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RESUMO
Atualmente os apartamentos são valorizados pela quantidade de banheiros e
não pela qualidade deles. Do ponto de vista tecnológico a redução desta área
implica em maior complexidade de execução, dificuldade de uso e de manutenção.
O lento avanço tecnológico dos SPES - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário no
Brasil reforça a necessidade de pesquisas com objetivo de melhorias que
proporcionem condições adequadas de manutenção e conforto aos seus usuários. O
objetivo geral desta pesquisa é a identificação de diretrizes que minimizem as
patologias relacionadas aos SPES ocorrentes em banheiros de apartamentos. Para
tal é proposto o estudo dos projetos, dos métodos executivos, dos materiais
disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os sistemas que
compõem um banheiro típico de edifício residencial de múltiplos pavimentos,
construído atualmente na cidade de São Paulo. Como resultados, foi identificado
que o tamanho dos banheiros diminuiu 35% ao longo dos últimos 30 anos e, que o
projeto de banheiro com dimensões mínimas deve considerar vários aspectos
construtivos, principalmente a análise da taxa de conexões conforme a área
construída, e o espaço mínimo a ser ocupado por um aparelho sanitário,
independente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (ABNT, 2012). Além disso,
o formato geométrico interfere também para a dimensão mínima do ambiente. A
contribuição deste trabalho é uma proposta de melhorias do banheiro com foco nos
SPES, expandido às demais disciplinas que o compõe, englobando um conjunto de
diretrizes aplicáveis aos tipos comuns de banheiro de apartamento.
Palavras Chave: Sistemas Prediais; Esgoto; Projeto; Banheiro

ABSTRACT
Apartments Bathrooms: Design proposals for sewage systems

Nowadays,
apartments
are
valued
for
th
e quantity of bathrooms in them rather than for the bathrooms’ quality. From a
technological viewpoint, reducing bathroom area involves greater complexity of
execution, difficulty of use and difficulty of maintenance. The minor technological
advances in Building Service Systems (BSS) in Brazil reinforces the necessity for
research on improvements that provide comfort to its users and adequate
maintenance conditions. The overall objective of this research is to identify guidelines
that minimize the pathologies related to building sewage systems applied in
apartment bathrooms. Therefore, we propose here the study of design, executive
methods, materials available in the local market and pathologies involving the
systems that compose a typical apartment bathroom in a recently-built residential
building with multiple floors in the city of São Paulo. We determined that the size of
bathrooms has decreased 35% over the last 30 years, and that the bathroom design
with minimum dimensions must consider several constructive aspects – mainly, the
ratio of pipe fittings to area and the minimum space necessary for a sink, regardless
of its size, according to a Brazilian Performance Standard for residential buildings
(NBR 15575-1-2012). Furthermore, its geometric shape also affects the minimum
size of a bathroom. The contribution of the current work is a proposal for
improvements on the bathroom with a focus on BSS, but also concerning the other
areas that compose it, encompassing a set of guidelines applicable to common types
of apartment bathrooms.
Keywords: Building Systems; Sewage; Design; Bathroom
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1

INTRODUÇÃO
A quantidade de domicílios brasileiros do tipo apartamentos está em constante

crescimento, somente na última década teve elevação de 29%, esta evolução é
apresentada no gráfico 1 a seguir.
Gráfico 1 – Evolução da quantidade de apartamentos de 2001 a 2009

Fonte: IBGE (2009) – adaptado pelo autor

Dentre as áreas internas de um edifício residencial a que mais demanda
interferências entre as tantas disciplinas da construção civil é a área destinada ao
banheiro, pois em um espaço muito pequeno encontram-se agrupados muitos
materiais diferentes.
Oliveira et al. (2009) identificaram que dentre as patologias internas em
habitações de interesse social, os banheiros apresentaram 39% das manifestações
de Sistemas Prediais Hidrossanitários (SPHS) e 34% dos problemas com
impermeabilização.
Em geral, patologias frequentes nos SPHS do edifício não envolvem sérios
riscos à vida ou à saúde dos seus usuários, porém, elas costumam causar
transtornos, aborrecimentos e desconfortos, em geral associados aos sintomas
comuns de suas manifestações (Teixeira et al., 2011).
O fator principal dos transtornos causados ao usuário final e gerados pelo mau
funcionamento dos Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário (SPES) estão diretamente
ligados à sua localização, quando embutidos entre o forro e a laje do apartamento
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inferior, para qualquer reparo deve-se sempre incomodar o vizinho, deixando de ser
um problema técnico para se tornar um problema social.
Diversos trabalhos abordam a incidência de patologias nos SPHS, e
consequentemente nos SPES, poucos abordam a questão da interferências entre
os sistemas prediais e as demais partes que constituem o edifício.
Boni (2010), identificou os pontos de conflito entre as interfaces físicas dos
SPHS com as vedações e estruturas que ocorrem no pavimento tipo de edifícios
residenciais.
Dentro do contexto estudado por Boni, tem-se a grande relevância da
necessidade de melhoria dos projetos e métodos executivos dos SHPS, bem como
sua compatibilização com os demais projetos que compõem a construção de um
edifício, o que justifica o estudo detalhado de uma área especifica da habitação: o
banheiro.
Segundo o levantamento de Boschetti (2010), as falhas registradas por três
construtoras tem origem em sua grande maioria nos sistemas prediais, estes dados
estão demonstrados no gráfico 2.
Gráfico 2 – Percentual de falhas ocorridas dos sistemas prediais

Fonte: Boschetti (2010)

Conforme a tabela 1, a seguir, Boschetti (2010) constatou que as falhas após
cinco anos da entrega da obra de um total de 7.684 registros, 1.214 foram relativas
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as instalações de água fria e 1.112 falhas foram das instalações de esgoto. Assim
somando os problemas de instalações de água fria e esgoto representam cerca de
30% de todas as falhas ocorridas no período estudado.
Tabela 1 – Quantidade de falhas por ano de entrega – Construtora A
ELEMENTO

Água Pluvial
Instalação de água fria
Instalação de esgoto
Louça sanitária
Metal sanitário
Instalação de água
quente
Instalação de gás
Sistema de exaustão
Instalação elétrica
Interruptor e tomada
Instalação de TV a cabo
Instalação telefônica
Sistema de segurança
TOTAL
PERCENTUAL

ANO DE ENTREGA
2º
3º
4º

5º

23
894
802
796
1.300

15
172
207
87
55

9
101
64
24
11

1
18
22
3
1

0
29
17
4
0

48
1.214
1.112
914
1.367

152
67
144
1.064
121
190
607
93
6.253
81,3%

35
14
26
170
2
13
25
4
825
10,7%

13
7
170
54
2
5
5
3
468
6,1%

6
0
8
21
0
0
1
0
81
1,1%

1
0
2
4
0
0
0
0
57
0,8%

207
88
350
1.313
125
208
638
100
7.684
100,0%

1º

TOTAL

Fonte: Boschetti (2010)

Um fato interessante constatado, nos estudos de Boschetti, é que mesmo
diminuindo a quantidade total de falhas ao longo do tempo, ainda nota-se que a
quantidade de falhas nos sistemas de água fria e esgoto continua sendo muito maior
do que as das demais disciplinas em análise, isto porque as falhas dos SPHS
dependem não somente da sua perfeita execução, mas também da correta condição
de uso e manutenção preventiva, a tabela 2 representa esta situação.
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Tabela 2 – Falhas ocorridas por tempo de entrega
Elemento
1º Ano
2º Ano
Água Pluvial
46,9%
32,1%
Instalação de Água Fria
73,6%
14,2%
Instalação de Esgoto
72,1%
18,6%
Louças Sanitárias
87,1%
9,5%
Metais Sanitárias
95,1%
4,0%
Instalação de Água Quente
73,6%
16,7%
Instalação de Gás
75,8%
15,8%
Sistema de Exaustão
41,4%
7,3%
Instalação Elétrica
81,0%
12,9%
Tomadas e Interruptores
97,3%
1,3%
Instalação de TV a Cabo
91,4%
5,9%
Instalações Telefônicas
95,2%
3,7%
Sistema de Segurança
92,2%
4,2%
Fonte: Boschetti (2010)

3º Ano
18,1%
8,3%
5,8%
2,6%
0,8%
6,3%
8,4%
48,5%
4,1%
1,3%
2,6%
0,8%
3,6%

4º Ano
2,8%
1,5%
2,0%
0,3%
0,1%
3,0%
0,0%
2,2%
1,6%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%

5º Ano
0,0%
2,4%
1,5%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tendo como base a ocorrência das patologias envolvendo uma área tão
pequena e de sequência executiva aparentemente simples, revela-se a importância
da compreensão do funcionamento dos sistemas que compõe um banheiro de
apartamento visando a melhoria dos projetos de SPES dos apartamentos.
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2

OBJETIVO
O objetivo geral desta pesquisa é a identificação de diretrizes que possam

contribuir para a minimização das patologias relacionadas aos SPES geradas no
banheiro de apartamento, por meio do estudo dos projetos, dos métodos executivos,
dos materiais disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os
sistemas que compõem um banheiro típico de edifício residencial de múltiplos
pavimentos, construído atualmente na cidade de São Paulo.
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3

METODOLOGIA
A pesquisa pode ser classificada de várias formas e através de critérios que

variam conforme diferentes enfoques.
Primeiramente esta é uma pesquisa aplicada por ter objetivos de geração de
resultados passíveis de aplicações práticas e dirigidos à solução de problemas
específicos.
A classificação quanto aos objetivos deste trabalho é de pesquisa exploratória,
pois caracteriza-se por objetivos que visam proporcionar maior familiaridade com a
problemática apresentada e também a construção de hipótese para a melhoria dos
projetos de banheiros (Gil, 2002).
Com relação aos procedimentos a classificação desta pesquisa pode ser
identificada, segundo Yin (2005), como estudo de caso, pois ela responde as
perguntas Como? e Por quê?. E não requer controle de eventos e tem foco em
eventos contemporâneos.
3.1

Método
A expressão método científico, é definida por Ciribelli (2003) como o conjunto

de sequencias operacionais, sustentadas numa sistemática, para atingir um fim
científico. O método científico implica o uso adequado da reflexão e da
experimentação, como também de outros procedimentos.
Para alcançar o objetivo desta pesquisa, o método utilizado consiste de:
 Análise dos métodos executivos e os materiais aplicados, bem como a
inovação tecnológica nacional;
 Análise das tipologias utilizadas, bem como as características
arquitetônicas dos banheiros construídos atualmente;
 Coleta de informações de profissionais;
 Identificação das falhas mais frequentes e suas causas prováveis;
 Verificação dos sistemas empregados e aspectos arquitetônicos
empregados num banheiro comum de apartamento;
 Relação do usuário com o ambiente;
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 Proposta de melhorias nos projetos e práticas executivas para
minimização das falhas identificadas.
 Verificação do enquadramento de tipologias de projeto do banheiro de
edifício, onde os ramais de esgoto fiquem contidos acima da laje de
piso da unidade, de modo que se evitem as falhas detectadas, bem
como racionalize o processo construtivo das instalações prediais de
esgoto garantindo a integridade do apartamento inferior no caso de
manutenção, reparos e alterações de layout.
Os procedimentos utilizados para a realização desta pesquisa estão
compreendidas em três etapas: planejamento, levantamento de dados e análise e
conclusão da pesquisa, conforme apresenta a figura 1.
Figura 1 – Fluxo das etapas do método de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta dados da revisão bibliográfica sobre a evolução das

moradias complementado pelo conceito de higiene e sanitarismo e o papel do
banheiro dentro deste neste cenário.
4.1

Histórico
O banheiro e seus componentes passaram por um processo evolutivo

acompanhando o desenvolvimento da humanidade. A preocupação com a higiene e
o combate as doenças motivaram a busca por melhorias nos conceitos de coleta de
esgoto e da assepsia do corpo e da habitação.
A evolução dos aparelhos sanitários está diretamente relacionada ao
crescimento das cidades, a revolução industrial e ao avanço do conhecimento
científico e da medicina, que através do entendimento dos vírus e bactérias deram
diretrizes aos conceitos atuais de sanitarismo que marcaram a evolução dos
aparelhos sanitários e das instalações de água e esgoto principalmente no século
XIX e início do século XX (Landi, 1993).
A modernização de Paris a partir de 1850 é um marco importante à utilização de
apartamentos como meio de habitação. A urbanização da cidade a cargo do Barão
Georges Haussmman evidenciou os novos bulevares ocupados por centenas de
edifícios de apartamentos, que constituíam construções elegantes, desenhadas por
arquitetos e destinadas à moradia de classes financeiramente favorecidas, a
pequena e média burguesia (Queiroz, 2008).
Estes apartamentos tiveram confortos modernos favorecidos tanto pelo
desenvolvimento tecnológico de novos equipamentos, como o fogão, aquecedores e
também de instalações e peças sanitárias graças a implementação de redes
públicas de água, esgoto e gás.
A partir daí os banheiros que eram espaços de rejeição, receberam banheiras e
ganharam status, aproximando-se dos espaços de intimidade da família.
Ainda no início do século passado, dentro do contexto nacional, a cidade de São
Paulo possuía muitas casas dotadas de latrinas no lado externo, conforme a figura
2, os banhos eram tomados de “caneca” e a noite era comum o uso de pinico,
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preferidos para não se sair ao frio e por vezes a chuva para o inconveniente uso do
cômodo escuro.
Figura 2 – Planta básica de vila

Fonte: Valladares (1983, apud Souza, 2007)

Segundo Souza (2007), as indústrias começaram a criar as vilas operarias para
abrigarem seus funcionários, com casas que se diferenciavam dos cortiços
principalmente por conterem banheiros independentes e internos, além de outros
fatores ligados a melhores condições de iluminação, ventilação e definição de
cômodos.
Conforme citado por Camargo (2003), para a classe média, houve a escassez
cada vez maior de terrenos próximos aos centros urbanos, e os que restaram tinham
preços muito altos, impossíveis de serem pagos para a construção de suas casas. A
evolução das técnicas construtivas aliadas aos preços altos dos terrenos,
viabilizaram a construção dos primeiros edifícios residenciais da cidade. Eram
apartamentos que deviam ter ares sofisticados para não se confundirem com os
cortiços e atenderem a necessidade desta classe social.
Segundo Queiroz (2008) em São Paulo, a influência francesa no desenho e
organização dos apartamentos pode ser observada desde as primeiras unidades
produzidas na cidade que se assemelhavam com a organização de espaços das
casas dos mais ricos, possivelmente na década de 1910.

Estas características

tentavam atenuar a imagem negativa que muitos tinham dos apartamentos.
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As primeiras unidades construídas possuíam cômodos avantajados se
comparados aos atuais, boa ventilação e aspectos arquitetônicos similares aos das
casas da época. Segundo Camargo (2003) os apartamentos a principio foram
construídos pelas famílias tradicionais e de posse para serem alugados à classe
média.
Atualmente os apartamentos representam 11% dos domicílios brasileiros,
conforme tabela 3.
Tabela 3 – Tipo de domicilios particulares permanentes

Tipo do domicílio

Quantidade

%

Casa
Apartamento
Casa de vila ou em condomínio
Habitação em casa de
cômodos, cortiço ou cabeça de
porco
Oca ou maloca
Total

49 837 433
6 157 162
1 018 494

87%
11%
2%

296 754

1%

14 324
57 324 167

0%

Fonte: IBGE (2010) – adaptado pelo autor

A grande maioria dos apartamentos contam com um único banheiro, conforme
tabela 4.
Tabela 4 – Número de banheiros de uso exclusivo em domicílios tipo apartamento

1
2
3
4 ou mais

Domicílios particulares
permanentes tipo
apartamento
3 261 977
1 727 057
855 614
303 316

Total

6 147 964

Número de banheiros de
uso exclusivo do domicílio

%
53%
28%
14%
5%

Fonte: IBGE (2010) – adaptado pelo autor

Queiroz (2008), constatou que até o final dos anos 1990, era o número de
dormitórios que definia o valor do imóvel, já nos anos subsequentes a tendência é
de estender as suítes aos apartamentos também de menor custo, fator que valoriza
muito o imóvel no processo de comercialização. Queiroz também verificou que
mesmo os apartamentos comportando maior número de cômodos para conter as
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suítes, não tiveram sua área aumentada, o que gera maior compartimentação em
áreas totais reduzidas, resultando cômodos também reduzidos.
Lemos (1989, apud Queiroz, 2008), cita a proliferação das suítes nos
apartamentos como uma questão de afirmação social, pelo qual poderia se medir o
êxito de uma pessoa.
4.2

O banheiro e seus componentes
Neste capítulo é definido o conceito atual de banheiro de edifícios e os

sistemas que o compõe.
Logo após, serão descritos os sistemas e seus respectivos subsistemas,
especificamente aos que interferem nas áreas que tem o uso compartilhado entre os
pavimentos superior e inferior, bem como a correlação entre eles, visando a solução
integrada entre o espaço disponível, o bom funcionamento, a durabilidade e a
manutenção com menor impacto entre apartamentos vizinhos. Para isso, esta seção
será divida nos seguintes itens:


Sistemas prediais hidráulicos e sanitários;



Aparelhos sanitários;



Pisos e revestimentos;



Impermeabilizações;



Shafts e carenagens plásticas;



Forros e divisórias;



Piso-box.

Apesar das tubulações que suprem o banheiro com água quente e fria estarem
embutidas também no forro do banheiro, elas não serão abordadas pois podem ser
facilmente reparadas dentro da própria unidade habitacional, sem interferir com o
vizinho inferior.
4.3

Definição e características do banheiro de edifícios
O banheiro é um cômodo destinado a higiene pessoal, equipado com

aparelhos e instalações para abastecer o usuário com água limpa e afastar os
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dejetos humanos, seu funcionamento depende de vários subsistemas integrantes
do edifício, sendo o edifício o sistema a ser analisado.
Ilha (1994) define o edifício como um sistema composto por diversos
subsistemas que se relacionam, onde o melhor desempenho é o conjunto de todas
as soluções para atender as funções a que o edifício se destina.
O edifício é um macro sistema composto por diferentes subsistemas que são
compostos por uma associação de elementos organizados para desempenhar
funções específica (Boni, 2009).
Paliari (2008) analisando a funcionalidade das antigamente denominadas
instalações prediais

define que, elas podem ser consideradas como um dos

subsistemas do edifício que se relaciona diretamente com os demais subsistemas e
que quaisquer que sejam as soluções adotadas para as estas instalações, elas
devem considerar o todo e não somente as partes. Deste modo, as instalações são
promovidas as sistemas de uma edificação.
Sob um ponto de vista mais amplo, Matos (2011), define que a edificação pode
ser considerada como sendo um sistema formado por vários subsistemas
interligados entre si, onde se enquadram os serviços de suprimento de água,
energia elétrica, entre outros. Esta mesma hierarquização pode ser feita ao se
analisar especificamente estes serviços, podendo-se atribuir aos mesmos o status
de “sistemas” e as partes que o compõem de subsistemas.
As áreas de uso compartilhado tem basicamente a existência de tubulações de
esgoto, ramais que interligam os aparelhos sanitários aos ralos sifonados e estes ao
tubo de queda, o desempenho deste local está relacionado à funcionalidade de
diversos sistemas que compõe o banheiro.
Os componentes das áreas compartilhadas entre vizinhos do banheiro
apresentados no quadro 1, são analisadas sob o ponto de vista de funcionalidade,
interferências entre si, a relação direta da dificuldade de execução de cada uma,
bem como de manutenção com a dimensão do cômodo.
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Quadro 1 – Componentes integrantes da área de uso compartilhado entre vizinhos do
banheiro
Sistema

Componentes

Estrutura

Laje

SPHS

Tubos e conexões de esgoto e ralos sifonados

Impermeabilização

Manta, membranas

Revestimentos

Piso cerâmico, porcelanatos, pedras naturais

Fechamentos

Forro de gesso, shafts e carenagens

Fonte: O autor

4.4

Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - SPES

4.4.1 Definição
A função básica do sistema de esgoto sanitário é coletar e conduzir os
despejos provenientes do uso dos aparelhos sanitários a um destino apropriado .
A NBR 8160 (1999)

define o sistema predial de esgoto sanitário, como o

conjunto de tubulações e acessórios destinados a coletar e transportar o esgoto
sanitário, garantir o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitar o
encaminhamento dos mesmos para os ambientes sanitários.
O conjunto de tubulações que compõe o sistema predial de esgoto sanitário
pode ser divido em três partes: esgoto primário, esgoto secundário e ventilação.
O esgoto primário é a parte das canalizações que pode ter contato com os
gases provenientes do coletor público, ou seja, as descargas que vão dos
desconectores até o coletor público.
O esgoto secundário compreende as canalizações e os aparelhos sanitários
que não estão em contato com os gases provenientes do coletor público, isto é, as
descargas que vão até as caixas sifonadas, ralos sifonados, sifões e demais
desconectores.
A ventilação compreende tubulação que promove o escoamento de ar da
atmosfera para o sistema de esgoto e vice-versa ou a circulação de ar no interior da
mesma, com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos desconectores e
encaminhar os gases para a atmosfera.
Segundo Amorim (2008), o sistema predial de esgoto sanitário responsável
pelo transporte do esgoto gerado na edificação é constituído pelos subsistemas de
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coleta,

transporte,

ventilação e

disposição do esgoto sanitário,

conforme

apresentado na figura 3 a seguir.
Figura 3 – Componentes do Sistema Predial de Esgoto Sanitário

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Amorim (2008)

O subsistema de coleta é formado pelos aparelhos sanitários. O subsistema de
transporte compreende as tubulações e acessórios destinados a captar o esgoto
sanitário e conduzi-lo até um destino adequado.
O subsistema de ventilação destina-se a garantir a integridade dos fechos
hídricos, de modo a impedir a passagem de gases para o ambiente utilizado e
conduzir tais gases à atmosfera.
O subsistema de disposição é composto pelos dispositivos de tratamento ou
somente de lançamento final do esgoto, que pode ser o sistema público de coleta ou
fossas sépticas.
Em edificações de pavimentos superpostos, o sistema é idêntico até o ramal de
esgoto, que se liga a um tubo de queda vertical, que no pavimento térreo se liga a
caixa de inspeção e daí vai ao coletor público (Matos, 2011).
4.4.2 Classificação
Segundo Paliari (2008), o critério básico de classificação do sistema predial de
esgoto sanitário consiste no tipo de subsistema de ventilação a ser utilizado em
função do nível de ventilação requerido do mesmo. Sua classificação também pode
ser quanto ao dispositivo utilizado na sua ventilação. De acordo com este critério,
tem-se o sistema predial de esgoto sanitário com subsistema de ventilação
convencional e o sistema predial de esgoto sanitário com sistema de ventilação
alternativo, dotado de válvulas de admissão de ar.
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4.4.3 Materiais e Componentes
O PVC (cloreto de Polivinila) é o principal material utilizado no sistema predial
de esgoto sanitário atualmente, é fabricado conforme as especificações da NBR
5648 (2010). Este material substituiu o ferro fundido que foi utilizado em larga escala
no passado por possuir alta resistência à tração e ao choque.
Segundo a NBR 8160 (1999), os diâmetros que podem ser utilizados nos
ramais de esgoto, são os apresentados no quadro 2. O dimensionamento das
tubulações pode ser feito pelo método hidráulico ou pelo método das unidades de
Hunter de contribuição (UHC).
Quadro 2 – Diâmetro nominal das tubulações dos ramais de esgoto
DIÂMETRO DAS
TUBULAÇÕES DOS
RAMAIS DE ESGOTO
(mm)

40
50
75

100
Fonte: NBR 8160 (1999), adaptado pelo autor

As principais peças para conexões dos tubos de PVC utilizadas nos ramais de
esgoto e nas interligações com os ramais de ventilação, colunas de ventilação e
tubos de queda são bucha de redução, cap, joelho, curva, junção, redução
excêntrica, tê e luva.
Segundo a NBR 5688 (1999) a união entre estas peças pode ser feita através
de:


Junta soldável (JS): Junta constituída pela união da ponta de um tubo ou
conexão com a bolsa de outro tubo, ou de uma conexão e o adesivo
para PVC.



Junta elástica (JE): Junta constituída pela ponta de um tubo e/ou
conexão com a bolsa de outro tubo e/ou conexão e por anel de vedação,
alojado em sulco apropriado, situado na bolsa, montados de forma
deslizante.

Os ralos tem a função de coletar águas do piso, há dois tipos de ralos os de
corpo de caixa seca exemplificado na figura 4, e os ralos que com caixas sifonadas
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conforme a figura 5, estes possuem também a função de conectar os ramais de
descarga aos ramais de esgoto.
Figura 4 – Corpo de caixa seca

Fonte: Tigre (2010)
Figura 5 – Corpo de caixa sifonada

Fonte: Tigre (2010)

Como nas construções geralmente não se consegue determinar com exatidão
a altura final do piso acabado, tanto nos casos de lajes rebaixadas como nos de
forro falso, é necessário o uso de prolongamentos. Para a instalação do
prolongamento, este deve ser cortado na altura necessária, substituindo-se o anel
de fixação que acompanha a caixa sifonada e deve ser soldado ao corpo da caixa.
Algumas peças também foram incorporadas ao catálogo de produtos, visando
a melhoria da interface entre piso e SPES, entre elas estão a luva simples com
fixador e a peça antiinfiltraçã, que são aplicadas como mostra a figura 6.
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Figura 6 – Luva simples com fixador e peça antiinfiltração

Fonte: Tigre (2010)

Existe também o ralo linear, que facilita a definição da inclinação do piso em
única direção, ele não possui dispositivo de sifão e deve ser conectado a uma caixa
sifonada, conforme visto na figura 7.
Figura 7 – Ralo linear

Fonte: Tigre (2010)

A NBR 8160 (1999), recomenda que todos os trechos horizontais previstos no
sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento
dos efluentes por gravidade, devendo, para isso apresentar declividade constante.
As declividades mínimas recomendadas são:
 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm;
Atualmente existem alguns materiais que tendem a facilitar a execução das
interligações com ralos, a figura 8 apresenta uma caixa sifonada com corpo giratório
que permite giro de 360º entre as entradas e saída, o que facilita o ajuste do
alinhamento do ralo com o traçado das tubulações, esta caixa também possui as
entradas e saída com inclinação de 2%, o que facilita o trabalho do instalador.
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Figura 8 – Caixa sifonada girafácil

Fonte: Tigre (2010)

4.5

Aparelhos Sanitários
Borges e Borges (1992), definem os aparelhos sanitários como elementos

destinados a fornecer água para fins higiênicos e receber dejetos e águas servidas.
Segundo a NBR 8160 (1999) os aparelhos sanitários a serem instalados no
sistema de esgoto sanitário devem:
 impedir a contaminação da água potável (retrossifonagem e conexão
cruzada);
 possibilitar acesso e manutenção adequados;
 oferecer ao usuário um conforto adequado à finalidade de utilização.
Os aparelhos sanitários que podem empregados no banheiro residencial são:
banheira, bidê, chuveiro, ducha manual, lavatório e bacia sanitária.
Camargo (2003) analisou o uso do espaço de apartamentos de dois dormitórios
e verificou que a área do banheiro é a que tem maior comprometimento em relação
ao uso, no ambiente de 1,95 m² de área útil estudado que dispõe de vaso sanitário,
bidê, lavatório e chuveiro, ao se questionar a opinião dos moradores quanto à
disposição de substituir o bidê por uma ducha higiênica fixável à parede, mesmo
reconhecendo a escassez do espaço dos sanitários, a maioria dos moradores
mostrou-se pouco receptiva ao outro conceito de higiene íntima, preferindo manter a
peça tradicional, o bidê.
4.5.1 Lavatórios
Os lavatórios podem ser de coluna ou cubas instaladas em tampos de
mármore e granito entre outros diversos materiais. Existem diversas marcas e
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inúmeros modelos de lavatórios, tanto os de coluna que são fabricados em louça,
quanto as cubas que podem produzidas com diversos materiais, tais como vidro,
madeira, aço inox, resinas entre outros.
4.5.2 Chuveiros
Os chuveiros, figura 9, ou duchas podem ser instalados sobre as banheiras ou
em recinto separado denominado box (Borges e Borges; 1992). No caso do chuveiro
instalado no box, o esgotamento é feito a partir de um ralo seco ou sifonado, quando
este for seco está ligado a uma caixa sifonada. O chuveiro pode ser elétrico, dotado
de resistência elétrica para aquecer a água ou pode receber a água já aquecida por
um aquecedor elétrico ou a gás.
Figura 9 – Chuveiro

Fonte: Deca (2009)

Além das falhas mais simples, ocorridas no momento da instalação dos
aparelhos, existem alguns casos mais complicados como o da vazão do chuveiro
não ser compatível com a drenagem do ralo.
O projeto executivo do banheiro deve ser elaborado com a premissa básica de
que toda água servida deve ser escoada o mais rápido possível. Em se tratando da
área do box do chuveiro, o piso deve ter caimento mínimo para não empossar água,
e esta deve ser escoada pelo ralo e chegar as tubulações de esgoto.
No passado recente os apartamentos de classe baixa e média eram na sua
maioria providos de chuveiros elétricos, os quais são de baixa vazão e não superam
a capacidade de escoamento das grelhas dos ralos.
Barreto e Medeiros (2008), fizeram um levantamento em residências situadas
na cidade de São Paulo e caracterizaram a vazão e a frequência de uso de
aparelhos sanitários, onde o chuveiro elétrico apresentou vazão média de 0,0683 L/s
e frequência diária de 6 usos.
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Conforme dados do fabricante de tubos e conexões de PVC Tigre (2010), as
grelhas para caixas e ralos tem vazão conforme quadro 3.
Quadro 3 – Vazão das grelhas para caixas e ralos de PVC
DIÂMETRO (mm)

VAZÃO (l/s)

100

0,55

150

0,70

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Tigre (2010)

A preocupação com a economia de energia elétrica nas construções
paulistanas fez com que se tornasse obrigatório o uso de aquecedores a gás para o
abastecimento de água quente para os chuveiros. Atualmente a maioria dos
apartamentos são entregues pelas construtoras sem chuveiro, que é um item
considerado de acabamento, a ser escolhido posteriormente pelo proprietário do
imóvel.
Com a modernização e diversificação de louças e metais sanitários, o usuário
final do imóvel tem atualmente um leque enorme de opções de chuveiro a utilizar.
Observando os modelos de um fabricante, convertendo a unidade de vazão indicada
de litros por minuto para litros por segundo, e tabulando estas informações
apresentadas na tabela 5, pode-se concluir que a maioria dos modelos disponíveis
pode chegar a vazão superior ao que pode ser escoado pela grelha do ralo de
diâmetro mínimo exigido (100mm) que é de 0,55 litros por segundo.
Tabela 5 – Vazões de ducha
VAZÃO MÍNIMA
(4mca)
l/min
l/s
1957 C CT ARE
4,00
0,07
1989 C CT DUCHA LUXO
10,00
0,17
1992 C CT QUADRADO
10,00
0,17
1999 C CT CHUÁ
10,00
0,17
1977 C CT MAX
10,00
0,17
1994 C CT BELLE EPOQUE
10,00
0,17
1998 C CT AQUAMAX
10,00
0,17
1971 C CT IZY
10,00
0,17
1970 C CT CLEAN
10,00
0,17
1976 C CT DREAM
15,00
0,25
1990 C CT ACQUA PLUS
15,00
0,25
1974 C CT AQUA
15,00
0,25
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Deca (2009)
MODELO

VAZÃO MÁXIMA
(40mca)
l/min
l/s
12,00
0,20
40,00
0,67
40,00
0,67
40,00
0,67
45,00
0,75
45,00
0,75
45,00
0,75
50,00
0,83
55,00
0,92
60,00
1,00
60,00
1,00
60,00
1,00
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É importante ressaltar nesta análise que a vazão do chuveiro pode variar
conforme a posição em que o apartamento pode estar em relação a altura do prédio
e consequentemente em relação à altura do reservatório de água superior, pois
quanto maior a pressão atuante na água maior será a vazão do chuveiro. A vazão
máxima atuante nos chuveiros é aplicada a pressão 40 mca, pois segundo a NBR
5626 (1998) a pressão da máxima da água em qualquer ponto da rede predial não
deve ser superior a 400 kPa ou 40 mca, o que equivale a um apartamento do andar
térreo num edifício de 13 andares aproximadamente.
Apesar da indicação da vazão máxima adotada para o chuveiro nos cálculos
hidráulicos nos manuais de proprietários, esta indicação não alerta aos riscos e
danos que o uso do chuveiro inadequado pode gerar tanto para a alimentação
hidráulica quanto ao escoamento da água servida.
4.5.3 Bacias Sanitárias
A NBR 8160 (1999), define a bacia sanitária como o aparelho destinado a
receber exclusivamente os dejetos humanos. Este aparelho é provido de fecho
hídrico que impede a passagem de gases provenientes do esgoto primário para o
interior da edificação. A limpeza das bacias é feita através do acionamento do
dispositivo que pode ser válvula de descarga ou caixa de descarga.
Existem dois tipos de bacias as convencionais que funcionam pelo principio da
sifonagem e descarregam o esgoto para baixo e as bacias de saída horizontal
(figura 10) que funcionam por arraste e que podem direcionar o fluxo tanto no
sentido horizontal como para baixo.
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Figura 10 – Bacia com saída horizontal

Fonte: Deca (2009)

O sistema de descarga das bacias sanitárias pode ser composto por caixa de
descarga (figura 11), separada ou integrada á bacia, ou por válvula de descarga
(figura 12).
Figura 11 – Bacia com caixa acoplada

Fonte: Deca (2009)
Figura 12 – Bacia convencional

Fonte: Deca (2009)

A bacia sanitária de saída horizontal transfere os efluentes do poço do vaso
para a tubulação de esgoto utilizando

exclusivamente

a energia hidrodinâmica

oriunda da descarga de água aplicada no processo.
Quanto maior a vazão, maior a capacidade de remoção de sólidos do poço da
bacia, melhor o fluxo do esgoto no tramo horizontal até o tubo de queda, e melhor o
desempenho do sistema como um todo.
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No Brasil

há um fabricante de caixas acopladas que são embutidas na

alvenaria ou parede de gesso acartonado. A figura 13, representa o modelo de caixa
de descarga utilizada com bacias de saída horizontal.
Figura 13 – Caixa de descarga embutida

Fonte: Montana (2013)

4.6

Pisos e revestimentos
O revestimento de piso e parede tem função de dar acabamento superficial e

ter resistência a abrasão.
Os pisos e paredes de banheiros podem ser revestidos com diversos materiais
os mais utilizados são as peças de cerâmica ou porcelanato e as pedras naturais
polidas como o mármore e granito.
A indústria cerâmica disponibiliza uma variedade muito grande de dimensões e
estampas, que seguem padrões de moda.
As peças de pedras naturais podem ser cortadas em dimensões comerciais de
30x30cm ou 40x40cm, e também podem ser cortadas paginadas, conforme
dimensão do ambiente. Para a área do piso de box de banheiro o corte normalmente
é feito em formato de “diamante”, como é chamado pelos profissionais de
acabamento, e tem custo maior para seu assentamento.
O rejunte, conforme a NBR 13753 (1996), o espaço entre as peças tem as
funções de:
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 Compensar a variação de bitola das placas, facilitando assim o assentamento;
 Atender a estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimensões do
pano a revestir com a largura das juntas entre as placas cerâmicas;
 Oferecer relativo poder de acomodação às movimentações da base e das
placas cerâmicas;
 Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedação da junta;
 Facilitar a troca de placas cerâmicas.
A NBR 13753 (1996), especifica os caimentos necessários para a execução de
revestimento cerâmico de pisos em ambientes molháveis. O piso de áreas como
banheiros, cozinhas, lavanderias e corredores de uso comum, deve ser executado
com caimento de 0,5% em direção ao ralo ou à porta de saída. É recomendado que
não seja ultrapassado o valor de 1,5%. A mesma norma estabelece que nos boxes
dos banheiros, o caimento deve estar compreendido entre 1,5% e 2,5% em direção
ao ralo. Estes valores tem tolerância de mais 10%.
Este caimento comumente é conferido ao piso através da camada de
regularização, a qual deve ser aplicada sempre que as irregularidades não permitam
atender aos limites de espessura do contrapiso ou que houver a necessidade de
corrigir a declividade da base com o intuito de se atingir o caimento especificado
para o piso (NBR 13.753, 1996).
A execução deste caimento não é tarefa fácil para pequenas áreas, e
normalmente este tipo de detalhe não consta nos projetos executivos, os quais
indicam apenas o percentual necessário para a inclinação do piso.
A espessura mínima recomendada para a argamassa de regularização é de 2
cm, afim de se evitar fissuras ocasionadas durante a cura. Assim a vista do perfil do
piso será como mostrado na figura 14 a seguir.
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Figura 14 – Caimento do piso vista em corte

Fonte: Venturini (2012)

4.7

Impermeabilização
Impermeabilização pode ser definido como “Produto resultante de um conjunto

de componentes e elementos construtivos (serviços) que objetivam proteger as
construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade; produto
(conjunto de componentes ou o elemento) resultante destes serviços. Geralmente a
impermeabilização é composta de um conjunto de camadas, com funções
específicas” (NBR 9575, 2003, p.3).
Para o requisito de estanqueidade da NBR 15575-1 (2012), tem-se o critério de
estanqueidade à água utilizada na operação e manutenção do imóvel, para o qual o
projeto deve ter detalhes que assegurem a estanqueidade de partes do edifício que
possam ficar em contato com a água gerada na ocupação ou manutenção do
imóvel.
O projeto de impermeabilização deve ser elaborado segundo a NBR 9575
(2003), afim de se evitar a passagem indesejável de fluídos nas construções,
proteger as estruturas, proteger o meio ambiente de possíveis vazamentos ou
contaminações e também possibilitar sempre que possível a realização de
manutenções da impermeabilização. Porém este último quesito é impossível de
ocorrer no caso de banheiros, uma vez que a impermeabilização está sempre abaixo
da camada de revestimento do piso.
Não existe manutenção preventiva. O que se deve fazer é estimar a vida útil do
sistema e, quando essa vida útil chegar ao fim, trocar a impermeabilização. A
aplicação deve ser feita de maneira correta para ser durável e proteger a estrutura,
mas um dia deverá ser refeita (Storte, 2004).
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No caso de banheiros a impermeabilização deve funcionar contra a água de
percolação. A NBR 9575 (2003) classifica os tipos de impermeabilização que devem
ser utilizados neste caso como rígida e flexível. A a impermeabilização rígida é o
conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas não sujeitas à
fissuração e a impermeabilização flexível o conjunto de materiais e ou produtos
aplicáveis nas partes construtivas sujeitas à fissuração.
A impermeabilização constitui-se em um componente do subsistema vedação
horizontal de grande importância para o desempenho, não somente desse
subsistema, mas também do edifício, já que aquele componente está diretamente
relacionado ao atendimento das exigências dos usuários relativas à estanqueidade,
higiene, durabilidade e economia da edificação, sendo responsável, direta ou
indiretamente,

pela

ocorrência

de

problemas

patológicos.

O

projeto

de

impermeabilização dos pisos do pavimento-tipo assume maior importância quando
se verifica que a impermeabilização é um componente cuja execução interfere e
sofre interferência de outros subsistemas do edifício. (Souza e Melhado, 1998).
Sobre a importância do projeto de impermeabilização de banheiros em prédios
de apartamento pode-se destacar no estudo de Souza e Melhado (1998) a tabela 6
de solicitação dos pisos do pavimento-tipo dos edifícios em relação à presença de
água.
Tabela 6 – Solicitação dos pisos do pavimento-tipo dos edifícios em
relação à presença de água
ÁREA

SOLICITAÇÃO EM RELAÇÃO À ÁGUA

Varanda
Boxe do banheiro
Banheiro
Cozinha
Área de serviço
Lavabo
Fonte: Souza e Melhado (1998)

Alta
Alta
Média a alta
Baixa a média
Baixa a média
Muito baixa

Os detalhes construtivos são de extrema importância para o correto
entendimento da

execução da impermeabilização. Estes detalhes estão

apresentados no quadro 4 a seguir:
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Quadro 4 – Conteúdo do projeto executivo de impermeabilização
●
●
●
●

planta do pavimento-tipo, identificando os ambientes impermeabilizados,
com as especificações dos respectivos sistemas empregados nesses
ambientes;
ampliação dos ambientes impermeabilizados em escala conveniente, com
suas principais dimensões, posição de ralos, tubos, eletrodutos e demais
interferências;
cortes dos ambientes, mostrando as camadas constituintes, com suas
respectivas espessuras e caimentos exigidos;
detalhes de rodapés, ralos, soleiras e demais pontos críticos e batentes
quando estes forem fixados antes das execução da camada de
impermeabilização.

Fonte: Souza e Melhado (1998, apud Melhado et al., 1996)

A NBR 9575 (2003), define que deve ser previsto nos planos verticais encaixe
para embutir a impermeabilização, para o sistema que assim o exigir, a uma altura
mínima de 20 cm acima do nível do piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a
água pode

atingir, RIGHI (2009) recomenda para banheiros que a altura da

impermeabilização de rodapé seja de 50 cm.
Segundo a NBR 9575 (2003), os coletores devem ter diâmetro que garanta a
manutenção da seção nominal dos tubos prevista no projeto hidráulico após a
execução da impermeabilização, sendo o diâmetro nominal mínimo 75 mm. Os
coletores devem ser rigidamente fixados à estrutura.
No caso dos banheiros, os ralos de boxes tem diâmetro mínimo de 100mm,
conforme já abordado anteriormente.
A NBR 9575 (2003) também define que inclinação do substrato das áreas
horizontais deve ser no mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Conforme
detalhe da figura 15. Para calhas e área internas é permitido o mínimo de 0,5%.
Figura 15 – Detalhe genérico de ralo

Fonte: Souza e Melhado (1998, apud Melhado et al., 1996)
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4.8

Shafts e carenagens plásticas
A palavra shaft vem do inglês e significa longa e estreita passagem vertical

num edifício (Oxford, 2005).
O shaft é um espaço de construção vertical por onde podem passar tubulações
de sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia e outros. No banheiro o shaft comporta
as tubulações de água quente, água fria, ventilação e esgoto, conforme
exemplificado na figura 16.
Figura 16 – Planta típica de banheiro com shaft para passagem de tubulações

Fonte: Benevides (2008)

A soma de diversos fatores tornou a inclusão dos shafts dentro das áreas
molhadas dos apartamentos um item da preferência dos construtores desde a última
década. Um deles foi o desenvolvimento da técnica construtiva em alvenaria
estrutural, método muito utilizado para edifícios residenciais, onde não se podem
embutir as tubulações nas alvenarias que recebem e distribuem as cargas do
edifício. Neste tipo de estrutura é comum o uso de shaft interno ou externo à
alvenaria como pode ser verificado na fotografia 1.
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Fotografia 1 – Exemplo de shaft externo

Fonte: Comunidade da Construção(2013)

A execução de fechamentos em alvenaria para se embutir estas tubulações
representa um item que onera a construção não somente na questão de custo, mas
também de prazo de execução, pelo acréscimo de etapas.
Não somente para os edifícios construídos em alvenaria estrutural, mas para
todas as outras tipologias construtivas a crescente necessidade de ganho de
velocidade das obras aliada a redução de custos, fizeram do shaft o meio mais
econômico para o fechamento das tubulações.
A questão de facilitar o acesso às tubulações passou a ser resolvido com a
utilização em alguns projetos com o uso de fechamento do shaft com painel plástico
removível para inspeção (fotografia 2), ou instalação de caixilho com janela
removível conforme figura 17.
Figura 17 – Caixilho com janela removível para shaft

Fonte: Astra (2012)
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Fotografia 2 – Painel removível para shaft visitável

Fonte: Astra (2012)

As carenagens plásticas estão substituindo os fechamentos em alvenaria para
envolver as tubulações que chegam da laje e que alimentam e recebem as águas
servidas dos lavatórios e pias. Segundo Faria (2011) trata-se de uma peça pronta
que é rapidamente fixada à tubulação, conforme figura 18, envolvendo-a e dando o
acabamento da instalação gerando economia à obra, num levantamento realizado
para a construção de um edifício residencial em São Paulo, Faria verificou que o
valor da carenagem pode ser chegar a quase um terço do valor da execução do
fechamento convencional.
Figura 18 – Esquema de utilização de carenagem

Fonte: Astra (2012)
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4.9

Forro e Divisória
O forro suspenso, também denominado forro falso, tem como função principal

de embutir as tubulações dos sistemas de água, esgoto, gás, eletrificação, ar
condicionado, etc. Além de ter a mesma função dos revestimentos de proteger os
elementos da vedação contra a deterioração, também auxilia as vedações em seu
desempenho termo-acústico e na segurança contra a ação do fogo. E não menos
importante tem a função de dar acabamento final, definindo as características
estéticas da vedação do edifício (Sabbatini et al, 2006).
4.9.1 Forro de gesso acartonado
O gesso acartonado começou a ser utilizado em grande escala no Brasil a
partir da segunda metade da década de 90, sendo até então novidade para os
projetistas, construtoras e público em geral. Porém já era um material muito
difundido no exterior, principalmente nos Estados Unidos (Losso e Viveiros, 2004,
apud Corbiolli 1995).
O forro de gesso acartonado é constituído por placas de gesso pré-fabricadas,
elementos estruturais (tirantes e perfis metálicos zincados), acessórios e elementos
de fixação e acabamento (Placo, 2012).
De acordo com a NBR 14715, existem três tipos básicos de placas de gesso
acartonado:


Tipo Standard (ST), para áreas sem exigência específica, de uso geral
(áreas secas);



Tipo Resistente a Umidade (RU), para áreas sujeitas a ação de
umidade, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço



Tipo Resistente ao Fogo (RF), para áreas de exigências especiais de
resistência ao fogo.

Apesar de haver um tipo específico de placa de gesso acartonado para
utilização em áreas úmidas (RU), é comum que estas sejam empregadas apenas em
especificamente em paredes sujeitas ao contato com a água, enquanto que para o
forro dos banheiros utilizam-se placas comuns (ST), mesmo esta área é sujeita a
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ação dos vapores da água do banho, além de poder entrar em contato com
eventuais vazamentos de água e esgoto das tubulações que são embutidas no forro.
4.9.2 Divisória de Gesso acartonado
A parede de gesso acartonado é constituída por placas de gesso préfabricadas, elementos estruturais (perfis metálicos zincados), acessórios e
elementos de fixação e acabamento.
As placas utilizadas para as divisórias tem as mesmas características das
utilizadas para o forro. Segundo o fabricante das placas de gesso acartonado, para
áreas úmidas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, recomenda-se o uso de
placas resistentes a umidade (RU). Porém, segundo Silva (2002), o tratamento
hidrofugante que estas placas recebem não garante total resistência às chapas
quando em contato direto e prolongado com a água. Sendo assim, são necessários
detalhes especiais de impermeabilização da base da parede com o encontro com o
piso.
4.9.3 Forros e divisórias com placa cimentícia
As placas cimentícias são basicamente constituídas de CRFS (cimento
reforçado com fio sintético). Utiliza-se a placa cimentícia tanto em áreas secas como
úmidas, pois ela possui impermeabilidade, além de ser imune a fungos. Também
pode receber vários tipos de acabamentos ou revestimentos, como pintura, textura,
revestimento cerâmico (Pontes, 2010).
As placas cimentícias são produzidas a partir de uma mistura homogênea de
cimento Portland, agregados naturais e celulose reforçada com fios sintéticos de
polipropileno e recebem tratamento adicional de impermeabilização por imersão, o
que confere maior estabilidade dimensional, resistência superficial à abrasão e maior
impermeabilidade. (Brasilit, 2011)
O elemento mais usado para dar suporte às placas cimentícias é o perfil de
aço galvanizado estrutural para steel framing, mas também podem ser utilizado perfil
de drywall e perfil de madeira tratada para Wood framing.
A principal diferença entre a placa cimentícia e a de gesso acartonado é sua
resistência à umidade, sendo possível utilizá-la inclusive em áreas externas, tais
como: paredes externas, platibandas, beirais, brises, shafts em banheiros.

46

Para o emprego de chapas cimentícias em áreas úmidas de banheiros,
cozinhas e áreas de serviços recomenda-se prever sempre a proteção da base da
parede em áreas molhadas (Brasilit, 2013).
4.10 Piso-box
O receptáculo da água da ducha, o piso-box é uma peça industrializada que
substitui a impermeabilização, a execução de caimento do piso e o revestimento
cerâmico.
O piso-box, conforme figura 19, é uma peça monolítica com ralo integrado. O
caimento e a drenagem estão projetados para evitar o acúmulo de água. Sua
interface com as paredes é através do engastamento da aba do piso-box sob os
azulejos em parede de alvenaria ou de gesso acartonado (Roca, 2005).
Figura 19 – Esquema de assentamento piso-box/drywall

Fonte: Roca (2005)

O modelo de piso-box com saída horizontal pela parede da figura 20, sem
passar tubos por baixo da laje, é uma alternativa a não invadir o apartamento inferior
com a tubulação de esgoto.
Figura 20 – Piso-box com saída lateral

Fonte: Astra (2012)
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4.11 Dimensões
O padrão atual dos banheiros residenciais é composto pelos seguintes
elementos básicos: lavatório, chuveiro e vaso sanitário, pode-se encontrar também
ducha higiênica ou bidê e banheiras dependendo do padrão econômico da
habitação.
O Código de Obras e Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo, lei nº
11.2228/92 regulamenta as seguintes condições para banheiros residenciais:
As edificações destinadas a uso residencial unifamiliar e
multifamiliar deverão dispor de instalações sanitárias nas seguintes
quantidades mínimas:
a) casas e apartamentos: 1 (uma) bacia, 1 (um lavatório e 1 (um)
chuveiro;
b) áreas de uso comum de edificações multifamiliares: 1(uma)
bacia, 1 (um) lavatório, e 1 (um) chuveiro, separados por sexo.
(São Paulo, 1992).
E para o dimensionamento mínimo das instalações sanitárias o Código de Obras
e Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo dispõe de informações
apresentadas na tabela 7 em razão do tipo de peças que contiverem.
Tabela 7 –Dimensionamento das Instalações Sanitárias
Tipo de Peça

Largura (M)

Área (M²)

Bacia

0,80

1,00

Lavatório

0,80

0,64

Chuveiro

0,80

0,64

Mictório

0,80

0,64

Bacia e Lavatório

0,80

1,20

Bacia, Lavatório e Chuveiro

0,80

2,00

Fonte: São Paulo (1992)

Visando a melhoria dos requisitos mínimos de funcionalidade e acessibilidade, a
NBR 15575 – Edifícios habitacionais: Desempenho (ABNT 2012) faz sugestões em
sua Parte 1: Requisitos Gerais, quanto a organização dos cômodos e dimensões
compatíveis com as necessidades humanas.
A área destinada a atividade essencial de se fazer a higiene pessoal deve ser
provida de no mínimo lavatório, chuveiro e bacia sanitário. Esta norma não
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estabelece dimensões mínimas para os cômodos, a fim de evitar conflitos com as
legislações estaduais ou municipais, porém ela faz recomendação de dimensões
mínimas para o mobiliário e circulação, conforme apresentado na tabela 8 a seguir.
Tabela 8 – Dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Mobiliário

Equipamento

Lavatório
Lavatório com bancada
Bacia sanitário (caixa acoplada)
Bacia sanitário
Box quadrado
Box retangular
Bidê

Dimensões
(m)
l
0,39
0,8
0,6
0,6
0,8
0,7
0,6

p
0,29
0,55
0,7
0,6
0,8
0,9
0,6

Circulação
(m)

Observações

Largura mínima do
Circulação mínima de banheiro: 1,10,
0,4m frontal ao
exceto no box
lavatório, vaso e bidê Mínimo: 1 lavatório,
1 vaso e 1 box

Fonte: NBR 15575-1 (2012) – adaptado pelo autor

A CDUH órgão responsável por grande parte da produção de habitações de
interesse social no Estado de São Paulo, determina que os ambientes deverão ter
as áreas úteis mínimas indicadas na tabela 9, sendo admitida a variação de 5%.
Estas áreas foram calculadas considerando uma família de 4 pessoas, a
contiguidade dos ambientes estar e refeições e uma edificação sem possibilidade de
ampliação (CDHU, 2008).
Tabela 9 – Parâmetros e diretrizes técnicas de projetos - Áreas úteis mínimas
Ambiente

Área (m²)

Estar/refeição

12,50

Cozinha

5,00

Dormitório Casal

9,00

Dormitório Solteiro

8,00

Banho

2,80

Área de Serviço

2,80

Fonte: CDHU (2008) – adaptado pelo autor

Os edifícios construídos entre as décadas de 60 e 70 que tinham banheiros com
grandes bancadas e os espaços compartimentados destinados ao banho de
chuveiro, passaram por reduções

na década de 80. Embora incorporando o
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desenvolvimento na indústria nacional de revestimentos, metais e louças sanitárias,
o projeto do sanitário social dos apartamentos de classe média tornou-se restrito a
um mínimo de área disponível, na qual a tarefa de dispor racionalmente as peças
básicas – chuveiro, bacia sanitário, lavatório e bidê – tornou-se um verdadeiro
desafio.
Dentro do universo da amostra de apartamentos analisada por Camargo (2003),
verificou-se que os apartamentos durante o período analisado de 20 (vinte) anos,
tiveram em média 14% de diminuição de área útil, as dependências de empregados
praticamente desapareceram e os demais cômodos diminuíram gradativamente até
se reduzirem as dimensões mínimas possíveis. Não sendo diferente para

os

sanitários sociais que tiveram uma diminuição de aproximadamente 16%, conforme
dados detalhados na tabela 10.
Tabela 10 – Média da área útil e das sub áreas, 1980-1999
Sub áreas
(m²)

1980-1985

1986-1990

Área útil
67,92
63,77
Sala
19,21
18,40
Dormit
10,63
10,20
Dep. Empregada
2,93
1,37
Cozinha
8,55
7,80
A. Serviço
3,73
3,27
Sanit.Social
4,01
3,81
Circulação
4,63
3,98
Fonte: Camargo (2003) – adaptado pelo autor

1991-1995

1996-1999

Variação
(%)

61,86
17,32
10,11
0,66
6,87
3,31
3,93
3,90

58,37
15,60
10,14
0,68
6,80
3,13
3,38
4,34

-14,06
-18,79
-4,61
-76,79
-20,47
-16,08
-15,71
-6,26

Segundo os levantamentos de Camargo (2003) com a redução, ocorrida
principalmente a partir da segunda metade da década de 80, o espaço destinado ao
banheiro passou por uma racionalização. O bidê passou, com certa frequência, a ser
substituído por uma ducha higiênica sanitária; viram-se praticamente banidas as
cubas de lavatórios acoplados a amplos tampos de mármore e granito, passando a
serem substituídos por lavatórios de coluna, menores e mais compactos. Tendo sido
adotadas medidas reduzidas as instalações de chuveiro, bacia e lavatório
frequentemente apresentaram dimensões abaixo das mínimas exigidas pela lei nº
11.228. A figura 21 representa um exemplo desta redução.
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Figura 21 – Planta de apartamento típico

Fonte: Camargo (2003)

Analisando um banheiro com as dimensões mínimas exigidas na capital
paulistana, que é de 2,00 m², pode-se perceber que algumas tarefas que envolvam
mais de uma pessoa são prejudicadas pela falta de espaço, como por exemplo
utilizar uma banheira para bebês, ou ajudar um idoso a tomar banho, uma vez que
fica comprometido o espaço a ser ocupado pelo auxiliar. Para os idosos as
dimensões mínimas também impedem a utilização de equipamentos para apoio, tais
como barras e bancos.
Por outro lado, do ponto de vista dos SPES, quanto menor for o espaço, maior
será a dificuldade para a montagem das tubulações, bem como também será maior
a relação de peças para união dos tubos por área construída, conforme apresentado
na tabela 11.
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Tabela 11 – Consumo de materiais nos ramais de esgoto
Nº
Comp. pontos
Nº de
Metro / Conexões/
OBRA
Ambiente
Área
(m)
de
conexões pontos
metro
captação
Banheiro empregada 2,18 3,77
3
10
1,26
2,65
Banheiro Social
3,12 3,84
5
10
0,77
2,6
SP0101
Banheiro suíte 1
4,9
9,01
6
18
1,5
2
Banheiro suíte 2
3,11 5,08
4
12
1,27
2,36
Banheiro empregada 1,42 5,25
3
10
1,75
1,9
Banheiro suíte 1
3,78 6,45
6
18
1,08
2,79
SP0201
Banheiro suíte 2
2,61 4,59
3
13
1,53
2,83
Banheiro suíte 3
2,6
4,91
3
10
1,64
2,04
Banheiro empregada 1,78 4,28
3
10
1,43
2,34
Banheiro suíte 1
3,03 5,68
4
11
1,42
1,94
SP0301
Banheiro suíte 2
6,58 13,82
8
25
1,73
1,81
Banheiro suíte 3
2,75 6,44
4
12
1,61
1,86
Banheiro suíte 1
2,9
3,4
4
17
0,85
5
SP0401
Banheiro suíte 2
2,91 5,08
4
20
1,27
3,94
Banheiro empregada 1,35 0,36
2
6
0,18
16,67
SP0501 Banheiro Social
2,77 3,28
4
11
0,82
3,35
Banheiro suíte 1
2,43 3,48
4
13
0,87
3,74
Banheiro empregada 1,79 4,24
4
15
1,06
3,54
Banheiro social
2,53
3,6
4
16
0,9
4,44
SP0601
Banheiro suíte1
2,53 3,81
4
16
0,95
4,2
Banheiro suíte2
4,5
6,48
6
23
1,08
3,55
Banheiro empregada 1,93 2,48
3
12
0,83
4,84
SP0701 Banheiro social
2,31 2,44
4
9
0,61
3,69
Banheiro suíte1
3,83 4,86
4
13
1,22
2,67
Banheiro empregada 1,35 3,38
3
14
1,13
4,14
Banheiro social
3,19 4,34
3
12
1,45
2,76
SP0702
Banheiro suíte1
4,01 4,86
3
12
1,62
2,47
Banheiro suíte2
2,5
3,98
3
12
1,33
3,02
Banheiro empregada 1,3
1,34
3
7
0,45
5,22
SP0801 Banheiro social
2,76 2,52
4
12
0,63
4,76
Banheiro suíte1
2,76 2,52
4
12
0,63
4,76
Banheiro empregada 1,22 2,51
3
11
0,84
4,38
SP0901a Banheiro social
2,49
3,3
4
10
0,83
3,03
Banheiro suíte1
2,49 2,54
4
13
0,64
5,12
SP0901b Banheiro social
2,61 2,54
4
13
0,64
5,12
Banheiro empregada 1,55
3,4
3
13
1,13
3,82
Banheiro suíte1
7,62 10,48
7
29
1,5
2,77
SP1001 Banheiro suíte2
2,62
3,2
4
18
0,8
5,63
Banheiro suíte3
2,77 5,81
4
12
1,45
2,07
Banheiro suíte4
3,13 3,62
4
15
0,91
4,14
Banheiro empregada 1,74 4,72
4
15
1,18
3,18
Banheiro social
3,5
2,62
4
8
0,66
3,05
SP1002
Banheiro suíte1
6,11 6,34
5
8
1,27
1,26
Banheiro suíte2
2,84
4,4
4
11
1,1
2,5
Fonte: Paliari (2008) – adaptado pelo autor
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Com base nos dados da tabela 10, pode-se avaliar que a quantidade de
conexões pode variar conforme a área. Os dados específicos de quantidade de
conexões e área construída, agrupados pela dimensão do ambiente estão
apresentados na tabelas 12, 13, 14 e 15 a seguir.
Tabela 12 – Conexões por área de banheiro de até 2,00m²
Obra

Ambiente

Área

Nº de conexões

Conexões/ m²

SP0901a

Banheiro empregada

1,22

11

9,02

SP0801

Banheiro empregada

1,30

7

5,38

SP0501

Banheiro empregada

1,35

6

4,44

SP0702

Banheiro empregada

1,35

14

10,37

SP0201

Banheiro empregada

1,42

10

7,04

SP1001

Banheiro empregada

1,55

13

8,39

SP1002

Banheiro empregada

1,74

15

8,62

SP0301

Banheiro empregada

1,78

10

5,62

SP0601

Banheiro empregada

1,79

15

8,38

SP0701

Banheiro empregada

1,93

12

6,22

MÉDIA
1,54
Fonte: Paliari (2008) – adaptado pelo autor

7,35

Tabela 13 – Conexões por área de banheiro de 2,00m² a 3,00m²
Obra

Ambiente

Área

Nº de conexões

Conexões/ m²

SP0101

Banheiro empregada

2,18

10

4,59

SP0701

Banheiro social

2,31

9

3,90

SP0501

Banheiro suíte 1

2,43

13

5,35

SP0901a

Banheiro social

2,49

10

4,02

SP0901a

Banheiro suíte1

2,49

13

5,22

SP0702

Banheiro suíte2

2,50

12

4,80

SP0601

Banheiro suíte1

2,53

16

6,32

SP0601

Banheiro social

2,53

16

6,32

SP0201

Banheiro suíte 3

2,60

10

3,85

SP0201

Banheiro suíte 2

2,61

13

4,98

SP0901b

Banheiro social

2,61

13

4,98

SP1001

Banheiro suíte2

2,62

18

6,87

SP0301

Banheiro suíte 3

2,75

12

4,36

SP0801

Banheiro social

2,76

12

4,35

SP0801

Banheiro suíte1

2,76

12

4,35

SP0501

Banheiro Social

2,77

11

3,97

SP1001

Banheiro suíte3

2,77

12

4,33

SP1002

Banheiro suíte2

2,84

11

3,87

SP0401

Banheiro suíte 1

2,90

17

5,86

SP0401

Banheiro suíte 2

2,91

20

6,87

MÉDIA

2,62

Fonte: Paliari (2008) – adaptado pelo autor

4,96
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Tabela 14 – Conexões por área de banheiro de 3,00m² a 4,00m²
Obra

Ambiente

Área

Nº de conexões

Conexões/ m²

SP0301

Banheiro suíte 1

3,03

11

3,63

SP0101

Banheiro suíte 2

3,11

12

3,86

SP0101

Banheiro Social

3,12

10

3,21

SP1001

Banheiro suíte4

3,13

15

4,79

SP0702

Banheiro social

3,19

12

3,76

SP1002

Banheiro social

3,50

8

2,29

SP0201

Banheiro suíte 1

3,78

18

4,76

SP0701

Banheiro suíte1

3,83

13

3,39

MÉDIA
3,34
Fonte: Paliari (2008) – adaptado pelo autor

3,71

Tabela 15 – Conexões por área de banheiro de 4,00m² a 7,00m²
Obra

Ambiente

Área

Nº de
conexões

Conexões/ m²

SP0702

Banheiro suíte1

4,01

12

2,99

SP0601

Banheiro suíte2

4,50

23

5,11

SP0101

Banheiro suíte 1

4,90

18

3,67

SP1002

Banheiro suíte1

6,11

8

1,31

SP0301

Banheiro suíte 2

6,58

25

3,80

SP1001

Banheiro suíte1

7,62

29

3,81

MÉDIA
5,62
Fonte: Paliari (2008) – adaptado pelo autor

3,45

Com base nos dados das tabelas 12,13,14 e 15 foi elaborado o gráfico 3,
apresentado a seguir.
Gráfico 3 – Quantidade de conexões por área de banheiro
8,00
1,54 ; 7,35
7,00

CONEXÕES (pç/m²)

6,00
2,62 ; 4,96

5,00
4,00

3,34 ; 3,71

3,00

5,62 ; 3,45

2,00
1,00
-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

ÁREA (m²)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Paliari (2008)

6,00
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Pode-se verificar no gráfico 3, que em banheiros com área menor que 3,00 m²
quanto menor for sua dimensão maior será a concentração de conexões por m²,
enquanto que, em banheiros com área superior a 3,00 m² há uma pequena variação
desta taxa, que se mantém praticamente constante em três peças por m²,
observando que isto acontece mesmo com o incremente de pontos de captação de
água servida nos ambientes de maiores dimensões.
A variação da quantidade de conexões por m² observada no gráfico 3, aponta
que quão menor for o banheiro maior será a relação de peças por área construída.
4.12 Projeto para SPES não embutidos
O sistema construtivo adotado para o uso de tubulações não embutidas entre
forro e piso é o denominado de pre-wall, já em uso internacionalmente.
Westphal e Schweizer (1996), afirmam que a práticas modernas de construção
visam dissociação da construção de edifícios e instalação sanitárias, que devem ser
buscadas sempre que possível, e a solução do conflito entre as partes edificadas só
pode ser conseguida com a instalação da pre-wall.
Ainda definem que pre-wall é a tecnologia do encanamento colocado em frente
das paredes e fechados com painéis, conforme mostra a figura 22.
Figura 22 – Projeto de banheiro com tecnologia pre-wall

Fonte: Westphal e Schweizer (1996)
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Este sistema eliminaria o caminho das tubulações do forro para uma parede
falsa, onde pode ser abrigado não só a tubulação de esgoto como a de água fria e
quente.
4.13 Desempenho – Manutenção e Durabilidade
A NBR 15575: Edificações Habitacionais – Desempenho é composta por um
conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação e seus sistemas,
com base nos requisitos do usuário, independente de sua forma ou dos materiais
constituintes.
A avaliação de desempenho busca analisar a adequação ao uso de
um sistema ou processo construtivo destinado a atender uma função,
independente da solução técnica adotada. [...] (NBR 15575, 2012).

Os requisitos do usuário utilizados na norma em questão estão apresentados
no quadro 5.
Quadro 5 – Requisitos do usuário
Requesitos

Fatores
Segurança estrutural
Segurança
Segurança contra o fogo
Segurança no uso e na operação
Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico
Habitabilidade
Desempenho luminoso
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade
Conforto tátil e antropodinâmico
Durabilidade
Sustentabilidade
Manutenibilidade
Impacto ambiental
Fonte: NBR 95575 (2012) – adaptado pelo autor

A seguir serão abordados os itens de durabilidade e manutenibilidade relativos
aos banheiros habitacionais.
A NBR 15575 (2012) define durabilidade como um requisito econômico do
usuário,

que se extingue quando o edifício ou um de seus sistemas deixa de

atender às funções que lhe forem atribuídas, a mesma norma também define que
vida útil é o período de tempo compreendido entre o inicio de operação e o momento
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em

que

seu

desempenho

deixa

de

atender

aos

requisitos

do

usuário

preestabelecidos.
O projeto deverá especificar o valor teórico para a Vida Útil de Projeto (VUP),
para cada um dos sistemas que o compõem, devendo ser elaborado para que os
sistemas tenham durabilidade compatível com a Vida Útil de Projeto (VUP), estes
valores estão apresentados na tabela 16 a seguir.
Tabela 16 – Vida Útil de Projeto (VUP)
Sistema

VUP mínima em anos

≥50
Estrutura
segundo ABNT NBR 8681-2003
Pisos internos
≥ 13
Vedação vertical externa
≥ 40
Vedação vertical interna
≥ 20
Cobertura
≥ 20
Hidrossanitário
≥ 20
* Considerando periodicidade e processos de manutenção
especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e
Manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à
ABNT NBR 5674.
Fonte: NBR 15575 (2012)

Para o atendimento do critério de VUP, deve ser elaborado o plano de
manutenção segundo a ABNT NBR 5674, com especificações detalhadas

na

documentação que acompanha o edifício.
Convém que os projetos sejam desenvolvidos de forma que o edifício
e os sistemas projetados tenham o favorecimento das condições de
acesso para inspeção predial através da instalação de suportes para
fixação de andaimes, balancins ou outro meio que possibilite a
realização da manutenção. [...] (NBR 15575, 2012).
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5
5.1

CARACTERÍSTICAS DOS BANHEIROS ATUAIS
Pesquisa de mercado
Para confirmar que a tendência do mercado imobiliário verificada por Camargo

(2003) ainda se mantém nos dias atuais, onde a quantidade de banheiros se
sobrepõe as suas dimensões mínimas, foram coletados e tabulados dados de 40
(quarenta) apartamentos com área de até 100m² em fase de construção ou
lançamento.
A pesquisa foi feita em diversos veículos de comunicação, sendo eles, revistas
e jornais locais, anúncios na internet e panfletos distribuídos nos semáforos da
cidade de São Paulo, pelas regiões norte (bairros de Vila Guilherme, Vila Maria,
Freguesia do Ó,), sul (Morumbi, Vila Mariana, Saúde, Alto da Boa Vista, Parque
Santo Antônio), leste (Mooca, Penha, Tatuapé, Parque Ecológico do Tietê), oeste
(Butantã e Lapa) e central (Bom Retiro e Bela Vista).
Os imóveis fazem parte dos lançamentos imobiliários ocorridos no período de
2009 a 2013, sendo considerados apenas os empreendimentos situados na capital
paulistana.
O tratamento dos dados foi divido em duas etapas correlacionadas, a primeira
referente às características do apartamento propriamente dito e, a segunda com
relação às características dos banheiros.
5.2

Caracterização dos apartamentos
Os dados coletados relevam que estes empreendimentos tem grande

concentração de apartamentos de dois dormitórios, que compreendem 62% do total
analisado conforme mostra o gráfico 4 a seguir.

58

Gráfico 4 –Quantidade de dormitórios do apartamentos lançados (20092013)

Fonte: Elaborado pelo autor

Os apartamentos da amostra têm dimensões variáveis, porém ocorrem em
maioria na faixa de área construída entre 60m² a 70m², conforme mostra o gráfico 5
a seguir.
Gráfico 5 –Área construída e quantidade de banheiros dos apartamentos lançados
(2009-2013)

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda no gráfico 5, pode-se observar que os apartamentos com área de 50 m²
a 7 0m² quando somados representam 59% da amostra em estudo. Com relação à
quantidade de banheiros por unidade, 62% dos imóveis tem dois banheiros e todos
os apartamentos com área inferior à 50 m² dispõem de um único banheiro, sendo
que uma menor parte dos apartamentos na faixa entre 50 m² a 60 m² e todos os
apartamentos com área superior a 60 m² possuem dois banheiros.
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5.3

Caracterização dos banheiros
Com os dados coletados verifica-se que a maior quantidade dos banheiros tem

área inferior a 2,50m², os quais representam 41% da amostra, seguidos da parcela
de banheiros com área entre 2,50m² a 2,70m² que representa 28% da amostra e
logo após, pela parcela entre 2,70m² a 3,00m² com 23%, por último a menor parcela
de 8% dos banheiros com área superior a 3,00m², conforme dados apresentados no
gráfico 6.
Gráfico 6 – Tamanho dos banheiros dos lançamentos de apartamentos
(2009-2013)

Fonte: Elaborado pelo autor

A relação entre a área do apartamento e a área do banheiro não é linear, pois a
dimensão do banheiro não está diretamente ligada à dimensão do apartamento, isto
é possível de ser verificado comparando-se os gráficos 7 e 8 a seguir.
O gráfico 7 apresenta a área média de banheiro relacionada com as faixas de
áreas de apartamentos. Neste gráfico pode-se observar que os apartamentos de
45m² a 70m² apresentam elevação da área média de seus banheiros quando
comparados aos apartamentos menores que 45 m², porém há uma queda do valor
da área média dos banheiros para os apartamentos com área entre 70 m² a 80 m². O
valor médio das áreas dos banheiros na faixa subsequente, apartamentos com
áreas superiores a 80m² sofrem menor alta não supera a faixa de 60 m² a 70 m².
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Gráfico 7 – Área do apartamento X área média do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Como o gráfico 7 condensa as informações de modo a exibir áreas médias dos
banheiros, as variações das áreas efetivamente apuradas não podem ser vistas.
O gráfico 8 apresenta série de apartamentos com área superior a 50m², onde
se observa grande variação de dimensão dos banheiros, principalmente na faixa de
apartamentos com área entre 60m² a 70m², que no gráfico 8 foi mostrado com os
valores médios de área de banheiro obtidos.
Gráfico 8 – Área do apartamento X área do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Verificada a questão das dimensões dos apartamentos e seus banheiros, é
possível complementar o estudo de Camargo (2003), com o valor médio obtido de
área dos 64 banheiros que compõe a amostra em analise. O gráfico 9, apresenta os
resultados obtidos por Camargo, acompanhados do dado atual. Por este gráfico é
possível verificar a constante queda após a década de 90 das áreas destinadas aos
banheiros de apartamentos.
Gráfico 9 – Evolução da área do banheiro ao longo do anos

Fonte:Camargo (2003) adaptado pelo autor

5.4

Aspectos arquitetônicos dos banheiros
As áreas reduzidas que são destinadas aos banheiros de apartamentos

justificam a redução de aparelhos sanitários ao mínimo necessário para a higiene
humana, onde há o desuso das banheiras e dos bidês, para o uso dos componentes
básicos:


Chuveiro;



Bacia sanitária, com uso opcional de ducha higiênica;



Lavatório.

Observam-se nos projetos pesquisados tipologias arquitetônicas comuns nos
diversos casos, as quais foram classificadas, conforme a disposição dos aparelhos
sanitários, apresentadas na tabela 17.
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Tabela 17 – Quantidade de banheiro conforme tipologia
Tipologia

Total

%

24

38%

27

42%

2

3%

11

17%

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico 10 apresenta os valores da tabela 15, onde é visto que a tipologia de
banheiro mais utilizada nos projetos da amostra é o tipo 2, com 42% das
ocorrências, seguido pelo banheiro tipo 1 com 38% das ocorrências. Estes dois tipos
de banheiros são retangulares e se diferenciam pela posição da porta que no tipo 1
está no canto do lado maior do retângulo e no tipo 2 está no canto do lado menor do
retângulo.
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Gráfico 10 – Distribuição dos apartamentos conforme tipo de
layout

Fonte: Elaborado pelo autor

Além da disposição dos aparelhos sanitários, também pode se verificar a
questão da ventilação dos banheiros, o gráfico 11 mostra que em 49% dos casos a
ventilação não é direta, se dá em 19% das vezes na área de serviço e que 20% dos
banheiros possuem sistema mecânico de ventilação, sem iluminação natural.
Gráfico 11 – Distribuição dos banheiros conforme tipo de ventilação

Fonte: Elaborado pelo autor
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6

A OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS DA ÁREA
Os estudos pertinentes às patologias nos SPES demonstram que a grande

maioria das falhas ocorridas tem como fator gerador o processo de execução. A
pesquisa de Boschetti (2010) verifica a ocorrência de falhas nos SPES, e as
classificou segundo seu gerador Projeto (P), Material (M), Execução (E) e Operação
e Uso (O), a relação e quantidade das falhas é mostrada na tabela 18. Pode-se
verificar nesta tabela que a grande maioria das falhas foram geradas por problemas
ocorridos durante a execução da obra.
Tabela 18 – Falhas divisão do elemento – Instalação de Esgoto

Componente

Falha

QF

P

M

E

O

0%

0%

100%

0%

9

0%

0%

97%

3%

20

0%

12%

86%

2%
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Mau cheiro

0%

10%

78%

12%

236

Conexões mal Encaixadas
Falha / Falta de Anel de Borracha / Anel
de Cera
Falha / Falta de Fixação de Tubos e
Conexões
Instalação Executada em Desacordo com
Projeto
Ralo / Tubo Entupido

0%

0%

90%

10%

58

0%

0%

100%

0%

16

0%

0%

96%

4%
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0%

0%

98%

2%

22

0%

0%

88%

12%

191

Tubos / Conexões Trincadas / Furadas /
Rachadas

0%

5%

87%

8%

138

Tubulações Entupidas

0%

0%

90%

10%

52

0

41

774

77

892

Bolsa: Falta / Danificada
Caixa de Esgoto Entupida / com
Vazamento
Componentes
Falta de Tampinha do Sifão do Ralo

Tubulação e
Conexão

Distribuição das
Falhas (%)

Quantidade de Falhas
Fonte: Boschetti (2010)

As falhas ocorridas no processo executivo podem estar relacionadas a diversos
fatores, tais como: falta de fiscalização, mão de obra má qualificada, prazos
incompatíveis com o necessário para o desenvolvimento dos trabalhos, mas também
podem estar relacionadas a um fator já abordado neste trabalho: as dimensões
mínimas dos ambientes que interferem no grau de dificuldade de execução, e que
muitas vezes inviabilizam etapas construtivas que precisam ser adaptadas no local,
forçando os operários a adotarem métodos empíricos.
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O cenário acima apresenta dados muito relevantes para este trabalho e para o
melhor entendimento da sistemática de montagem das tubulações, bem como as
dificuldades envolvidas no processo, sendo assim, verifica-se a necessidade de
entender o porque do aparecimento das patologias para subsidiar o parâmetros para
melhoria dos projetos.
Visando a identificação dos fatores geradores das falhas foi elaborado pelo
autor um questionário e aplicado em 03 (três) profissionais com larga experiência em
SPHS, sendo eles:


Projetista com 39 anos de experiências em projetos de SPHS de
edifícios residenciais e comerciais;



Gerente de empreendimentos, com formação em engenheira civil e 16
anos de experiência em incorporação e obras;



Encanador com 40 anos de experiência em obras residências e
comerciais.

As questões elaboradas visam obter informações embasadas na experiência
do profissional abordado, divida em três partes correlacionadas:


Projeto: melhorias desenvolvidas ao longo do tempo, divergência entre o
produto projetado e produto executado, pontos falhos nos projetos e as
dificuldades de execução.



Manutenção: dificuldades existentes para correção de falhas;



Patologias: principais problemas encontrados e como solucioná-los.

O questionário e as respostas fornecidas pelos profissionais estão contidos no
Apêndice I deste trabalho.
6.1

Projetos
A percepção de cada profissional, com relação às mudanças ocorridas nos

projetos durante os últimos dez anos mostra diversos aspectos relevantes, descritos
a seguir:


Encanador: a inclusão de novos materiais, como o PEX para as
instalações de água quente e fria, e o uso de shaft;
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Projetista: redução da área do banheiro;



Gerente: aumento do número de banheiros, redução das áreas
impermeabilizadas, tubos não embutidos recobertos por carenagens,
uso do PEX e kits hidráulicos prontos.

O relato do encanador mostra que o PEX trouxe a facilidade e agilidade de
montagem dos sistemas, do mesmo modo que ele também acha que não embutir as
tubulações nas alvenarias facilita seu acesso no caso de futuras manutenções.
Analisando o conjunto das respostas, pode-se afirmar que ao longo dos últimos
anos houve um avanço na questão de materiais aplicados na alimentação de água
dos banheiros aliado a uma mudança dos padrões de projeto onde se removeu as
tubulações embutidas nas alvenarias, agora locadas em shaft ou embutidas por
carenagens plásticas. Tudo isso dentro de um ambiente que foi diminuído, como
observa o projetista.
A qualidade dos projetos, englobando sua melhoria ao longo do tempo e a
apresentação de detalhes foi descrita pelos profissionais da seguinte maneira:


Encanador: depende de quem contrata, relata que sua experiência atual
é em maior parte com trabalhos onde se utilizou projetos básicos e não
executivos e relata sua dificuldade de trabalho em processos onde a
pressa o obriga a deduzir projetos incompletos;



Projetista: atualmente há mais detalhes de desenhos a serem
elaborados;



Gerente: os projetos não melhoraram, as ferramentas modernas são
utilizadas pela minoria das empresas. A inclusão dos softwares para
elaboração dos projetos trouxe uma expectativa de que eles façam o
papel de projetista.

Pelo relato dos profissionais é percebido um paradoxo na questão da
elaboração dos projetos, onde há um incremento de detalhes associado à melhoria
das ferramentas para sua elaboração, que é usado por uma pequena quantidade de
empresas.
Houve a desvalorização do produto projeto executivo, que é ignorado muitas
vezes com o pretexto de que os prazos são curtos.
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O despreparo dos “maus projetistas” incluídos no mercado foi relatado pela
gerente que cita: “as pessoas desaprenderam a detalhar. Não entendem de desenho
e esperam que os programas façam tudo por eles”.
A opinião dos profissionais sobre projetos refletirem a realidade de montagem
do banheiro é a seguinte:


Encanador: a maioria não reflete. Comenta sobre projeto que mostrava
peça de esgoto que não existia para reduzir o diâmetro da tubulação;



Projetista: a maioria não reflete e nestes casos é preciso experiência e
criatividade para as adequações;



Gerente: todos não refletem.

Um comentário pertinente feito pelo encanador ao responder esta questão foi:
“... o projeto não indica a altura da entrada do esgoto na prumada, isto é o
encanador que define. É indicada a altura do forro e aí você se vira, vem marcando
a queda. Quando o banheiro era rebaixado, era mais fácil de marcar as alturas dos
tubos, usava calços...”.
Este é um problema típico de compatibilização de projetos, onde não se tem a
altura da conexão entre o ramal e a prumada de esgoto por falta de informação dos
demais projetos de acabamentos e esta verificação é postergada para a fase
executiva e fica a cargo do instalador.
6.2

Execução
As maiores dificuldades para a montagem do SPES segundo a opinião dos

profissionais são as seguintes:


Encanador: acesso ao local, falta de espaço, encaixar ramal dentro do
forro, fazer cálculos para posicionar as peças atendendo a inclinação;



Projetista: falta de instaladores qualificados;



Gerente: banheiros cada vez menores e as conexões são sempre as
mesmas e redução do pé direito.

As respostas para esta questão mostram fatores importantes, inclusive aos que
geram as falhas dos SPES, são eles: ambientes muito pequenos, má qualificação
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dos instaladores e falta de novos materiais que atendam as novas condições de
projetos.
Os três profissionais partilham da mesma opinião de que a dificuldade de
trabalho está diretamente relacionada à diminuição do espaço do banheiro, e
também concordam que quanto maior o número de conexões que houver num
ambiente maior será a possibilidade de ocorrem problemas com a montagem.
A utilização dos kits prontos é vista da seguinte maneira:


Encanador: nunca utilizou e entende que para seu emprego é
necessário muita qualidade e controle executivo do ambiente.



Projetista: sim, conhece os kits usados para chuveiros com painel de
vibra de vidro ou PVC, acredita que este sistema agiliza a execução e
facilita a manutenção, porém requer pessoal com experiência;



Gerente: conhece os sistemas de PEX e kits prontos, aumentam a
logística e produtividade, porém há poucos fornecedores e instaladores
especializados.

As respostas obtidas quanto à relação entre projeto e execução dos SPES,
apontam para as dificuldades encontradas pelas divergências ou falta de
informações nos projetos, bem como a dificuldade de trabalho em espaços
confinados e o prazo de execução, a figura 23 apresenta a convergência dos
principais aspectos que levam a dificuldade de execução dos serviços.
Figura 23 – Principais dificuldades segundo os profissionais da área

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.3

Manutenção
Com base nas respostas, para a manutenção dos SPES foram identificados os

fatores críticos que dificultam sua execução, que são: o acesso ao apartamento
vizinho quando necessário, o trabalho em espaço confinado e as demolições para
acesso a tubulação, a figura 24 apresenta esta relação.
Figura 24 – Componentes geradores das dificuldades de manutenção

Fonte: Elaborado pelo autor

6.4

Patologias
As patologias mais recorrentes e com maior grau de dificuldade de reparo

segundo o ponto de vista do encanador são as que envolvem o ralo sifonado e a
furação errada da laje para o encaixe da bacia, pois interferem diretamente com a
parte estrutural do edifício e com o vizinho inferior.
As conexões foram apontadas pelos três entrevistados como os pontos frágeis
do sistema, requerendo grande atenção dos encanadores. A figura 25, a seguir,
apresenta os três pontos geradores de patologias abordados pelos entrevistados, o
ralo, o ponto da bacia e as conexões.
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Figura 25 – Patologias nos SPES mais recorrentes e de dificil correção

Fonte: Elaborado pelo autor

Também foram abordadas outras patologias ocasionadas pelo mau uso dos
SPES e outras relacionadas aos materiais quando utilizados os de má qualidade.
6.5

Discussão
Percebe-se com as respostas do projetista, da engenheira e do encanador,

associadas à evolução do processo construtivo das últimas décadas e com a
pesquisa realizada sobre os sistemas que compõe o banheiro, que os materiais
sofreram evolução considerável. Os projetos começaram a englobar itens que
visassem redução de custos e prazos, porém o mesmo profissional de outrora
continua trabalhando ainda hoje em más condições, apesar da maior facilidade do
manuseio dos materiais e a melhoria do acesso as tubulações.
As condições de trabalho impostas aos encanadores pioraram ao longo do
tempo por causa da redução do espaço aliado a redução dos prazos de execução,
estes dois fatores aliados a falta de treinamento da mão de obra da construção civil
em geral englobam os aspectos negativos do processo evolutivo do banheiro ao
longo do tempo e pode ser observado na figura 26.
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Figura 26 – Aspectos positivos e negativos quanto a evolução dos banheiros nas últimas
décadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Porém, veio à tona a questão da necessidade de construção de edifícios
duráveis e com facilidade para a manutenção, novos parâmetros serão aplicados a
partir de agora aos projetos para garantir os requesitos da norma de desempenho
NBR 15575-6: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho Parte
6: Sistemas hidrossanitários.
Um ponto importante a observar é que a definição dos parâmetros
arquitetônicos geram as condições para encaixe das tubulações o que reduz as
possibilidades de alternativas de caminhos para passagem dos tubos.
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7

ANÁLISE DE UM BANHEIRO DE APARTAMENTO
Neste capítulo são estudados os itens que podem ocasionar patologias ligadas

aos SPES de um banheiro comum de planta com forma e dimensões similares a que
são replicadas na maioria dos edifícios residenciais paulistanos.
Para a realização deste estudo de caso, o nome da construtora e do
condomínio serão preservados por motivos sigilosos. Nas informações a seguir
serão usados os nomes fictícios de Construtora X.
A Construtora X ¹ informou que todos os dados necessárias para a realização
de qualquer estudo, reforma ou manutenção deste banheiro estariam contidas no
Manual

do

Proprietário

e

enviou

complementarmente

um

projeto

de

impermeabilização quando questionada sobre os detalhes deste sistema. Se
abstendo de qualquer responsabilidade pelo produto final, repassando esta aos seus
subcontratados.
Por falta de acesso ao projeto executivo dos SPHS, foi avaliada a instalação
como construída, através de medições e verificações feitas in loco e com
informações obtidas no Manual do Proprietário que foi cedido pelos moradores do
apartamento para esta pesquisa.
7.1

Apartamento em estudo
O apartamento foi escolhido para análise por se tratar de imóvel de

características arquitetônicas atuais, onde o arranjo dos ambientes é muito similar ao
padrão do mercado imobiliário.
A obra ocorreu entre os anos de 2009 a 2012, sendo as primeiras unidades
entregues a partir de novembro deste último ano.
O condomínio é composto por 294 unidades distribuídas em três torres de 24
andares, denominadas de torre 1, torre 2 e torre 3, do primeiro ao vigésimo terceiro
andar cada torre tem 4 apartamentos por andar e no vigésimo quarto andar é
composto por dois apartamentos de cobertura. As torres 1 e 2 tem apartamentos
_____________________
¹ Informação sigilosa fornecida pela Construtora X, nome fictício utilizado para
exemplificar o caso
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com planta tipo de área de 96,09 m² e os apartamentos de cobertura tem área de
193,98m², enquanto que a torre 3 é um pouco menor e tem apartamentos de planta
tipo com área de 80,54m² e os apartamentos de cobertura tem área de 161,17m².
O condomínio possui dois níveis de subsolo utilizados para garagem e o
pavimento térreo, onde se concentra a área recreativa e de lazer com diversos itens
de apelo comercial, tais como, área de cinema, piscina com borda infinita, piscina
coberta, salões de festas, churrasqueiras, entre outros, conforme figura 27.
Figura 27 – Implantação do condomínio

Fonte: Construtora X

O banheiro em questão faz parte do um apartamento de 96,09m², localizado na
Torre 2. O imóvel conta com duas suítes e um lavabo, conforme mostra a figura 28.
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Figura 28 – Planta de arquitetura do apartamento em análise

Fonte: Construtora X

Porém sua planta é reversível e pode se transformar num apartamento de três
dormitórios, onde se diminuiria o tamanho da sala para se locar o terceiro dormitório,
o banheiro da suíte 2 teria a porta voltada para fora do quarto e atenderia aos
dormitórios. Nesta opção o lavabo também poderia deixar de existir para dar lugar a
um banheiro de serviço e a suíte 1 permaneceria inalterada.
7.2

Dimensões
Apesar do banheiro em análise ter o status de suíte principal, ele tem apenas

2,42 m² de área, conforme tabela 19, o que é apenas 0,42m² maior que a dimensão
mínima requerida pelo Código de Obras Municipal já abordado anteriormente. Fato
que vem de encontro à tendência imobiliária com relação à compartimentação de
áreas para criação de maior quantidade de cômodos sem aumento da área do
imóvel.
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É importante ressaltar que este banheiro é menor do que o mínimo exigido pela
CDHU (2,80m²) para construção de banheiros em habitações de interesse social no
estado de São Paulo, que é incoerente com o status com que ele é anunciado e
vendido, comprovando-se assim que o mercado imobiliário conduz os parâmetros
dos projetos, levando-se em conta muito mais as questões de marketing do que as
questões técnicas e conforto para os usuários.
Tabela 19 – Dimensão do banheiro
Lado A (m)
Lado B (m)
ÁREA TOTAL
1,66
1,58
ESPAÇO DO SHAFT
0,27
0,74
(ÁREA TOTAL - ESPAÇO DO SHAFT)
Fonte: Elaborado pelo autor

Total (m²)
2,62
0,20
2,42

A figura 29 apresenta a planta baixa com as dimensões do banheiro em
questão.
Figura 29 – Banheiro em planta baixa com dimensões

Fonte: O autor

Para o melhor entendimento da dificuldade de montagem do SPES deste
banheiro e correlacioná-lo aos demais sistemas, interligando-se estes fatores ao uso
restrito deste ambiente, foi elaborado um projeto num programa computacional em
três dimensões (3D), conforme figura 30, onde se pode observar a restrição de
espaço deste banheiro.
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Figura 30 – Vista de topo do banheiro em 3D

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 31 mostra que o usuário precisa se encaixar entre o lavatório e a porta
para poder fechá-la, é preciso atentar que não foi possível desenhar a porta do
banheiro devido à dificuldade que a sobreposição de imagens causaria neste
ângulo. Contudo a linha de abertura da porta foi desenha no chão, podendo ser
localizada pela ponta do sapato do modelo humano inserido na imagem.
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Figura 31 – Vista lateral do banheiro em 3D

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 32 percebe-se a restrição quanto ao uso do box, pois suas
dimensões não comportam o uso do espaço por duas pessoas simultaneamente,
como no caso de um idoso ou um doente que precise de ajuda para o banho, ou o
uso de uma banheira de bebês. Também vale a observação do quão desconfortável
seria seu uso para uma pessoa obesa.

78

Figura 32 – Vista lateral do banheiro em 3D

Fonte: Elaborado pelo autor

7.3

SPHS
O banheiro em análise é abastecido por água quente e fria através de

tubulações de PEX, o subsistema de esgoto é formado por tubulação em PVC,
porém nenhuma destas informações consta no manual do proprietário.
O aquecimento de água foi projetado para um aquecedor à gás de passagem,
localizado na área de serviço, que é alimentado com água fria; após passar pelo
aquecedor a água circula em tubulações isoladas termicamente dos demais
componentes da construção até chegar ao chuveiro e misturador do lavatório. A
aquisição e instalação do equipamento é de responsabilidade do proprietário.
O projeto fornecido pela construtora se resume a indicação das paredes por
onde passam as tubulações, conforme figuras 33 e 34.

79

Figura 33 – Banheiro em planta baixa

Fonte: Construtora X
Figura 34 – Vistas 1 e 2 tubulações nas paredes

Fonte: Construtora X

Os componentes do SPES embutidos entre a laje e o forro do banheiro em
podem ser verificados na figura 35, onde se observa a grande quantidade de
conexões num espaço muito pequeno.
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Figura 35 – Vista por baixo do piso em 3D do SPES

Ponto da
bacia

Captação do
lavatório

Ralo seco
do chuveiro

Ralo
sifonado

Prumada de
ventilação
Fonte: Elaborado pelo autor

Prumada
de esgoto

Nesta configuração de SPES tem-se 13 conexões num espaço de 2,42m², com
estes dados se obtém a taxa de 5,37 peças por unidade de área construída.
Observam-se na figura 36 alguns detalhes importantes ampliando-se a
imagem, após o ralo sifonado não existe tubulação até se chegar à prumada, este
ramal é formado apenas por conexões: um tê, uma redução, uma junção e um
cotovelo que interligam o ramal à prumada.
Figura 36 – Vista ampliada por baixo do piso em 3D do SPES

TÊ
REDUÇÃO
TÊ
JUNÇÃO
Fonte: Elaborado pelo autor
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Segundo o Manual do Proprietário, o prazo de garantia dos materiais aplicados
nos SHPS é definido segundo os estabelecidos pelos fabricantes, mas estes prazos
não foram apresentados. Para os serviços a construtora oferece garantia de 1 (um)
ano apenas para os danos nas colunas de água e tubos de queda de esgoto devidos
à movimentação ou acomodação da estrutura. Os ramais são garantidos também
por 1 (um) único ano para problemas com as tubulações embutidas e vedações.
A dificuldade para manutenção é exemplificada na fotografia 3, onde o acesso
ao forro é difícil com espaço limitado para se colocar uma escada no banheiro.
Fotografia 3 – Colocação de escada no banheiro

Fonte: O autor

7.4

Aparelhos Sanitários
O banheiro dispõe dos itens mínimos para a higiene pessoal, são eles:


Lavatório composto de bancada de mármore medindo 0,83x0,55m, com
cuba de sobrepor oval da marca Deca e misturador de água quente e
fria também da marca Deca;



Bacia com caixa acoplada, sem dispositivo de economia de água,
modelo Vogue Plus da marca Deca;



O chuveiro não faz parte do escopo de fornecimento da construtora;



Não há ponto específico para ducha higiênica, e não possível adaptá-lo
com um tê a partir da alimentação de água da bacia, pois este ponto de
água é fixo no piso. Para a inclusão de uma ducha higiênica neste
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banheiro é necessário a execução de uma obra complementar, que
pode incorrer na perda de garantia dos sistemas.
Apesar dos materiais aplicados neste item serem de boa qualidade e marca
renomada, podem-se observar algumas falhas oriundas da execução da obra. A
principal está na bacia, sua caixa acoplada está cerca de 3,0cm de distância da
parede, conforme mostra a fotografia 4.
Fotografia 4 – Bacia com caixa acoplada afastada da parede

Fonte: O autor

O espaço entre a caixa acoplada e a parede é uma área sem acesso para
limpeza, onde se pode forçar e quebrar a caixa acoplada na tentativa de se passar
pano úmido ou escova. Este espaço também deixa a bacia sem nenhum ponto de
apoio vertical e no caso de apoio das costas por uma pessoa adulta na caixa
acoplada pode-se girar a bacia para trás e forçar os parafusos de fixação da bacia e
até mesmo soltá-los provocando um acidente.
O eixo do furo da bacia para interligação com a rede de esgoto é indicado pelo
seu fabricante e deve ser seguido para a furação da laje, a marcação do furo deve
considerar a distância até a parede acabada, considerando a espessura do
revestimento de massa e azulejo.
O fabricante da bacia utilizada no banheiro em estudo indica as medidas para a
instalação das bacias em seu catálogo, conforme figura 37.
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Figura 37 – Medidas para instalação de bacias com caixa acoplada

Fonte: Deca (2009)

7.5

Impermeabilização
Segundo o Manual do Proprietário os banheiros tem somente a área do

chuveiro impermeabilizada com argamassa polimérica que sobe a 40,0cm de altura
nas paredes. O restante do banheiro não possui impermeabilização, tendo uma
camada de argamassa polimérica no entorno do ralo externo ao box, método que foi
replicado aos demais banheiros e ao terraço, conforme mostra a figura 38.
Figura 38 – Projeto de impermeabilização do apartamento tipo

Fonte: Construtora X
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O projeto de impermeabilização foi fornecido pela Construtora X, e nele pode
ser verificado que falta um dos ralos existentes na varanda, o que mostra a falta de
compatibilização dos projetos de disciplinas diferentes.
A garantia do sistema é de 3 (três) anos, porém a construtora não garante
defeitos provenientes de lavagem conforme especificações do Manual do
Proprietário.
No banheiro o ralo sifonado está localizado do lado externo do box, porém a
recomendação é de que ele não deve ser utilizado para escoamento da água de
lavagem. E as recomendações vão além, com a indicação da limpeza dos pisos
somente com pano úmido e que produtos como detergente podem eliminar o
rejuntamento e provocar infiltrações generalizadas.
Neste banheiro, segundo a construtora, tanto o rejunte quanto o piso cerâmico
funcionam como impermeabilizantes da estrutura.
7.6

Pisos e revestimentos
O piso utilizado no banheiro tem cor branca com medidas 33,5 x 33,5cm.
Existem muitos recortes no piso para adaptação das peças à medida do

banheiro. A paginação do piso não favorece o escoamento da água até o ralo,
conforme fotografia 5.
Fotografia 5 – Paginação de piso do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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O rejuntamento foi mal executado, pode ter sido utilizado material incompatível
com uso, existem falhas no rejunte e diferenças de largura e do material aplicado
que podem ser vistas na fotografia 6.
Fotografia 6 – Falhas do rejunte

Fonte: Elaborado pelo autor

É recomendado no Manual do Proprietário que não se deve utilizar escovas ou
vassoura para a limpeza do piso, além de ser restrito o uso de todos os materiais de
limpeza, alegando-se que podem remover o rejunte. O proprietário tem a opção de
utilizar apenas pano úmido no processo de limpeza, o que encarde e mancha o
rejunte do piso e parte da parede sujeita aos respingos da água do banho, o que
confere ao banheiro um aspecto sujo, conforme pode ser constatado na fotografia 7.
Fotografia 7 – Rejuntamento do revestimento cerâmico encardido

Fonte: O autor
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O encaixe do ralo externo também é prejudicado pela paginação do piso,
apesar de não haver caimento e impermeabilização nesta área, ela está sujeita ao
contato com a água de lavagem da bacia sanitária. Pois não se trata de um avanço
da técnica construtiva, mas sim uma imposição de novos conceitos de higiene à
sociedade em geral em troca da economia de se remover etapas do processo
construtivo, porém mantendo-se o ralo num local onde não se deve molhar.
Neste caso cria-se um paradigma, pois não se elimina o ralo uma vez que
poderia se gerar um conflito com o usuário com costuma lavar o banheiro, além da
necessidade de revisão das premissas de projetos de Sistemas de Esgoto, mas
forja-se o conceito da área seca e se transfere a responsabilidade de uso deste ralo
ao proprietário que não pode molhar a área.
7.7

Shaft e carenagem
O shaft do banheiro em estudo abriga o tubo de queda de esgoto dos

banheiros que se repetem nesta posição, coluna de ventilação e descida de água
pluvial da captada na cobertura.
O material escolhido para a fechamento deste shaft foi o gesso acartonado,
porém não é visitável e qualquer manutenção que se faça necessária aos tubos
deverá ser recortada e removida a placa de gesso.
Outro fechamento deste projeto é o das tubulações do misturador de água do
chuveiro que estão embutidas numa parede de gesso acartonado. Esta parede está
faceada a uma alvenaria de bloco de concreto e a junção de dois materiais
diferentes deve ser tratada com atenção para não haver trincas. No apartamento em
estudo isto não ocorreu e a parede do quarto atrás do banheiro está abaulada e
trincada.
Foi verificado através de inspeção visual da área embutida pelo forro de gesso
que as paredes do shaft são compostas por placa de gesso acartonado resistente à
umidade, mostrado na fotografia 8.
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Fotografia 8 – Área entre o forro e a laje do banheiro

Fonte: O autor

O revestimento em azulejo tem acabamento nas quinas das paredes com
silicone para evitar infiltrações e sua junção com o piso está mal acabada, conforme
fotografia 9.
Fotografia 9 – Acabamento do encontro da parede de gesso acartonado com o piso

Fonte: Elaborado pelo autor

A fotografia 10 mostra a alimentação do lavatório está sobreposta a alvenaria,
bem como a tubulação de esgoto, ambos protegidos por uma mesma carenagem
plástica.
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Fotografia 10 – Carenagem plástica

Fonte: O autor

7.8

Forro de gesso
As instalações que estão sob a laje foram embutidas através de forro de gesso

monolítico, constituído por estrutura metálica e chapa de gesso acartonado ST.
Os sistemas embutidos entre o forro de gesso acartonado a laje podem ser
vistos na fotografia 11, sendo as seguintes:


Sistema de eletricidade, conduítes, fiação e luminárias;



Sistema de água fria e quente em tubulações PEX para alimentação da
bacia sanitária, lavatório e chuveiro;



Sistema de esgoto predial sanitário.
Fotografia 11 – Sistemas embutidos no forro de gesso

Fonte: O autor
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A construtora define através do Manual do Proprietário que o forro perderá
garantia se houver contato contínuo com água ou vapor, sendo este mais um item
conflitante, pois apesar da afirmação da Construtora X de que o material não resiste
ao vapor, ele foi empregado no ambiente em que se podtomar banho diariamente.
Ainda segundo o Manual do Proprietário, o forro tem prazo de garantia de 1
(um) ano, o que significa que não projetado visando ser durável e resistente ao meio
ao qual está exposto.
7.9

A opinião dos moradores
Para aferir a impressão dos usuários do banheiro em questão, foi elaborado

um questionário o qual foi aplicado em diversos moradores do condomínio.
A maior parte dos dados foi coletada verbalmente e uma menor parte foi
coletada através de correspondência eletrônica enviada aos moradores.
As respostas obtidas contemplam 23 unidades, onde um representante de
cada família opinou sobre a impressão geral do grupo doméstico. Foram
desconsiderados os apartamentos situados na Torre 3, pois sua planta e dimensões
são diferentes do modelo do apartamento em análise.
A somatória das unidades das Torres 1 e 2 é igual a 188 imóveis, de onde foi
obtida a amostra de 23 imóveis que representa 12% do total. O condomínio foi
implantado há menos de um ano e ainda não tem 20% de todas as unidades
ocupadas, o que dificulta o acesso aos demais proprietários que não foram
localizados.
O gráfico 12, a seguir, representa a caracterização familiar da amostra obtida
com as respostas do questionário. No qual pode ser observado que a maior parte
das famílias que compõe a amostra em análise é formada por mais de duas
pessoas, que ocupam os dois dormitórios da planta padrão ou os três dormitórios da
planta reversível.
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Gráfico 12 – Classificação do apartamento conforme grupo familiar

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à reforma do banheiro, o gráfico 13 mostra que 61% dos moradores
entrevistados reformaram o cômodo antes de se mudarem para o imóvel e 26%
pretendem reformá-lo posteriormente, apenas 13% das famílias estão satisfeitas
com o ambiente. Perguntado aos moradores que pretendem reformar o banheiro
após mudarem para o apartamento foram obtidas respostas variáveis com relação
aos pisos e azulejos, substituição do lavatório e um morador observou que está
preocupado com a impermeabilização parcial do piso e aproveitaria a reforma para
executar um tratamento completo.
Gráfico 13 – Condições do banheiro entregue pela construtora

Fonte: Elaborado pelo autor

Os moradores indagados sobre a dimensão do ambiente responderam em sua
grande maioria que o banheiro é desconfortável, o gráfico 14 a seguir mostra que
apenas 9% das famílias julgam que o banheiro é confortável.
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Gráfico 14 – Classificação do conforto dimensional do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão do incomodo do ruído gerado pela passagem de água dentro das
tubulações teve seus dados compilados que gerou o gráfico 15, onde se observa
que uma pequena parcela 9% de moradores não percebem o barulho, enquanto que
48% dos entrevistados percebem e se incomodam com este barulho.
Gráfico 15 – Percepção do ruído gerado pelo uso do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Para um melhor entendimento das causas que levam à percepção e incomodo
dos moradores com o barulho do escoamento da água pelas instalações do
banheiro, foram cruzados os dados da caracterização familiar com as respostas dos
mesmos indivíduos com relação ao ruído, que resultou na tabela 20 apresentada a
seguir.
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Tabela 20 – Percepção do ruído gerado pelo uso do banheiro
Não
Não
Incomoda
percebe
incomoda
Característica Familiar
Quant. %
Quant. %
Quant. %
Uma pessoa
Casal sem filhos
Casal com filhos
Duas ou mais pessoas
solteiras
Fonte: Elaborado pelo autor

Quant.
Total

1
1
0

33%
14%
0%

2
4
3

67%
57%
33%

0
2
6

0%
29%
67%

3
7
9

0

0%

1

25%

3

75%

4

Os dados da tabela 18 alimentam o gráfico 16 apresentado a seguir, onde se
pode verificar que a percepção do ruído é diferente conforme a formação do grupo
familiar.
Gráfico 16 – Percepção do ruído gerado pelo uso do banheiro conforme o grupo familiar

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos apartamentos ocupados por único morador o barulho das tubulações não
incomoda em 67% dos casos enquanto os outros 33% não perceberam o ruído.
Para os casais sem filhos, também há uma parcela de 14% que não se incomoda
com o barulho, porém neste grupo já há a sensação de incomodo em 29% dos
entrevistados.
Já para os casais com filhos ou duas pessoas solteiras, todos percebem o
ruído, variando apenas a quantidade de incomodados que é grande maioria em
ambos os casos, 67% para os casais com filhos e 75% para duas ou mais pessoas
solteiras.
Dos dados verifica-se que o transtorno gerado pelo barulho está diretamente
relacionado à ocupação do dormitório que compõe a suíte 2, ao lado do banheiro em
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análise, como pode ser observada na figura 39 a parede pintada de azul que foi
executada em gesso acartonado sem nenhum tipo de tratamento acústico é o
principal ponto de passagem de ruídos não somente da alimentação do chuveiro,
como também dos ruídos ocasionados pelo uso do ambiente.
Figura 39 – Localização do banheiro entre os dormitórios

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados obtidos com a questão sobre os revestimentos de pisos e
paredes estão apresentados no gráfico 17, onde se observa que 26% dos banheiros
apresentaram algum tipo de falha de revestimento, 65% dos banheiros apresentam
problema com escoamento de água e 26% dos banheiros têm rejuntes manchados
facilmente.
Gráfico 17 – Percentual de falhas de acabamento no banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Para uma melhor análise dos dados dos banheiros que sofreram reforma após
a entrega do apartamento e ainda assim apresentam problemas com os
revestimentos, os dados destes banheiros foram tratados separadamente com
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relação ao empoçamento de água e manchas de rejunte, os quais alimentam o
gráfico 18 a seguir.
Gráfico 18 – Percentual de falhas de acabamento nos banheiros reformados

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda com relação ao gráfico 19, percebe-se que mesmo a reforma da unidade
não garantiu a correção dos problemas comuns deste ambiente. Para corrigir o
problema de inclinação, não bastou a simples troca do acabamento, pois é
necessária grande habilidade e experiência do instalador para conseguir um
resultado satisfatório dentro das medidas do banheiro. Já a questão do rejunte
manchado está ligada ao uso de materiais inadequados ao uso.
Sobre a limpeza do banheiro, os resultados estão apresentados no gráfico 19,
onde se verifica que 57% dos entrevistados tem dificuldade com o procedimento de
higienizar o ambiente por conta do seu tamanho, outro dado obtido é que 13% dos
entrevistados não participam deste processo deixando a cargo das empregadas
domésticas a responsabilidade da tarefa.
Gráfico 19 – Grau de dificuldade de limpeza do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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O grau de dificuldade em se fazer manutenções no banheiro pelo usuário
também foi abordada e está representada no gráfico 20, sendo que 56% dos
entrevistaram acham que a falta de espaço dificulta a realização de tarefas tais
como, troca de lâmpadas e manutenção do chuveiro. Do mesmo modo que no caso
da limpeza, uma parcela dos entrevistados, 22% não realizam manutenções no
banheiro e não se interessam pelo processo.
Gráfico 20 – Grau de dificuldade nas manutenções dos banheiros

Fonte: Elaborado pelo autor

A ventilação do banheiro é considerada insatisfatória por 65% dos moradores
entrevistados, que concordam com a afirmação de que há condensação de água no
ambiente, enquanto que, 31% dos moradores acreditam que deixar a janela aberta
durante o banho faz com que o ambiente seja adequadamente ventilado. O
resultado obtido para esta questão é apresentado no gráfico 21 a seguir.
Gráfico 21 – Satisfação dos usuários com a ventilação do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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A última pergunta feita aos entrevistados foi relativa à avaliação geral do
ambiente banheiro, para a qual a 56% reponderam que achavam regular, 35%
classificaram o ambiente como ruim e apenas 9% avaliam o banheiro como bom,
estes dados podem ser observados no gráfico 22 a seguir.
Gráfico 22 – Avaliação geral do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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8

DIRETRIZES DE PROJETO DE SPES DE BANHEIROS

8.1

Propostas para o banheiro em estudo
Os pontos a serem adequados no projeto em estudo e suas alternativas estão

no quadro 6 a seguir.
Quadro 6 – Alternativas de projeto
Ponto
Bacia sanitária
Chuveiro - Box
Lavatório

Provável solução

Crítica

Uso de bacia com saída
horizontal
Uso de piso-box para embutir
o ralo

Positiva – Reduz tubo e
conexão

Tubulação embutida na parede
Eliminação

Ralo externo ao box
Embutido na laje

Positiva – embute o ralo
Negativa – interferência
com a alvenaria
Negativa – uso para
limpeza do banheiro
Negativa – pois ainda
estaria compartilhado

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez analisada as variáveis acima se percebe que as inclinações
necessárias, bem como os ângulos para as mudanças de direção das tubulações e
a conexão com a coluna de ventilação ficam comprometidos no espaço disponível
no shaft.
Na elaboração do projeto preliminar foi detectada a necessidade de ampliação
das dimensões do shaft, o que descaracterizaria o projeto em estudo.
Não sendo possível a alteração do SPES do banheiro em análise, foram
observados diversos aspectos passíveis de melhorias não só neste projeto, como de
maneira geral nos banheiros de apartamentos.
8.2

Critérios para concepção do banheiro
Os critérios para a concepção de um banheiro satisfatório classificam-se em

uso, projeto, execução e manutenção e devem ser estudados de forma simultânea
para serem atendidos. A figura 40 demonstra os critérios de forma sintética.
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Figura 40 – Síntese dos critérios para concepção de banheiros

Fonte: Elaborado pelo autor

O uso deve atender as todas as condições de circulação no espaço, a
adequada limpeza e higienização e, a disposição dos aparelhos sanitários, a
instalação de acessórios e mobiliários indispensáveis, tais como lixeiras, toalheiros,
papeleira e porta xampu.
O projeto deve proporcionar ao instalador todos os detalhes e cálculos
necessários, também deve ser compatibilizado com todas as disciplinas aplicáveis
ao ambiente e principalmente integrar as louças e metais sanitários aos SPES, neste
caso as normas pertinentes necessitam ser adequadas e integradas.
A execução necessita de rigoroso controle das etapas construtivas, mas
principalmente carece de qualificação da mão de obra empregada.
Para a manutenção é necessário atender as condições de acesso aos SPES
com a menor interferência possível com os vizinhos e dentro da própria unidade é
preciso aplicar sistemas removíveis de fechamento das tubulações para evitar danos
integrais aos banheiros quando se executar reparos. A durabilidade dos materiais
empregados e a qualidade da execução são fundamentais para redução de falhas e
patologias reduzindo a quantidade ou prazo para eventuais manutenções.
Estes parâmetros servem como base para a formulação de critérios de projeto
e execução dos SPES e os sistemas correlacionados para os banheiros em edifícios
de apartamento, eles serão apresentados divididos nos seguintes grupos:
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8.3



Dimensão;



Forro;



Fechamento para tubulações;



Pisos;



Louças:



Tubulações de esgoto.

Dimensão
Para o dimensionamento do banheiro, devem ser levados em consideração

aspectos além das dimensões normativas, para que os usuários desfrutem do
ambiente de maneira confortável.
Neste contexto, alguns pontos críticos são esquecidos quando se aplicam os
parâmetros de dimensões mínimas. Além da locação do conjunto mínimo de peças
sanitárias, composto de bacia sanitária, lavatório e box para chuveiro, também deve
ser previsto espaço para os acessórios, tais como: lixeira, cabide, papeleira,
saboneteira e porta xampu.
Também deve ser considerado o fato de paredes hidráulicas, que embutem
tubulações, não podem ser utilizadas para nenhum tipo de fixação, a fim de se evitar
perfurações dos encanamentos, o que restringe ainda mais a área para a fixação de
acessórios.
O banheiro também deve ter espaço suficiente para abrigar uma escada aberta
para serviços de manutenção no teto.
Segundo Mor (2013) uma escada de cinco degraus com altura de 1,40m ocupa
um espaço de 0,44 x 0,84m, dimensão que não ser desprezada para proporcionar a
adequada manutenção do banheiro.
8.4

Forro
Para se evitar a deterioração do forro do banheiro no caso de ocorrência de

vazamento nas tubulações embutidas por ele, recomenda-se a aplicação de
materiais com maior resistência a ação da água, neste caso substituindo o usa das
placas de gesso acartonado por placas cimentícias.
Outra diretriz ainda não aplicada nos projetos atuais é a substituição do
sistema monolítico por sistema modular, onde as placas de fechamento possam ser
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removidas para o caso de manutenção das tubulações contidas entre o forro e a
laje.
Estas medidas aplicadas em conjunto facilitam a manutenção dos SPES e
aumentam a expectativa da vida útil do conjunto.
8.5

Carenagens
Para a correta aplicação de carenagens, deve ser observado o local aonde os

pontos de alimentação de água e saída de esgoto são posicionados, pois no caso de
manutenção e necessidade de se desconectar as ligações, estas não podem estar
obstruídas por peças que não são removíveis.
As carenagens plásticas instaladas junto ao piso devem seguir padronização
dimensional para que no caso de quebra possam ser substituídas pelo usuário,
inclusive das furações e posicionamento das interligações de água e esgoto.
Em carenagens compostas por chassis metálicos recobertos por placa de
gesso, os pontos de interligação de água não podem ser encobertos pela placa,
facilitando desta maneira o serviço de manutenção quando necessário, sem a
necessidade de danificar a peça.
Para a correta utilização da carenagem, o projeto de banheiro deve conter
detalhamento da peça utilizada e o posicionamento dos pontos de interligação para
água e para o esgoto.
8.6

Piso
Em grande parte dos projetos de banheiros residenciais a preocupação com o

revestimento de piso está voltada aos aspectos estéticos, principalmente pela
grande diversidade de marcas e modelos disponíveis no mercado atual. Porém mais
importante do que a beleza de um banheiro é a sua funcionalidade.
O projeto de um banheiro deve compatibilizar o SPES e os revestimentos de
piso, visando que o caimento do piso esteja sempre voltado para o ralo. Este é um
aspecto esquecido na compatibilização de projetos e lembrado apenas na execução
do revestimento, transferindo-se a responsabilidade de bom funcionamento ao
instalador.
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A escolha do rejunte adequado ao piso também é de fundamental importância
para a qualidade do banheiro. O rejunte deve ser adequado às características do
revestimento aplicado, para absorver dilatações e retrações por variação térmica, ter
porosidade compatível ao revestimento, e também deve ter tratamento fungicida e
resistência mecânica adequada ao uso.
Em ambientes reduzidos é mais fácil atingir os caimentos requeridos utilizandose peças cerâmicas de pequenas dimensões, proporcionando o melhor encaixe
delas em todas as direções.
O uso de ralos lineares impõe que a inclinação do piso seja em única direção,
o que falicita tanto a execução do piso, quanto o próprio escoamento da água.
A aplicação de piso-box também contribui para a eliminação de problemas de
empoçamento de água na área do banho, pois se trata de peça monolítica préfabricada com inclinações voltadas ao ponto de instalação do ralo que são
impossíveis de serem atingidas quando da execução in loco. Há poucos fabricantes
desta peça no mercado nacional e sua diversidade de dimensões também é restrita.
8.7

Infiltração
A tendência construtiva é de se utilizar métodos simplistas, como no

apartamento do estudo de caso onde apenas foi aplicada argamassa polimérica no
interior do box e no entorno do ralo próximo a bacia sanitária. Nesta condição é
impossível garantir que haja estanqueidade da impermeabilização, pois não há
impermeabilização do banheiro.
A falha neste caso é a falta de aplicação de sistema que atenda as normas
existentes e a solução é a impermeabilização total de áreas sujeitas à ação da água.
8.8

Bacias sanitárias
Para evitar as falhas de execução este processo deve contar com fiscalização

com métodos de verificação da furação das lajes para os pontos de SPHS, antes do
início da aplicação dos revestimentos, evitando desta maneira, retrabalhos ou
mesmo a entrega da unidade com defeitos.
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Havendo projetos compatibilizados com medidas definidas pode-se fabricar
um gabarito com a locação dos ralos e bacia para furação da laje, evitando-se erros
de locação das peças.
8.9

Chuveiros
A modernização e a diversificação dos metais sanitários necessitam serem

integradas as práticas e premissas usuais para a elaboração dos projetos de SPHS.
Os chuveiros de alta vazão necessitam de informações em suas embalagens
sobre qual tipo de grelha e ralo a ser usada para o esgotamento da água do box em
que será instalado.
O acúmulo de água liberada pelo chuveiro que não pode ser escoada
rapidamente através da grelha instalada no box do banheiro acarreta falhas de
infiltração de água.
Uma vez que a utilização do chuveiro é limitada à vazão definida em projeto, a
construtora deve fornecer o chuveiro adequado aos cálculos hidráulicos.
8.10 SPES
Para o melhor desempenho possível dos SPES é fundamentalmente
necessário que se relacione perfeitamente com os demais sistemas prediais.
Quanto mais detalhes houver entre as interfaces dos diversos sistemas que
compõe o banheiro, menos soluções arranjadas durante a sua execução serão
necessárias, aumentando-se assim a qualidade do banheiro construído.
Para melhorar as condições de manutenção, o conceito de projeto de SPES de
banheiro que vêm sendo largamente repetido, onde as tubulações estão sempre
embutidas no forro do vizinho também necessita de inovações. Quanto menos
invasão houver do espaço do apartamento vizinho inferior melhor é a condição de se
executar manutenções, limitada ao espaço do próprio banheiro em uso.
A racionalização do projeto de SPES também pode contribuir para a redução
das falhas construtivas, pois reduzindo a quantidade de conexões minimizam-se os
pontos geradores de problemas. Alguns materiais disponíveis no mercado nacional
podem contribuir para isso, por exemplo, as bacias de saída horizontal interligadas
diretamente ao tubo de queda, que reduzem o uso de tubos e conexões e o piso-box
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que elimina o ralo e tubulação do espaço vizinho, ficando estes dentro do próprio
apartamento em uso.
Não se indicada a remoção do ralo externo ao box, por ser tratar de um ponto
de segurança no caso de vazamento no banheiro, uma vez que os materiais
utilizados nos SPHS são suscetíveis a falhas.
O vazamento nas conexões entre os tubos de esgoto ocorrem por falhas no
processo de montagem dos SPES, e podem ser minimizadas através de um
conjunto de soluções integradas:


Maior nível de detalhamento de projetos e estudo preliminar das
interfaces, onde o instalador tem a função somente de montagem da
tubulação, sem a necessidade de elaborar cálculos ou definir
posicionamentos de peças;



Emprego de kits hidráulicos pré-fabricados com maior controle de
qualidade e que facilitam o trabalho in loco, porém que requerem maior
nível detalhamento de projeto;



Revisão de dimensões mínimas dos banheiros, ajustadas ao conjunto de
peças sanitárias empregadas e ao caminhamento e inclinações
necessárias para as tubulações de esgoto;



Emprego de ralo linear na área do box, onde o caimento da menor área
de piso do banheiro seja em uma única direção, melhorando assim
problemas de empoçamento de água.



Uso de fechamentos removíveis para acesso ao tubo queda, onde no
caso de manutenção não haja necessidade de destruição de paredes e
revestimentos.

A análise da taxa de conexões por área de banheiro mostra que quanto menor
for o ambiente maior será a concentração de peças, o que dificulta a execução dos
SPES, propiciando a ocorrência de falhas e também dificulta o processo de
manutenção.
Para a análise dos dados de quantidade de conexões por área de banheiro
neste trabalho, denomina-se o parâmetro como Taxa de Conexões (TC) utilizada a
unidade de pç/m².
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Para evitar a grande concentração de peças em espaços reduzidos é proposto
o limite de TC igual a 5,0 pç/m², conforme apresentado no gráfico 23 a seguir.
Gráfico 23 – Limite de conexões por m² conforme área do banheiro
5,20
2,00 ; 5,00

2,67 ; 5,00

5,00
4,80

CONEXÕES (pç/m²)

4,60
4,40
4,20
4,00
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3,34 ; 3,71
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3,50

4,00
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4,50
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5,50
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Limitação proposta pelo
autor

Fonte: Elaborado pelo autor

Podem ser observados no gráfico 23 os limites para TC conforme a área
construída, o gráfico foi divido em três curvas nas cores vermelha, azul e verde,
onde a taxa de conexões varia linearmente em cada uma delas.
A curva vermelha apresenta a TC para banheiros com dimensões variáveis
entre 3,34m² até 3,45m². A curva azul apresenta o mesmo índice para banheiros
com área de 2,67m² até 3,34m². E por último a curva verde limita a TC para
banheiros com área menor que 2,67m² até o mínimo normativo na cidade de São
Paulo que é de 2,00m².
Os parâmetros das curvas azul e vermelha tem como fonte a pesquisa de
Paliari (2008), enquanto que a curva verde com valor constante visa limitar a
confinamento de muitas conexões em banheiros de dimensões reduzidas, como
ocorre no banheiro utilizado no estudo de caso que tem área de 2,47m² e TC de
5,37 pç/m².
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8.11 Alternativas de layout
O layout adotado para o banheiro proposto tem formato retangular, com
largura mínima especificada na NBR15.575-1 e espaços para os aparelhos
sanitários conforme o Código de Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Os materiais empregados são somente os disponíveis no mercado nacional,
sendo eles:


Bacia de saída horizontal, dimensões conforme padrão do fabricante
Deca escolhido por ser item de fácil aquisição, mas pode ser também
empregada o sistema Montana de caixa de descarga embutida, que
reduziria a largura do banheiro;



O piso da área do box pode ser um piso-box Astra ou executado com
enchimento de concreto com agregado leve ou material similar;



O ralo externo ao box é o ponto de maior dificuldade para solução, a
proposta é de um rebaixo na laje somente nesta área e uso de caixa
sifonada de menor altura possível, mesmo o uso do ralo compartilhado
ainda seria problemático com relação ao apartamento inferior;



Fechamento da parede atrás dos aparelhos sanitários com material leve,
porém indica-se o uso de chapa cimentícia ser um material mais
resistente à umidade do que a chapa de gesso acartonado resistente à
umidade.

A figura 41 representa a solução de projeto proposta, onde se ampliou a área
do banheiro integrando conceitos de conforto e facilidade de manutenção.
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Figura 41 – Projeto de banheiro com solução proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

A posição da bacia, lavatório e chuveiro é feita para se garantir a inclinação da
tubulação e conexões

com a prumada, utilizando os materiais disponíveis no

mercado nacional.
Este banheiro tem área útil de 3,36m² e o shaft requer mais 0,72m² o que
aumenta consideravelmente o espaço ocupado pelo ambiente.
A ampliação da área requerida para o banheiro é o principal fator pelo qual esta
opção não é viável do ponto de vista do empreendedor imobiliário paulistano, que
valoriza a minimização deste ambiente.
Não sendo aplicável esta solução, é apresentado a seguir dimensões
adequadas a tipologia e metodologia aplicada aos banheiros.
8.12 Layouts propostos
Conforme a pesquisa de lançamentos imobiliários todos os banheiros de
apartamentos tem formato de única figura geométrica quadrada ou retangular, o que
delimita as alternativas de layout de banheiros deste estudo.
A concepção do projeto arquitetônico precisa considerar todos os itens
abordados neste capítulo, além de atender as questões de viabilidade financeira do
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empreendedor. Dentro deste cenário é apresentado a seguir as mínimas dimensões
e racionalização do banheiro de apartamentos.
Nos banheiros de formato quadrado a variação é apenas da posição da bacia e
do lavatório com relação à porta, conforme apresentado na figura 42.
Figura 42 – Diversas opções de banheiro quadrado

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste formato a dimensão do lado do quadrado deve ser definida pelo espaço
de circulação necessário em frente aos aparelhos sanitários e a dimensão da
entrada do box do chuveiro.
A dimensão do banheiro ideal de formato quadrado é de 1,80x1,80m,
apresentado na figura 43, onde se pode atender à condição de circulação e
manutenção, além de se haver espaço para a inclusão do shaft no interior do
banheiro.
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Figura 43 – Projeto de banheiro quadrado

Fonte: Elaborado pelo autor

A área ocupada por este banheiro é de 3,24m², porém descontando-se o
espaço do shaft de 0,20m², sua área útil é de 3,04m².
Para o formato retangular, as opções de layout variam também com relação à
posição da bacia sanitária e do lavatório, porém há mais posições possíveis para
estas peças do que no banheiro quadrado, conforme apresentado na figura 44.
Figura 44 – Diversas opções de banheiro retangular

Fonte: Elaborado pelo autor
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Neste tipo de banheiro deve-se concentrar todas as tubulações em única
parede hidráulica, evitando-se longo caminho para os ramais de esgoto e
consequentemente maior número de conexões para a tubulação.
Para determinação da área mínima ideal para ambos os formatos de
banheiros, são considerados as dimensões mínimas relatadas anteriormente no
Capítulo 04, sendo eles:
a) Largura mínima para instalação de bacia e lavatório de 80cm (São Paulo,
1992);
b) Circulação mínima frontal ao vaso e lavatório de 40cm (NBR 15575-1,
2012);
c) Dimensão mínima do box quadrado 80x80cm (NBR 15575-1, 2012);
d) Dimensão mínima do box retangular 70x90cm (NBR 15575-1, 2012);
e) Largura mínima do banheiro de 1,10m (NBR 15575-1, 2012);
O banheiro de formato quadrado adequado às condições abordadas neste
capítulo tem o dimensionamento de 1,80m de largura, com área interna livre
(descontado o espaço para o shaft) de 2,80m². A figura 50 representa o layout
proposto.
Para adequar o banheiro de formato retangular as condições abordadas neste
capítulo o dimensionamento é de 1,25m de largura por 2,40 de comprimento, com
área interna livre é de 2,80m², descontado o espaço para o shaft que ocupa o
mesmo espaço do que no layout quadrado 0,20m². A figura 45 representa o layout
proposto.
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Figura 45 – Projeto de banheiro retangular

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se avaliar que o banheiro de formato retangular ocupa uma área menor
do que o banheiro quadrado, para atender as mesmas condições de uso e conforto,
conforme dados apresentado na tabela 21.
Tabela 21 – Dimensionamento de banheiros conforme formato
Formato

QUADRADO

Descrição

Lado A (m)

Lado B (m)

Total (m²)

ÁREA TOTAL

1,80

1,80

3,24

ESPAÇO DO SHAFT

0,25

0,80

0,20

ÁREA ÚTIL (m²)

RETANGULAR

3,04

ÁREA TOTAL

1,25

2,40

3,00

ESPAÇO DO SHAFT

0,25

0,80

0,20

ÁREA ÚTIL (m²)

2,80

Fonte: Elaborado pelo autor

A dimensão mínima do banheiro deve levar em consideração diversos
aspectos construtivos, principalmente o espaço mínimo a ser ocupado por um
aparelho sanitário, independente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (2012).
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Além das condições de uso do banheiro, é apresentado a seguir o projeto de
SPES para verificação da conformidade dimensional do ambiente em relação à taxa
de conexões por metro quadrado proposta.
No banheiro de formato quadrado para compor o projeto de SPES é utilizado
um ralo linear no box, pois na dimensão projetada deste banheiro não foi possível
utilizar piso-box de dimensão comercial. As figuras 46 e 47, a seguir, apresentam o
projeto de SPES proposto.
Figura 46 – Projeto de SPES do banheiro quadrado – Planta Baixa

Fonte: Elaborado pelo autor

112

Figura 47 – Projeto de SPES do banheiro quadrado – Corte A-A

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta configuração de SPES o banheiro quadrado tem 13 conexões num
espaço de 3,04m², com estes dados se obtém TC de 4,28 pç/m².
Para o banheiro de retangular o projeto de SPES utiliza o piso-box de
dimensão comercial mantendo-se a argamassa polimérica em todo o piso, visando a
estanqueidade total do ambiente. As figuras 48 e 49 apresentam o projeto de SPES
proposto para este caso.
Figura 48 – Projeto de SPES do banheiro retangular – Planta Baixa

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 49 – Projeto de SPES do banheiro retangular – Corte A-A

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta configuração de SPES o banheiro retangular tem 12 conexões num
espaço de 2,80m², com estes dados se obtém TC de 4,29 pç/m².
Os valores mínimos de área para os banheiros quadrado e retangular quando
confrontados ao limite da TC, atendem aos parâmetros de TC máxima de 4,70 pç/m²
para banheiros de 2,80m² e TC máxima de 4,20 pç/m² para banheiros de 3,04m²,
conforme o gráfico 24 apresentado a seguir.
Gráfico 24 – Verificação das conexões por m² conforme área do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Considerando que o formato geométrico interfere na dimensão mínima do
ambiente e consequentemente nos valores resultantes de TC. Outras soluções
podem ser aplicadas desde que sejam seguidos os mesmos critérios.
Este trabalho não inclui sugestões de melhorias para a ventilação, apesar da
identificação deste item, pois o tema aborda especificamente os sistemas e
subsistemas e componentes relacionados diretamente aos SPES.
Com relação à questão acústica existem dois pontos a serem discutidos, porém
não abordados, o primeiro é o isolamento acústico de paredes e forro a fim de
reduzir a propagação dos ruídos gerados não somente pelos SPES, mas também do
abastecimento de água e do próprio uso do ambiente. O segundo ponto é a vibração
ocasionada pelas tubulações de esgoto, que podem ser solucionadas com peças
dotadas de sistema antivibração.
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9

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A pesquisa de mercado demonstrou a diminuição da área dos banheiros de
apartamentos ao longo dos últimos anos, e que a redução desta área implica em
maior dificuldade de execução e manutenção dos SPES, além de gerar desconforto
ao usuário.
As entrevistas com especialistas demonstrou que as falhas de SPES estão
associadas a diversos fatores, tais como, a falta de compatibilização de projetos, a
falta de treinamento de mão de obra, e as dificuldades de trabalho em ambientes
cada vez menores, além da pouca evolução dos materiais nacionais após a
consolidação do PVC no Brasil.
Primeiramente foi checada uma proposta para a dissociação dos SPES da
estrutura da edificação, através do sistema pre-wall e verificou-se que não é
aplicável nos projetos nacionais principalmente pela característica construtiva
imposta pelo mercado imobiliário, onde se repete exaustivamente o mesmo modelo
de banheiro, inovando-se apenas para reduzi-lo sempre que possível.
Com isso, buscou-se um conjunto de melhorias aplicadas aos projetos de
SPES, expandidas as demais disciplinas que compõe o banheiro, onde os
projetistas tenham alternativas para verificação de melhores soluções para o
ambiente.
Conclui-se que o resultado desta pesquisa apresenta diretrizes que podem ser
aplicadas a qualquer projeto de banheiro, integrando todas as disciplinas que
envolvem os SPES.
A questão da redução das dimensões da área do banheiro leva a conclusão de
que banheiros de formato quadrado precisam ser maiores do que os retangulares,
pois se sobrepõe as áreas de uso do lavatório, com a porta de entrada e acesso à
bacia sanitária. O “layout” do banheiro define sua dimensão, e ao contrário da
legislação vigente na cidade de São Paulo, os banheiros devem atender a
dimensões mínimas para formato quadrado de 3,04m² e para formato retangular de
2,80m², em ambos os casos descontando-se a área para o “shaft”.
O parâmetro proposto de TC pode ser utilizado por projetistas e demais
profissionais da área mesmo para banheiros de dimensões menores as que são
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propostas, principalmente para os ambientes menores que 2,67 m², onde se torna
parâmetro limitante para o acúmulo de conexões, como ocorre no banheiro do
estudo de caso.
O ajuste das dimensões mínimas aliado aos fechamentos removíveis dos
SPES juntamente com pisos, revestimentos, louças e metais adequados, projetados
e construídos atendendo os critérios de concepção do banheiro, e adequados aos
limites de TC, revelam um produto final de qualidade dos SPES para todas as
disciplinas do banheiro, resultando num ambiente confortável e que atende as
expectativas mínimas do usuário.
Alguns temas relacionados podem ser sugeridos para pesquisas futuras, tais
como:


Pesquisa sobre a ventilação mecânica e natural do banheiro, com
critérios aplicáveis as diferentes regiões do país;



Estudos sobre a questão da melhoria acústica não somente dos SPES,
mas também em relação ao uso do banheiro;



Pesquisa ampla para identificação das necessidades que os usuários
tem em relação aos banheiros de apartamento.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO FEITO AOS PROFISSIONAIS DE SPES
(PERGUNTAS E RESPOSTAS)

PROFISSIONAL 1 (ENCANADOR)

1. O PROFISSIONAL
a. Qual a sua experiência em obras residenciais (anos)? Trabalha com
instalação e manutenção?
Sou encanador há quarenta anos, tenho muita coisa pra contar.
Antigamente não existia banheiro com forro de gesso, era sempre feito o
rebaixo. Era criada uma coluna, de onde saíam todos os ramais, e pontos do
ralo principal, ralo seco, bacia, bidê e ventilação.
Depois disso veio o PVC, e foi aí que começou a se trabalhar por baixo da
laje e com o forro de gesso, o que o encanador antigo chamava de banheiro
aéreo. O trabalho ficou mais fácil e mais gente despreparada entrou no ramo, e
aí começou a aparecer muitos problemas, tubo mal conectado, o aumento do
ralo mal colocado e outros.
Antes do PVC, só se fazia esgoto com ferro fundido foi de 1972 pra cá
que comecei a trabalhar com PVC. Ralo era confeccionado pelo próprio
encanador, tanto caixa sifonada quanto ralo seco, era tudo feito pelo
encanador. Era bem trabalhoso, vinha o rolo de cobre e a pessoa cortava o
tamanho certo, fechava e dali saia os pontos, por exemplo, o ralo principal de
que era de 150mm, pegava o ponto do o do bidê e o lavatório, ponto do ralo
seco, o que vem do box.
Era tudo feito à base de estanho, pedaços de tubo galvanizado, e era
tudo soldado e o ferro fundido era estopeado e chumbado com chumbo quente,
trabalhei muito com isso. A ferramenta do encanador na época era um arco de
serra, o chumbador, um estopeador, um rebatedor e uma panela de chumbo
fervendo num canto da obra.
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Você preparava aquele conjunto de peças, estopeava com estopa de fio e
fazia o que chamavam de cachimbo, que é uma estopa torcidinha, que era
amarrada na boca do tubo onde se jogava chumbo quente, então ele esfriava e
a pessoa e tirava a rebarbinha, rebatia e levava pro local da instalação.
2. PROJETO
a. Ao longo dos últimos anos (10 anos ao menos), o que mudou nos
projetos de banheiros de apartamentos?
Acho que a principal mudança foi no uso de novos materiais, que
melhoraram muito, por exemplo, os projetos de água, melhoraram 100% com o
uso do PEX, ele veio pra melhorar muito o trabalho do encanador e veio pra
ficar.
Esta coisa de usar shaft também foi inteligente, não precisa quebrar um
monte de partes de banheiro para ter acesso das prumadas. Mas não sou a
favor destes tubos de água aparentes, tem essas peças de plástico para
esconder, mas junta muita sujeira por dentro.
Algumas empresas estão mais preocupadas com qualidade e fazem mais
checagem de interferências com a hidráulica, mas por outro lado, tudo é feito
com muita pressa e é comum a gente ter que trabalhar com projetos básicos.
b. Os projetos (desenhos) estão melhorando ao longo do tempo?
Atualmente são apresentados mais detalhes que no passado?
É uma questão delicada, porque varia muito, antigamente o projeto vinha
com isométrico e o projeto de detalhe. Hoje se tem muita pressa, muitas vezes
o projeto não tem todas as informações, e o encanador tem que desvendar
como ele vai fazer a instalação de um modo mais fácil.
Hoje depende mais de quem contrata, o interesse varia, tem projeto bom,
mas tem muito projeto que vem sem detalhe, ou com detalhe sem medida, aí
fica na mão do encanador ou do mestre, definir quanto vai da parede pro centro
da bacia, quanto vai do centro da bacia pro centro do ralo. Hoje na maioria dos
projetos vem um símbolo indicando a bacia e outro indicando o ralo. Aí precisa
medir tudo no desenho para fazer a instalação. É muito difícil para o encanador
ter que usar uma escala, porque ele não sabe fazer conta.
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c. Os projetos refletem a realidade de se montar um banheiro, ou é
necessário adaptar soluções no local?
A maioria não reflete, mesmo os que tem detalhe, muitas vezes tem que
se adaptar, a maioria tem que se fazer alguma coisa por fora, ou um desvio,
ou trocar uma peça por outra, ou tem que desviar o local de um ralo, porque ali
tem uma viga, ou uma coluna, ou algum obstáculo, é bem comum os projetos
não estarem compatibilizados.
Já vi projeto com indicação de peça que não existe para reduzir o
diâmetro da tubulação, aí pra executar tem que adaptar as peças e muda tudo.
Outra coisa, o projeto não indica a altura da entrada do esgoto na
prumada, isto é o encanador quem define. É indicada a altura do forro e aí você
se vira, vem marcando a queda. Quando o banheiro era rebaixado, era mais
fácil de marcar as alturas dos tubos, usava calços para pegar a altura
necessária.
3. EXECUÇÃO
a. Para se montar o sistema de esgoto de um banheiro, quais as maiores
dificuldades encontradas?
É acessibilidade ao local de trabalho, você trabalha no apartamento de
baixo para fazer o de cima. Aí tem que se montar andaime, às vezes não cabe,
tem que trabalhar em escada, aí tem que subir e descer e precisa ter um
ajudante atento.
É preciso montar a entrada pra coluna na altura certa para ter a queda do
ralo dentro da medida do forro. Aí tem que fazer a conta pra ver qual é esta
medida e colocar as peças na posição certa para que tudo tenha queda certa.
O forro já está definido no projeto e aí você tem que se virar pra fazer as
quedas.
b. Quanto menor o banheiro é maior a dificuldade do trabalho?
Às vezes não cabe nem o andaime aí precisa trabalhar em escada, aí
vem lá e vem pra cá usando uma ou duas escadas, dificulta muito o trabalho.
Hoje eles fazem dois banheiros, onde antes se fazia um só. Piora a condição
do trabalho, fica tudo muito justo. Antigamente era preciso ter 60 cm do centro
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da bacia para o centro do esgoto do lavatório, hoje é por conveniência, é onde
cabe, para poder abrir a porta, o lavatório fica praticamente em cima da bacia,
isso enlouquece o encanador que quer fazer um serviço bem feito.
c. Você acredita que quanto maior o número de conexões houver num
ambiente maior a chance de ocorrer um problema com a montagem?
Quanto mais conexões mais problemas, porque é em cima das conexões
que vem o serviço mal feito, pode ser uma borracha mal encaixada, ou uma
cola mal colada, aquele ajuste que você tem que fazer pra dar encaixe ou a
queda, são os pontos que precisam de cuidado.
O ideal para se fazer uma boa instalação é o uso de material de boa
qualidade com o uso da menor quantidade possível de conexões para não
encher o banheiro de curva ou até de peças desnecessárias.
d. Já trabalhou em obras que utilizem kits prontos para tubos de água e
esgoto? Se sim, qual a sua opinião? Facilita a obra? É mais rápida a
execução?
Nunca trabalhei, mas tenho dúvida, acho que tem motivo pra ser pior,
porque se tiver problema em um ponto estraga todos os outros, assim, se você
tiver problema com o ponto do ralo, você sacrifica o ponto da bacia, do ralo
seco e tudo mais.
Pra se fazer um banheiro com kit pronto, ele tem que ser construído com
muita qualidade e controle e com as medidas perfeitas, os projetos que estar
batendo, para você chegar com o kit testar todas as aí então, só fazer o
encaixe, seria muito bom, mas acho que na prática não funciona bem assim.
Outro ponto que imagino, é que as portas dos banheiros são muito
pequenas e o batente tem sempre aquela proteção, para passar com a peça
montada pode danificar, tem que ter gente preparada, sabe como é na obra,
um bate aqui, outro ali, pode trincar as peças. Ainda as partes com anel
podem ser desmontadas e montadas, mas aonde é colado fica comprometido,
e se tiver que desmontar tudo não tem muito ganho.
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4. MANUTENÇÃO
a. Como é o processo de manutenção de uma tubulação de esgoto
embutida entre laje e forro?
Se ele estiver vazando no andar de baixo, tem que verificar no próprio
banheiro se tem alguma falha no rejunte, se tem problema no ralo se tem
alguma peça solta. Daí você tem que ir ao banheiro de baixo e pedir permissão
para o vizinho para fazer uma janela no gesso, para de baixo visualizar toda a
instalação, o ralo, o ponto do lavatório, o ponto da bacia e todas as colas, todos
os pontos que são colados e daí achar o ponto que está vazando.
Esta janela só serve para verificar de onde está vindo o vazamento,
depois que se acha o vazamento aí você precisa estourar o forro praticamente
todo para poder ter acessibilidade pra trabalhar.
Numa troca de ralo, por exemplo, você vai ter que quebrar em cima,
desconectar por baixo, imagina você fazer isso num espaço de 20x20cm, não
tem condição, no mínimo é preciso fazer um buraco de 60 cm para que o corpo
de um homem possa se virar em 90 graus e pra piorar a condição, o trabalho é
feito em cima de uma escada, tem box que nem cabe a escada.
No banheiro com enchimento do ponto de vista do encanador o trabalho
seria mais fácil, mas é mais doloroso para o proprietário que vai ter que
quebrar tudo, a cerâmica, retirar o enchimento, limpar e impermeabilizar
novamente e retornar com o enchimento. A vantagem é de não ter que
incomodar o morador de baixo.
Se for piso-box, ele como toda peça de sobrepor tem vantagem e
desvantagem, é tipo uma banheira de hidromassagem bem chumbada, se o
vazamento for na válvula de esgoto, você pode até perder a banheira, a
mesma coisa com este piso-box, na hora de retirar você pode danificar a peça,
você pode bater ou riscar, aí vai depender de quem vai fazer o serviço, não
pode ser numa pessoa inexperiente para retirar a peça.
b. O shaft e o forro de gesso são elementos que vieram efetivamente
contribuir com a manutenção das tubulações de esgoto? Como eles
poderiam ser melhorados?
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O shaft facilita muito a manutenção, ele hoje é uma porta de entrada para
uma boa manutenção. Para o drywall não tem necessidade de janela, de
inspeção, porque em dez minutos você corta no rejunte, o drywall é mais fácil
de recortar do que outros materiais, se ele for bem feito pode funcionar bem.
O ideal seria o usar um rejunte epóxi para aguentar o problema de água,
o rejunte ruim trinca com a vibração da estrutura e trinca aí é por onde entra
água que começa a amolecer o drywall. Eu acho que sendo bem feito, ele dura
bem e dá condição de manutenção. No caso de uma parede revestida com
uma cerâmica, por exemplo, 10x10cm, você tira umas seis peças recorta um
quadradinho o e já tem acesso aos tubos e faz a conserto e volta com mesmo
material, se for de parede aí é difícil porque aí tem que marretar e incomodar
os vizinhos, aquela loucura toda.
E quando é de o shaft é de alvenaria ainda hoje tem gente que não sabe
dosar a massa pra usar no banheiro. Porque tem que ser uma massa com mais
facilidade pra quebrar, hoje os caras pegam duas latas de cimento jogam em
duas latas de areia e fazem uma massa pra jogar por cima da tubulação, e no
caso de manutenção, você vai causar uma desgraça, você vai quebrar até a
coluna, porque você vai ter que quebrar igual a um martelete.
Ninguém se preocupa com isso, no caso de revestimento de massa, tem
que ser uma massa mais fraca pra poder quebrar. Outra coisa é esta tal massa
pronta que não tem aquela liga que o pedreiro quer, daí o cara vai lá faz a
masseira e se o mestre de obra descuidar ele joga meio saco de cimento, ali
escondidinho, sempre tem estes caras que tem esse jeitinho brasileiro, e ele
faz a massa e ela fica igual a chiclete, só que ele vai embora, e quem sofre é o
encanador e o proprietário no caso da manutenção.
Hoje quem manda é o revestimento bem feito, com um rejunte de
qualidade que fica limpo só com um sabão, vai estar sempre branquinho e não
vai deixar a água entrar na massa.
c. Quando é necessário corrigir um problema de vazamento no entre forro
de banheiro, como é o relacionamento com o vizinho do apartamento
de baixo ao que está apresentando o problema?
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É uma questão de sorte, de você achar um vizinho que seja amigo do
proprietário de cima, daí ele diz pode entrar no meu apartamento, ou que vai
deixar a empregada ou para o zelador te acompanhar e tudo bem.
E já teve caso do vizinho de baixo me falar, pra mandar o outro por na
justiça e se ganhar pra entrar dentro meu apartamento. Já tive que arrumar
problema em ralo trabalhando só por cima e quebrar a laje com o maior
cuidado igual a quebrar ovo, catando toda a sujeira que caía no forro, e colocar
o ralo de volta, por uma tábua por baixo, amarrar e encher com o maior
cuidado pra não cair nem água e nem massa no forro, tudo isso por conta do
vizinho de baixo que me deixou entrar.
E difícil, se você for marcar aí no seu relatório, é muito difícil o acesso,
pode ser às vezes o vizinho trabalha e não tem quem deixar para te
acompanhar, às vezes é porque o proprietário não gosta do morador de cima e
aproveita pra fazer uma dificuldade e por aí vai.
5. PATOLOGIAS
a. Em quais pontos normalmente aparecem vazamentos nas tubulações de
esgoto de um banheiro?
O que mais tem é problema no aumento do ralo e na instalação da bacia
e nas conexões, é mais difícil ver tubo trincado, ou coisa do tipo.
No aumento de ralo, o tubo prolongador, porque o encaixe dele no ralo é
de 20mm, ali se o encanador não colar com cuidado, bem lixado, é um futuro
vazamento, porque o ralo é sifonado e pode criar um acumulo de água com
sujeira e água pode subir e antes de checar no piso ela vai encontrar a
conexão e a falha. Geralmente esta conexão está no andar de baixo, ou ela
está presa dentro da laje, ai aonde pode aparecer o vazamento direto da laje
ou da própria peça, pingando no forro de gesso.
E no ponto da bacia, tem muito problema com a indicação do ponto,
porque depende do tipo, a marca, da bacia, dois centímetros de diferença pode
comprometer a instalação aí vai aplicar o jeitinho brasileiro e vai virar
vazamento.
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Outros problemas acontecem menos, por exemplo, vazamento no ralo
seco está mais relacionado com problema de rejunte ou manutenção, tem
empregada que vai limpar e bate ou com o cabo da vassoura ou outra coisa, o
ralo trinca ou quebra.
Nas conexões com anel de borracha, pode acontecer se fizer o corte do
tubo errado, cortar a peça inclinada sobra espaço entre o tubo e o anel de
borracha.
b. E nos aparelhos sanitários (Bacia com caixa, torneiras, flexíveis, sifões
etc)?
Isso é uma questão mais de qualidade de material. Tem muita coisa
vagabunda no mercado de louças e metais, é usar e saber que vai dar
problema.
Mas também tem a questão do uso errado, às vezes o sifão entorta por
conta de bater para fazer limpeza. Ou forçar muito as peças pra fechar acaba
estragando o material.
Mas não adianta usar material de primeira e fazer tudo na correria, ou ter
um profissional mal qualificado. Às vezes a empreiteira ou o encanador quer
terminar tudo de qualquer jeito e ir embora, aí não tem material que dê conta.
c. Quais as partes mais danificadas devido às patologias nos sistemas
prediais de esgoto e água fria e quente?
Os acabamentos, o forro que precisa ser quebrado, o revestimento de
piso e de parede, e o bolso do proprietário. Em prédio novo tem problema que
demora mais para aparecer, e o pessoal cai fora mesmo, os caras enrolam o
proprietário, marca de ir e não vai ou faz um remendo ruim até a pessoa
desistir.
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PROFISSIONAL 2 (PROJETISTA)

1. O PROFISSIONAL
1.1 Qual a sua experiência em obras residenciais (anos)? Trabalha com
instalação e manutenção?
Há 39 anos trabalho só com Projetos de Instalação Hidráulica de Edif.
Residenciais e Comerciais.
2. PROJETO
2.1 Ao longo dos últimos anos (10 anos ao menos), o que mudou nos
projetos de banheiros de apartamentos?
Nos últimos 10 anos houve redução quanto à área dos banheiros.
2.2 Os projetos (desenhos) estão melhorando ao longo do tempo?
Atualmente são apresentados mais detalhes que no passado?
Atualmente há mais detalhes de desenhos a elaborar.
2.3 Os projetos refletem a realidade de se montar um banheiro, ou é
necessário adaptar soluções no local?
Existem casos de banheiros a adaptar e adequar as soluções no local, à
qual exige experiência e criatividade.
3. EXECUÇÃO
3.1 Para se montar o sistema de esgoto de um banheiro, quais as maiores
dificuldades encontradas?
Há falta de pessoal especializado para executar adequadamente as
instalações hidráulicas cuja inexperiência dificulta a montagem das tubulações
e conexões, futuramente acarretando problemas de

manutenção nas

instalações hidráulicas.
3.2 Quanto menor o banheiro é maior a dificuldade do trabalho?
Quanto menor o banheiro mais dificuldade terá o instalador para
trabalhar, principalmente se a porta do banheiro abre para dentro.
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3.3 Você acredita que quanto maior o número de conexões houver num
ambiente maior a chance de ocorrer um problema com a montagem?
Quanto maior o número de conexões mais dificuldade p/ montar, porém
sempre se deve projetar e executar de acordo com as normas da ABNT:
Instalação Predial de água fria NBR 5626; NBR 7198 Projeto e Execução de
instalações prediais de água quente e, NBR 8160 Sistemas prediais de esgotos
sanitários Projeto e Execução.
3.4 Já trabalhou em obras que utilizem kits prontos para tubos de água e
esgoto? Se sim, qual a sua opinião? Facilita a obra? É mais rápida a
execução?
Sim, conheço os Kits, cujas tubulações e conexões são fixadas num
painel de fibra de vidro ou de PVC e instaladas debaixo da direção do chuveiro.
Este sistema tem a vantagem que facilita a manutenção mais rápida, e
execução mais rápida de parte da obra, para este caso também se exige
pessoal com experiência.
4. MANUTENÇÃO
4.1 Como é o processo de manutenção de uma tubulação de esgoto
embutida entre laje e forro?
Existe o equipamento manual e elétrico chamado: Root-Rutter, o manual
consiste é um cabo de aço flexível que girando com uma manivela desobstrue
os detritos na tubulação de esgoto.
4.2 O shaft e o forro de gesso são elementos que vieram efetivamente
contribuir com a manutenção das tubulações de esgoto? Como eles
poderiam ser melhorados?
Os shafts facilitam o acesso para manutenção, entretanto para melhorar
os problemas é necessário adquirir material de excelente qualidade e contratar
pessoal com experiência e especializado para executar adequadamente as
instalações hidráulicas.
4.3 Quando é necessário corrigir um problema de vazamento no entre
forro de banheiro, como é o relacionamento com o vizinho do
apartamento de baixo ao que está apresentando o problema?
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Este problema de relacionamento com os vizinhos sempre houve e
continuará existindo, por falta de consciência e compreensão, para tanto é
necessário o síndico estar preparado e explicar com calma a situação
principalmente quanto às normas da convenção do condomínio, é necessário
ser flexível e estar disposto a conviver em condomínio, procurar manter sempre
um bom relacionamento com os vizinhos, porque um dia pode precisar.
5. PATOLOGIAS
5.1 Em quais pontos normalmente aparecem vazamentos nas tubulações
de esgoto de um banheiro?
Nas saídas dos vasos sanitários porque o diâmetro é limitado p/ passar
materiais sólidos que impedem o fluxo do esgoto, nos lavatórios no sifão é
acumulado os detritos provocando com tempo a obstrução dos esgotos. E os
vazamentos são decorrentes da má qualidade dos tubos ou da execução
inadequada.
5.2 E nos aparelhos sanitários (Bacia com caixa, torneiras, flexíveis,
sifões etc)?
Nos flexíveis ocorre o vazamento porque a rosca foi colocada sem
vedação, ou seja, faltou o teflon e o anel de vedação, nas torneiras ocorre pela
má qualidade do material, para tanto é necessário efetuar manutenção
preventiva, executar regulagem das torneiras, nas caixas acopladas o
dispositivo que regula o nível da água é de plástico e quebra com facilidade.
5.3 Quais as partes mais danificadas devido às patologias nos sistemas
prediais de esgoto e água fria e quente?
Quando há vazamento de água nas tubulações de água fria, água quente
e esgotos, para consertar é preciso quebrar as paredes revestidas com
azulejos ou os pisos e nem sempre encontra material igual, obrigando às vezes
a substituir tudo, além do custo da mão de obra e demais transtornos, todos
estes problemas atribuídos à execução inadequada e aplicado material de
baixa qualidade.

133

PROFISSIONAL 3 (Gerente de Empreendimentos)

1. O PROFISSIONAL
1.1 Qual a sua experiência em obras residenciais (anos)? Trabalha com
instalação e manutenção?
16 anos formada em engenharia civil, atuando na área de incorporação,
projetos, obra e manutenção.
2. PROJETO
2.1 Ao longo dos últimos anos (10 anos ao menos), o que mudou nos
projetos de banheiros de apartamentos?
Como concepção de produto aumentaram o numero de banheiros nas
residências – lavabo, suíte senhor, suíte senhora, suítes em geral.
Parte técnica, a impermeabilização passou a ser na maioria das vezes só
no box e no ralo externo, as tubulações não estão embutidas nas alvenarias e
sim escondidas em carenagens e alguns passaram a utilizar sistemas
diferenciados como PEX e kits hidráulicos prontos.
2.2 Os projetos (desenhos) estão melhorando ao longo do tempo?
Atualmente são apresentados mais detalhes que no passado?
Infelizmente não os projetos não melhoraram. Algumas empresas utilizam
ferramentas mais modernas, mas isso só se aplica a uma minoria.
No meu entendimento os projetos não têm mais detalhes que no passado.
As pessoas “desaprenderam” a detalhar. Não entendem de desenho e
esperam que os programas façam tudo por eles.
2.3 Os projetos refletem a realidade de se montar um banheiro, ou é
necessário adaptar soluções no local?
Sempre se adapta no local.
3. EXECUÇÃO
3.1 Para se montar o sistema de esgoto de um banheiro, quais as maiores
dificuldades encontradas?
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Os banheiros são cada vez menores e as conexões sempre as mesmas.
O pé direito das edificações diminui consideravelmente a cada ano e isso
dificulta a montagem.
3.2 Quanto menor o banheiro é maior a dificuldade do trabalho?
Sim.
3.3 Você acredita que quanto maior o número de conexões houver num
ambiente maior a chance de ocorrer um problema com a montagem?
Sim, pois são pontos falhos na instalação.
3.4 Já trabalhou em obras que utilizem kits prontos para tubos de água e
esgoto? Se sim, qual a sua opinião? Facilita a obra? É mais rápida a
execução?
Sim, pex e kits prontos. Facilita e muito na logística e produtividade. Mas
tem “porens”, pois ainda não estamos acostumados a trabalhar com tecnologia
e ficamos restritos a poucos fornecedores e instaladores.
4. MANUTENÇÃO
4.1 Como é o processo de manutenção de uma tubulação de esgoto
embutida entre laje e forro?
É destrutivo e trás muito desconforto para o cliente final.
4.2 O shaft e o forro de gesso são elementos que vieram efetivamente
contribuir com a manutenção das tubulações de esgoto? Como eles
poderiam ser melhorados?
Com peças desmontáveis, mas o mercado não aceita.
4.3 Quando é necessário corrigir um problema de vazamento no entre
forro de banheiro, como é o relacionamento com o vizinho do
apartamento de baixo ao que está apresentando o problema?
Em geral é desagradável, mas não tem o que ser feito.
5. PATOLOGIAS
5.1 Em quais pontos normalmente aparecem vazamentos nas tubulações
de esgoto de um banheiro?
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Conexões.
5.2 E nos aparelhos sanitários (Bacia com caixa, torneiras, flexíveis,
sifões etc)?
Anel de vedação dos vasos sanitários, flexível apenas com o tempo.
5.3 Quais as partes mais danificadas devido às patologias nos sistemas
prediais de esgoto e água fria e quente?
Os maiores problemas estão nas instalações, mas o problema aparece
sempre no inicio do uso que mais ou menos em 6 meses. Problemas após
esse período são por má utilização.
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APENDICE II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DO
CONDOMÍNIO SOBRE O BANHEIRO DA SUÍTE ES
1. Meu apartamento está localizado na:
( ) Torre 1
( ) Torre 2
( ) Torre 3
2. Há quanto tempo mora na unidade?

3. Quantas pessoas moram no apartamento?
( ) 1 pessoa
( ) Casal sem filhos
( ) Casal com 1 filho
( ) Casal com 2 filhos ou mais
( ) 2 ou pessoas solteiras
4. O tamanho do banheiro da suíte no seu ponto de vista é:
( ) Confortável e adequado
( ) Desconfortável
5. O ruído da passagem da água pelas tubulações:
( ) Não é percebido
( ) É percebido e não incomoda
( ) É percebido e incomoda
6. Quanto

aos

pisos

e

azulejos

(assinale

quantas

alternativas

forem

necessárias): ( ) Os revestimentos entregues apresentaram alguma falha de
rejunte ou instalação
( ) Empoça água no piso
( ) O rejunte apresenta manchas facilmente com o uso
( ) Os revestimentos foram substituídos
( ) Pretendo substituir os revestimentos no futuro
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7. A limpeza do banheiro é:
( ) Fácil, a disposição das peças e tamanho do banheiro facilitam o processo
( ) Difícil, pois há cuidados especiais a serem tomados e o espaço é
insuficiente para o uso de instrumentos como rodos e vassouras
( ) Não costumo fazer este tipo de serviço e não sei como é o procedimento
8. A manutenção do banheiro é:
( ) Fácil, possível abrir escada para troca/instalação de lâmpadas, chuveiro
etc.
( ) Difícil, não cabe escada, não tem espaço suficiente para trabalhos
( ) Não costumo fazer este tipo de serviço e não sei como é o procedimento
9. A ventilação do banheiro é:
( ) Satisfatória, não acumula vapor se a janela for aberta.
( ) Insatisfatória, há acúmulo de vapor de água do banho que condensa e
escorre.
( ) Não sei, não foi utilizado para banho
10. A avaliação geral do banheiro é:
( ) Ótima
( ) Boa
( ) Regular
( ) Ruim
Comentários:

