, que, na Alemanha, já tomaram
providências a respeito. Além de todos os estudos feitos por Fuchs (1993b), fez-se
testes em um suporte experimental resiliente com um conjunto de toalete. Depois
dos

testes,

conclui-se,

claramente,

que

“almofadas

elásticas”

disponíveis

comercialmente não funcionavam como informado pelo fabricante. Com base nesse
e em outros estudos discutidos ao longo do presente texto, a autora chegou, então,
à conclusão que revestir o encanamento com espuma macia ou materiais similares
pode diminuir consideravelmente a transmissão de sons provenientes do
escoamento de água nas tubulações hidrossanitárias. Os resultados obtidos nesses
estudos demonstraram que o envelopamento, em toda a extensão, da tubulação
para água residual, são bastante promissores.
Assim, adotou-se como premissa que, para garantir a redução de ruídos nas
tubulações hidrossanitárias e diminuir a propagação dos ruídos sonoros nas áreas
receptoras, visando o atendimento à norma de desempenho NBR 15575-6 (ABNT,
2013), é de suma importância compreender a necessidade de revesti-las com
materiais absorvedores sonoros. Com essa diretiva em mente, realizou-se ensaios
reais em dois ambientes distintos em tubulações sem revestimentos e,
posteriormente, com a aplicação de diferentes materiais encontrados no mercado.
Os ensaios permitiram identificar falhas nos sistemas adotados pelo mercado
da construção de edificações de São Paulo. Visando melhorias contínuas e
qualidade na elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias, recomenda-se
a adoção das seguintes práticas:
a) seleção dos materiais absorventes, para revestimento das tubulações;
b) definição de procedimento para isolamento das tubulações, mantendo a
facilidade de manutenções futuras;
c) otimização do tamanho dos shafts, para que as tubulações possam ser
envelopadas com materiais adequados, que podem ter espessura
elevada;
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d) aprimoramento do encaminhamento das tubulações entre ambientes, para
que as mesmas possam ser envelopadas com materiais adequados, para
considerar a atenuação de ruído.
Com a realização do estudo evidenciou-se o papel do projeto na obtenção de
resultados que atendam às exigências das normas vigentes, sendo necessário que
projetistas e consultores façam análises mais profundas das localizações dos pontos
hidráulicos, como descidas de prumadas e que essas tenham distâncias suficientes
entre elas para impedir contato entre tubulação e estrutura, evitando uma possível
irradiação dos ruídos

para os ambientes circunvizinhos e, ainda, facilitar a

instalação de envelopamento das tubulações, ou inclusão de peças que impeçam o
contato entre tubulações e estrutura.
Mais especificamente, para possibilitar um envelopamento adequado e
instalação de materiais para a absorção do ruído das tubulações, seria
recomendado que shafts tivessem espaçamento entre as tubulações e estrutura de
5 cm a 10 cm. É preciso avaliar, em fase de projeto, as características e espessuras
disponíveis de cada um deles e quais os níveis de ruídos esperados na edificação,
considerando o nível de desempenho acústico desejado (Mínimo, Intermediário ou
Superior) para que seja possível o isolamento adequado. É preciso considerar,
também, a facilidade de futuras manutenções, e a possibilidade de fazer correções
nas tubulações e recolocar o isolamento sem a perda da eficiência.
Os ensaios de campo realizados seguindo a metodologia baseada na norma
ISO 16032 (ISO, 2004), conforme parâmetros especificados pela norma 15575-6
(ABNT, 2013), levou à conclusão de que os ruídos produzidos pelas tubulações
hidrossanitárias sem nenhum revestimento acústico não alcançam as especificações
necessárias, pois esses ficam acima do máximo estabelecido. Esses ruídos
ocasionam desconforto para os usuários, principalmente quando a área receptora for
considerada uma área de convívio social, como sala de estar e quartos. Os ensaios
apontam uma considerável melhora quando os materiais são aplicados de forma
adequada, ou seja, cobrindo totalmente a tubulação e sendo fixados de forma
correta.
Recomenda-se, nos casos em que houver tubulações passando na alvenaria,
que exista um espaçamento suficiente entre a estrutura e a tubulação, para a
inclusão de pontos flexíveis (como, por exemplo, manta de borracha) ou, até
mesmo, o envelopamento da mesma, sem interrupção, para evitar a transmissão de
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ruído pelas estruturas.
Conclui-se que o LAeq de 39 dB(A) do Ensaio A, realizado em ambiente sem
forro, apresentado nas tubulações hidrossanitárias revestidas, com acionamento das
válvulas de descarga da Suíte 3 e do Banheiro 1, tem uma diferença de apenas 2 dB
para mais em relação ao nível mínimo determinado pela norma 15575-6 (ABNT,
2013), que é de ≤ 37 dB(A). Dessa maneira, considera-se esse resultado favorável,
pois, como, para a entrega da edificação, será instalado um forro de gesso
acartonado com isolamento ao som aéreo de 28 dB, há a possibilidade de se atingir
o desempenho esperado, considerando que a transmissão sonora pela estrutura não
seja

muito

significativa.

Essa

hipótese,

contudo,

deve

ser

comprovada

experimentalmente.
O LASmax de 42 dB(A) do Ensaio A, nos mesmos ambientes, considerando
tubulações hidrossanitárias com acionamento das válvulas de descarga, Suíte 3 e
Banheiro 1, atende perfeitamente ao nível de ruído correspondente ao desempenho
mínimo determinado pela norma 15575-6 (ABNT, 2013), sendo o resultado, portanto,
plenamente satisfatório.
Os materiais utilizados no Ensaio A são de fácil aplicação, não sendo
necessária uma equipe técnica qualificada, demandando, apenas, um treinamento
dos funcionários e, após, o estabelecimento dos procedimentos. A desvantagem
desses materiais é o trabalho em envelopar duas vezes a tubulação, gerando um
aumento do custo de homem/hora. Considera-se, ainda, como uma desvantagem,
caso ocorra um problema de vazamento nas tubulações hidrossanitárias, que o
material poderá mascará-lo por um período longo e o peso do material encharcado
de água pode gerar danos nas instalações. Para refazer o envelopamento, seria
necessário abrir o forro de gesso, gerando aumento dos custos com serviços
relacionados.
No Ensaio B, obteve-se o LAeq de 43 dB(A) com materiais instalados pela
Construtora e LAeq de 48 dB(A) com manta asfáltica com feltro, escolhida pela
Autora, tendo sido revestidas as tubulações hidrossanitárias do Banheiro Hóspede.
Ficou-se, assim com uma diferença de 6 dB(A) e 11 dB(A), para chegar ao nível
mínimo determinado pela norma 15575-6 (ABNT, 2013), que é de ≤ 37 dB(A).
Cabem, aqui, as mesmas observações feitas com relação ao uso de forro de gesso
feitas na análise do Ensaio A, com a ressalva de que, nesta situação, a transmissão
estrutural de ruído deve receber atenção mais expressiva, considerando a
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possibilidade de se adotar suportes elásticos para as tubulações.
Ainda no Ensaio B, tem-se o LASmax de 47 dB(A), para materiais instalados
pela Construtora e LASmax de 52 dB(A), para manta asfáltica com feltro, escolhida
pela Autora, para os mesmos ambientes, considerando tubulações hidrossanitárias
com acionamento da válvula de descarga, no Banheiro Hóspede. Ambos não
atendem ao nível mínimo determinado pela norma 15575-6 (ABNT, 2013). Sendo
assim, o resultado é insatisfatório, mas poderá ocorrer uma melhora com a
instalação do forro de gesso acartonado, recomendado anteriormente. Nesse
ensaio, o material especificado pela Autora tem a vantagem de ser de fácil
instalação, leve, e ter a possibilidade de ser colocado em apenas uma camada,
evitando aumento do custo com mão de obra. As desvantagens são as mesmas
apresentadas pelos materiais do Ensaio A, com o agravante que, por ser uma manta
asfáltica, deixa a tubulação mais estanque aos possíveis vazamentos.
No que diz respeito aos materiais tubo bipartido de lã de rocha e lençol de
borracha, instalados em fase de obra no Ensaio B, como são materiais disponíveis
no mercado, é fácil encontrá-los nas bitolas especificas de cada tubulação, sendo de
fácil, rápida e ágil aplicação nas instalações. As desvantagens são as mesmas
apresentadas pelos materiais utilizados no Ensaio A.
Este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente quanto ao nível do
impacto no cronograma físico da obra, ou seja, no tempo de acréscimo para a
instalação dos revestimentos nas tubulações hidrossanitárias. Além disso, não foi
possível experimentar todos os materiais existentes no mercado. Apesar das
limitações identificadas ‒ e de outras que podem ser apontadas ‒, considera-se que
o estudo realizado permitiu conhecimento aprofundado de determinados materiais, e
comprovou a importância do envelopamento de tubulações hidrossanitárias para
redução dos níveis de ruídos que ocasionam.
Conclui-se que, a partir da norma 15575-6 (ABNT, 2013), para que as
tubulações hidráulicas sanitárias atendam aos valores de desempenho mínimo,
intermediário e máximo, todas elas devem receber materiais que absorvam e
atenuem os ruídos, antes da colocação dos forros programados para os ambientes.
Caso o material aplicado não atinja os resultados esperados, uma melhora pode ser
obtida com a inclusão de forro de gesso acartonado, com a possibilidade de
acrescentar mantas de lã de vidro ou rocha, para a obtenção dos resultados
necessários.
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Futuras investigações poderiam fazer uso de outras alternativas de solução,
seja focando nas tubulações de esgoto, ou até mesmo abrangendo as instalações
de água fria. Os ensaios realizados não findam as possibilidades. Pelo contrário,
abrem caminho para novos estudos em que poder-se-ia avaliar, por exemplo, os
impactos no cronograma físico financeiro da obra, ou seja, no tempo para a
realização das instalações dos revestimentos, considerando a dificuldade e custos
homem/hora (H/H) para execução dessa etapa. Fatores econômicos, igualmente,
poderiam ser abordados no que concerne aos custos globais da obra e de
instalações hidrossanitárias.
Outro caminho de investigação a ser aprofundado é o proposto por Pavanello
(2014), que caracteriza o ruído gerado pelos equipamentos hidrossanitários usando
o LFmax,nT, como descritor contemplando picos em algumas frequências, que são
ignorados pelo LAeq,

nT

e suavizados pelo LASmax,nT. Assim, é possível detalhar-se

mais o ruído das instalações hidrossanitárias e, dessa maneira, adotar medidas para
seu envelopamento adequado, com o objetivo de avaliar o incômodo que esse ruído
pode causar nas unidades vizinhas, mesmo considerando como descritores os
valores determinados pela NBR 15575-6 (ABNT, 2013), com a grandeza que melhor
expressa a sensação sonora do ruído provocada ao ouvinte, que é o LAeq, nT.
Dada a importância do tema, considera-se que há ainda muito a ser feito e
investigado na área sendo, ela mesma, um campo fértil de trabalho para outros
pesquisadores
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