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RESUMO
Esta dissertação tem como propósito a proposta dos requisitos mínimos para
construção de Banheiros Prontos, baseados na atualidade e visando a viabilidade
de aplicação de Banheiros Prontos nos empreendimentos. O referencial teórico foi
baseado na revisão bibliográfica e aplicação da norma ISO 6241 de modo a obterse quesitos a serem aplicados no sistema construtivo de Banheiros Prontos.
Sabendo que as instalações prediais são mais passiveis de falha nas obras, foram
analisados os subsistemas de instalação para verificação de aplicação dos itens na
área do banheiro. A partir do método construtivo de Banheiros Prontos, foi gerado o
ciclo de impactos para cada estágio do sistema construtivo em relação às diversas
etapas da obra e, desta forma, é possível propor os requisitos de viabilidade em
diferentes estágios do empreendimento. Como ferramenta de planejamento e
registro gráfico, foi utilizado o software Xmind6 que proporcionou a demonstração
dos 14 tópicos da ISO 6241 em forma de mapa mental. As conclusões
apresentadas no trabalho foram os requisitos mínimos de construção de Banheiro
Pronto tendo como base a ISO 6241, seguindo a sequência dos catorze tópicos e
suas necessidades. Também foi elaborado um estudo de caso econômico para
comparativo de custos, onde obteve-se um resultado favorável, com redução de
custos.

Palavras chave: Banheiros Prontos, Requisitos ISO 6241, Sistema Tecnológico de
Construção.

ABSTRACT

Requirements for construction of bathrooms prefabricated
This dissertation aims the proposal of minimum requirements for construction
of bathrooms prefabricated, based on the current order and the feasibility of
application of Bathrooms prefabs in the projects. The theoretical framework was
based on the literature review and implementation of the ISO 6241 standard in
order to obtain requirements to be applied in the construction system of Bathrooms
prefabs. Knowing that the building facilities are more likely to fail in the works, the
installation of subsystems were analyzed for the application of checking the items in
the bathroom area. From the construction method of Bathrooms Ready, was
generated impacts the cycle for each stage of the construction system for the
different stages of the work and, therefore, it is possible to propose the feasibility of
requirements at different stages of development. As a planning tool and graphic
recording was used Xmind6 software that provided the statement of 14 topics of
ISO 6241 in the form of mental map. The conclusions presented in the study were
the minimum requirements of building prefabricated bathroom based on the ISO
6241, following the sequence of fourteen topics and their needs. Also prepared an
economic case study for comparative costs, where he obtained a favorable result,
with cost reduction.

Keywords: Bathroom Prefabricated, Bathroom Pods, ISO 6241 requirements,
Technological System of Construction.
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1 INTRODUÇÃO
Historicamente o setor da construção civil de edifícios habitacionais no país tem
apresentado uma lenta evolução tecnológica, comparada a outros setores da
indústria. Em função do crescimento do mercado imobiliário e da limitação da mão
de obra existente para absorver todas as demandas produtivas.
A crescente concorrência no setor impulsionou as construtoras a buscar
estratégias para estabelecer práticas de gestão que possibilitem acompanhar as
mudanças do ambiente, agregando valor aos negócios atuais e inovando com novos
negócios. Além de desenvolver metodologias e aplicar práticas de gestão de
projetos, um aspecto fundamental a ser explorado pelas construtoras para melhorar
seu desempenho é aumentar sua competitividade é a gestão do conhecimento
(ICHIJO; NONAKA, 2007).
No setor da construção, a gestão do conhecimento esta relacionada à
construtibilidade, gestão de suprimentos/fornecedores e gestão do processo de
projeto (CARRILLO. CHINOWSKY, 2006).
Desde a década de 70, com a necessidade de suprir o déficit habitacional
brasileiro, observou-se o surgimento de novos sistemas construtivos como
alternativas aos produtos e processos tradicionais até então utilizados, visando
principalmente à racionalização e industrialização da construção civil no Brasil. No
entanto, ao mesmo tempo em que surgiram novas tecnologias e sistemas
construtivos, houve a necessidade de avaliar tecnicamente todos os requisitos e
critérios possíveis para prever o comportamento do sistema durante sua vida útil,
para assim desta forma prever possíveis patologias e altos custos de manutenção.
Na época, as normas técnicas disponíveis e os códigos de obra eram basicamente
prescritivos e voltados para a especificação de componentes, cujo comportamento
era bem conhecido ou para a especificação de detalhes construtivos com a
utilização desses produtos, não contendo especificações relacionadas aos limites
mínimos de qualidade que pudessem servir de referência na avaliação do
desempenho de novos produtos (SOUZA, 1983).
A industrialização das atividades da construção civil, de mesmo modo como
ocorreu na áreas de mecânica e eletrônica é uma tendência visando a perspectiva
de falta de mão de obra qualificada e falta de mão de obra propriamente dita.
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O Banheiro pronto foi considerado como o sistema construtivo que permite a
fabricação de banheiros, externamente ao canteiro de obra, em linhas de produção
industrial, sendo este instalado no local definitivo durante a obra (AMADIO, 2010).
Para a definição dos requisitos necessário para a construção de banheiros
prontos adotou-se a norma ISO 6241 como ponto de referência;
Para a seleção dos aspectos gráficos a serem abordados utilizou-se a
ferramenta Mapa Mental, seguindo-se as premissas de (BUZAN, 1991).

1.1 Objetivo
O presente trabalho buscou selecionar a proposta de requisitos mínimos de
modo a viabilizar a construção de Banheiros Prontos.
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2 MÉTODO DO TRABALHO
O presente trabalho será realizado em quatro etapas, apresentadas a seguir
conforme Figura 1.
Figura 1- Definição do Método de Trabalho
Definição do escopo
do trabalho

Seleção de
Método
construtivo

Definição de
Instalação
predial

Seleção de
tópicos da
Norma 6241

Etapa 1

Seleção da ferramenta
de planejamento e
registro gráfico

Aplicação da ferramenta de planejamento e registro gráfico

Proposta de requisitos para construção de banheiros prontos

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Fonte: Autor

Na Etapa 1 foi realizada a definição do escopo do trabalho, verificando todos os
itens pertencentes ao processo de construção dos Banheiros Prontos.
Na Etapa 2 foi realizada a revisão bibliográfica dos itens, principalmente com a
seleção do Método construtivo, seguido da análise das definições das instalações
prediais, onde foram verificados os principais quesitos relacionados às instalações
no que tange também os principais problemas decorrentes de falhas. Foi realizada
também a utilização da norma ISO 6241, onde todos os catorze tópicos foram
aplicados no sistema construtivo de Banheiros Prontos para verificação de todos os
requisitos e, no final, foi selecionada a ferramenta para execução do planejamento e
registro gráfico do trabalho.
Na Etapa 3 foi realizada a aplicação definitiva da ferramenta de planejamento e
registro gráfico, onde foi gerado o mapa mental com as premissas da ISO 6241.
Na Etapa 4 foi realizada a proposta de requisitos mínimos para construção de
Banheiros Prontos com os dados obtidos nas etapas anteriores.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para a elaboração de requisitos para a construção de Banheiros Prontos
buscou-se na literatura informações para: (a) definir os componentes da instalação
predial; (b) estudar os métodos construtivos; (c) avaliar de processos por meio da
norma ISO 6241 e (d) definir ferramenta de planejamento e registro gráfico.
Os sistemas prediais hidráulicos e sanitários (SPHS), que compreendem os
sistemas de água fria, água quente, prevenção e combate a incêndios, esgoto
sanitário e água pluvial, são sistemas que possuem constante acionamento e
funcionamento. Desta forma, pela grande utilização, também apresentam grandes
interferências e interfaces com outros sistemas e subsistemas das instalações que,
por sua vez, lideram todos os índices estatísticos de manutenções de instalações
prediais à serem realizadas no edifício. No caso específico dos banheiros,
praticamente todos os itens dos SPHS são utilizados, exceto a questão de
prevenção e combate a incêndios e água pluvial.
Em um universo de 65 obras, concluiu que os SPHS em conjunto com os
sistemas de elétrica, lideram os índices de falhas. Segundo Benedicto (2009) estes
sistemas são responsáveis diretos pelas condições de saúde e higiene, requeridas
para habitação, além de apoiarem várias funções humanas nela desenvolvidas)
(cocção de alimentos, higiene pessoal, condução de esgotos, entre outros).
Na afirmação de Gnipper (2010), ao longo da vida útil da edificação, seus
usuários se sujeitam, com maior ou menor frequência, às consequências das
manifestações patológicas que nela venham a surgir, destacadamente àquelas
relacionadas ao SPHS. Ainda para Gnipper (2010) os SPHS comparecem com
frequência relevante em resultados de manifestações patológicas e ainda afirma que
as peculiaridades desses sistemas interligada com os demais subsistemas da
edificação podem dar origem a grandes diversidades de manifestações patológicas.
Estas manifestações decorrem desde as falhas frequentes em materiais até por
variações térmicas e pneumáticas utilizados em sistemas sanitários.
Para AMADIO (2014), em relação a manutenção dos banheiros prontos, como
são construídos em fábrica, os banheiros prontos possuem grande atenção voltada
a possíveis manutenções, onde 100% dos banheiros são testados em fábrica. Isso
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implica manutenção com índice zero em obra. As decisões que às vezes são
tomadas na obra e podem causar retrabalho ou posteriores adaptações não
previstas

são

totalmente

resolvidas

antes

mesmo

da

construção

do

empreendimento, pois o banheiro e as prumadas de esgoto da obra são simulados
em fábrica. Elimina-se, assim, o desperdício de materiais devidos a indefinições de
projeto das instalações, com um produto completo e acabado. Depois de prontos, os
banheiros são inspecionados pelo controle da qualidade e testados em várias
etapas, como testes de estanqueidade, vazão, caimento, pressão e continuidade
dos circuitos elétricos.

3.1 Componentes da instalação predial
As instalações prediais foram estudadas sob o ponto de vista de: (i) hidráulica
(água quente, fria e reuso); (ii) esgoto (primário e secundário); (iii) elétrica
(iluminação e elétrica) e (iv) exaustão (grelhas e insulflamento).

3.1.1 Hidráulica (água quente, fria e reuso).
A distribuição das instalações de entrada de água fria e água quente são feitas
com sistema de tubulações flexíveis de polietileno reticulado (PEX). A conexão de
entrada da alimentação possui registro próprio, instalado no compartimento de
inspeção do shaft ou conforme definição do projeto conforme figuras 2 e 3. O
fornecimento compreende a instalação unifilar com a conexão de ligação até
prumada de alimentação. As instalações hidráulicas testadas em fábrica, sendo
submetidas a testes de pressão de 5 kgf/cm², prevenindo possíveis falhas nas
conexões, chegando ao índice zero de manutenção na obra (AMADIO 2010). Além
da água quente e fria, também é possível manter o sistema de distribuição de água
de reuso (normalmente aplicado apenas para bacias sanitárias), sendo apenas
necessário um registro independente para caminhar a água até o ponto de
abastecimento da bacia sanitária.
Os testes hidráulicos em 100% dos banheiros vão prevenir possíveis falhas nas
conexões. Para o sistema de banheiro pronto, a utilização de monocomandos
externos é constante, pois aceleram o processo de produção, e são metais de fácil
manutenção. O banheiro pronto utiliza tubos PEX (polietileno reticulado). O PEX
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substitui o PVC na distribuição de água quente e fria e apresenta melhores
características conforme descritos a seguir.

3.1.1.1.

Características dos tubos de polietileno reticulado (PEX)



Material inerte: não está sujeito à corrosão galvânica, como o cobre e o ferro.



Flexibilidade: o raio de curvatura mínimo é de 10 vezes o diâmetro exterior,
quando usados curvadores de alumínio ou PVC o raio será cinco vezes o
diâmetro e 2,5 vezes usando gabarito e soprador de ar quente (não usar
chama).



Material leve: facilidade de transporte e montagem. Para diâmetros iguais os
tubos são 7 vezes mais leves que o cobre e 13 vezes mais leves que o aço.



Pressão de teste: 20 kg/cm² em 100% da produção.



Resistente a altas temperaturas: 90ºC permanentemente com ocasionais
picos de 110°C durante 48 horas.



Acústica: a natureza do material e sua flexibilidade atenuam a transmissão de
ruídos.



Resistente a congelamento: seu menor coeficiente de condutibilidade térmica
torna praticamente impossível o congelamento dentro da tubulação; se a água
vier a congelar, o tubo irá expandir sem jamais romper.



Resistência química: inerte à grande maioria de produtos químicos: ácidos,
bases, anticongelantes a base de glycol, etc. A superfície lisa do tubo, a
ausência de depósitos calcários e corrosão, associados ao reduzido número
de conexões, permitem ao sistema baixos níveis de perda de carga.



Resistência a choques: não é afetado por abruptas mudanças de temperatura
estando elas entre -140 e +95ºC.



Prevenção: Os tubos de polietileno reticulado não devem permanecer
expostos a raio ultravioleta (luz solar) por um período de tempo prolongado.
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Figura 2 - Shaft visitável com utilização de sistema PEX.

Fonte: Autor

Figura 3 - Shaft visitável com utilização de sistema PEX

Fonte: Autor

3.1.1.2.

Normativa do PEX

Após 15 anos de aplicação na construção civil brasileira, o sistema de
tubulações plásticas e flexíveis para instalações prediais de água quente e fria, mais
conhecidos como PEX (polietileno reticulado), teve sua regulamentação apenas em
2011. Anteriormente era utilizado baseado nas informações dos fabricantes e/ou
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com aplicação de Normas internacionais. A partir de 2011, entrou em vigor a ABNT
NBR 15939-2011 que foi subdividida em três partes.
A primeira parte (ABNT NBR 15939-1:2011 Sistemas de Tubulações Plásticas
para Instalações Prediais de Água Quente e Fria – Polietileno Reticulado (PE-X) –
Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio), especifica aspectos gerais dos produtos
que compõem os sistemas de tubulação de polietileno reticulado (PE-X), destinados
à utilização em instalações de água quente e fria, para a condução de água
destinada ou não ao consumo humano, e em instalações de calefação a pressões e
temperaturas de projeto de acordo com a classe de aplicação. A segunda parte
(ABNT NBR 15939-2:2011 Sistemas de Tubulações Plásticas para Instalações
Prediais de Água Quente e Fria – Polietileno Reticulado (PE-X) – Parte 2:
Procedimentos para Projeto), especifica requisitos mínimos de procedimentos para
projeto de tubulações de polietileno reticulado (PE-X) empregados para condução de
água quente e fria em instalações prediais destinadas ou não ao consumo humano.
A terceira parte (ABNT NBR 15939-3:2011 Sistemas De Tubulações Plásticas Para
Instalações Prediais de Água Quente e Fria — Polietileno Reticulado (PE-X) – Parte
3: Procedimentos para Instalação), estabelece requisitos mínimos de procedimentos
de transporte, armazenamento, manuseio, montagem e instalação de tubulações em
polietileno reticulado (PE-X) empregadas para condução de água quente e fria em
instalações prediais destinadas ou não ao consumo humano.
De modo geral, como as grandes empresas especializadas em instalação já
utilizavam o PEX, o ideal é a aplicação de novos treinamentos para disseminação
desta tecnologia.

3.1.2 Esgoto
Em relação ao esgoto, para a instalação de descarga são utilizados tubos PVC
admitidos nas normas brasileiras, conforme a destinação em projeto, até o ponto de
saída para as conexões e direcionada ao shaft. Existem dois tipos de saída de
esgoto para vasos sanitários: vertical e horizontal. O sistema de banheiro tem
soluções para todos os tipos de vasos sanitários, incluindo a caixa de descarga
embutida que substitui a caixa acoplada convencional, melhorando a estética
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(AMADIO 2010). A ilustração do modelo de bacias verticais e horizontais será
demonstrada na figura 4.

Figura 4 - Detalhes das bacias com saídas horizontais e verticais (Planta Baixa e Vista
Lateral).

Fonte: Autor

3.1.2.1.

Caixa de Descarga Embutida

A caixa de descarga embutida substitui a caixa acoplada convencional,
melhorando a estética. É utilizada principalmente em banheiros adaptados para
portadores de necessidades especiais (PNE), pois eliminam a caixa acoplada
aparente, onde as atuais caixas acopladas impossibilitam o posicionamento correto
das barras de apoio conforme especificado na NBR 9050.
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Figura 5 - Detalhes da utilização bacia embutida

Fonte: Autor

3.1.2.2.

Conexão do esgoto do banheiro com a prumada – Saída Vertical

Neste exemplo, será demonstrada a saída vertical (convencional).
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Figura 6 - Conexão do esgoto do banheiro com a prumada (saída vertical - convencional).

Fonte: Autor
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Figura 7 – Simulação de prumada de esgoto

Fonte: Autor

Figura 8 – Prumada de esgoto já executada na obra.

Fonte: Autor
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Figura 9 – Prumada de esgoto já executada na obra.

Fonte: Autor

3.1.3 Conexão do esgoto do banheiro com a prumada – Saída Horizontal
Neste exemplo, será demonstrada a saída horizontal como proposta de
modificação do sistema atual. Pode ser direcionado para o shaft criando um
elemento arquitetônico conforme figura abaixo ou embutir a tubulação diretamente
na parede.
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Figura 10 – Conexões do esgoto do banheiro com a prumada (saída horizontal).

Fonte: Autor

Figura 11 – Detalhe da saída horizontal da bacia sanitária.

Fonte: Autor

3.1.4 Elétrica
Não há diferença de um banheiro pronto para o convencional. Cabeamento
conforme a normativa em vigor, conduzida em eletroduto corrugado flexível, aplicado
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internamente embutido nas paredes e externamente sobre o teto e no shaft, com
circuitos independentes, direcionados a uma caixa de passagem em PVC 12 x 12
cm. Os banheiros prontos também podem embutir em sua estrutura as caixas
elétricas de outros ambientes em que faz divisa, como exemplo o dormitório e
corredor, bastando ser solicitado (AMADIO 2010). Desta forma, é importante saber
que, além de estarem internamente totalmente prontas, todas as instalações
externas encostadas na parede do modulo de Banheiro Pronto também poderá ser
contemplado.

Figura 12 – Modelo de projeto de instalação elétrica

Fonte: Autor
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Figura 13 – Instalações de acabamentos elétricos em linhas de produção.

Fonte: Autor

Figura 14 – Detalhe da caixa elétrica de passagem acima do banheiro

Fonte: Autor

3.1.5 Exaustão
Para o sistema de exaustão, é executado conforme solicitação da obra. No
caso de ar condicionado central, é deixada uma grelha no teto ou na parede
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(AMADIO 2010). O sistema de exaustão e insulflamento são particulares para cada
empreendimento, sendo que não há impeditivo de aplicação de qualquer sistema de
exaustão para o sistema de Banheiros Prontos, uma vez que é totalmente adaptável.

3.1.6 Interface entre o banheiro e outros dormitórios, na mesma unidade e
entre diferentes unidades.
Conforme Pastrello (2014), os componentes das áreas compartilhadas entre
vizinhos do banheiro apresentados na Tabela 1, são analisados sob o ponto de vista
de funcionalidade, interferências entre si, à relação direta da dificuldade de
execução de cada uma, bem como de manutenção com a dimensão do cômodo.
Tabela 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
Fechamentos

Piso cerâmico, porcelanatos, pedras
naturais
Forro de gesso, shaft e carenagens

Fonte: Autor

Existe uma grande interface entre o banheiro e outros dormitórios considerados
na mesma unidade e entre diferentes unidades principalmente no que tange as
questões acústicas. Sempre que houver interface entre unidades diferentes, é
importante prever os níveis adequados para esta aplicação.
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.
Portanto a realização de banheiros fora do canteiro de obras, por um
subsistema que está relacionado ao todo da estrutura, portanto a sua realização é
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necessário a atendimento das definições estratégicas e análise dos projetos
estruturais e infraestrutura dos sistemas predial.

3.1.7 Regulamentação do Setor
Para parte de instalações prediais aplicados a execução dos Banheiros
Prontos, segue abaixo relação de normas adotadas para todo o processo.
Principalmente para NRB 15.575 referente a Norma de Desempenho, os banheiros
prontos executados em linha de produção atendem todas as especificações da
normas em todos os requisitos pertinentes às seis partes da norma. São elas:
a) NBR 15.575:2013 - Edificações Habitacionais - Norma de Desempenho;
i. Parte 1: Requisitos Gerais
ii. Parte 2: Estrutura
iii. Parte 3: Sistemas de Piso
iv. Parte 4: Vedações Verticais
v. Parte 5: Coberturas
vi. Parte 6: Sistemas hidrossanitários
b) ABNT NBR 9050 - Acessibilidade de portadores de necessidades especiais;
c) ABNT NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria;
d) ABNT NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria;
e) ABNT NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;
f) ABNT NBR 9256 - Montagem de Tubos e Conexões Galvanizados para
Instalações prediais de Água Fria;
g) ABNT NBR 7198 - Projeto e execução de Instalações Prediais de Água
Quente;
h) ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;
i) ABNT NBR 5413 - Iluminância de interiores.
j) ABNT NBR 15.939:2011 - Sistemas de Tubulações Plásticas para
Instalações Prediais de Água Quente e Fria – Polietileno Reticulado (PEX);
i. Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio
ii. Parte 2: Procedimentos para Projeto
iii. Parte 3: Procedimentos para Instalação.
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3.2 Métodos Construtivos
Os métodos construtivos foram estudados sob o ponto de vista: (i) artesanal;
semi-industrial e (iii) industrial.

3.2.1 Artesanal
Analisando-se os dados de falhas coletados por Boschetti (2010), verifica-se
que existe uma proporção importante de falhas relacionadas a sistemas hidráulicos
(esgoto, água fria e quente, materiais e componentes), onde 68% destas falhas são
relacionados aos sistemas instalados em áreas úmidas conforme figuras 15 e 16. É
importante atentar que, por serem estas as áreas críticas, a atenção deverá ser
redobrada para o processo.

Figura 15 – Falhas em instalações prediais

Falhas em instalações prediais
Instalação de esgoto
14%

Louça sanitária
12%

Instalação telefônica
8%

Sistema de exaustão
4%
Instalação de TV a cabo
3%

Instalação de água quente
3%

Interruptor e tomada
2%

Instalação de água fria
16%

Sistema de segurança
1%
Instalação de gás
1%

Instalação elétrica
17%

Fonte: Boschetti (2010)

Metal sanitário
18%

Água Pluvial
1%
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Figura 16 – Distribuição de Falhas entre áreas secas e molhadas

Distribuição das falhas
Falhas das demais
áreas
32%

Falhas exclusivas de
áreas molhadas
68%

Fonte: Boschetti (2010)

Portanto como existe uma concentração de falhas localizadas nas instalações
das áreas úmidas, a realização de melhorias nestas instalações é necessária, sendo
foco do trabalho, por meio de qualificação via industrialização destas montagens
como meio de redução de falhas, pois pela industrialização se busca um controle
efetivo, além de teste em todos os sistemas antes de sua instalação. O caminho
para industrialização é muito viável, uma vez que o controle em fábrica é mais
adequado e garantido.

3.2.2 Semi-Industrializado
Como uma referência de métodos semi-industrializados da construção civil na
atualidade é possível destacar alguns sistemas, porem apenas contribuindo com
uma parcela de aceleração da construção, dentre eles:


Utilização de Drywall para fechamento interno das edificações;



Estrutura metálica e steel frame;



Fachadas em vidro tipo “spiders” e Fachadas ventiladas;
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Painéis de fachada pré-fabricados;



Mastro distribuidor para concretagem das lajes;



Mesas voadoras para concretagem das lajes;



Concretos de alto desempenho para reduzir o tempo de escoramento;



Laje alveolar;



Sistemas de mangueiras plásticas flexíveis (PEX – Polietileno reticulado)



Piso Box para chuveiro.

É possível verificar que apenas os dois últimos itens foram citados, porem a
maioria das soluções são estruturais e de fechamento, não voltadas especificamente
para as áreas de banheiro, onde há maior parte de falhas e manutenções. Também
existem Kits prontos para instalações hidráulicas, porem resolve apenas uma das
partes do banheiro como um todo. É composto por carenagens e painéis de acesso
ao shaft.

3.2.3 Industrializado: evolução do Pré-Fabricado na construção civil
O conceito de industrialização surgiu na Era Industrial onde começaram a
aprimorar as ferramentas de trabalho em todas as áreas, ou seja, trocando
ferramentas arcaicas por máquinas motorizadas, surgindo à possibilidade de
substituir o homem na capacidade de repetir um ciclo sempre igual. Assim, o
operário é treinado para repetir determinados movimentos no menor tempo, criando
assim o conceito da indústria baseada na repetição ou na interação de atividades.
Na considerada Segunda Revolução industrial, o operário mecanizado foi
substituído pelos aparelhos mecânicos ou eletrônicos. Com essa modificação a
industrialização é baseada em repetição, mas também pode ser moldada conforme
necessário possui uma qualidade maior com menor tempo de produção.
A industrialização na construção civil começou de maneira mais expressiva pós
2º Guerra Mundial, principalmente na Europa. Depois, os EUA, Canadá e o Brasil do
foram influenciados pela cultura.
A pré-fabricação na Europa teve 3 etapas: Primeira etapa de 1950 a 1970 –
época que havia mais urgência nas reconstruções das cidades atingidas pela
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guerra. Nessa época, os edifícios construídos de elementos pré-fabricados – painéis,
contra-marcos, esquadrias, fixação e outros componentes eram fabricados pelo
mesmo fornecedor, conhecido como ciclo fechado de produção.
Na segunda etapa, de 1970 a 1980 ocorrem acidentes com alguns edifícios
construídos com grandes painéis pré-fabricados. Com esses incidentes começou a
ter uma rejeição social com esse tipo de edifícios. Assim, houve uma revisão no
conceito dos processos construtivos em grandes elementos pré-fabricados, com isso
o declínio dos sistemas pré-fabricados do ciclo fechado de produção.
Na última etapa, pós 1980, Foram demolidos alguns conjuntos habitacionais
por causa da rejeição social e a deterioração funcional. Definindo a construção do
sistema pré-fabricado do ciclo aberto, ou seja, os componentes poderiam ser de
vários fornecedores. Mas ainda sim aos poucos foram ocorrendo alguns ajustes para
que as modulações dos elementos pré-fabricados fossem compatíveis com os
componentes, assim foram criadas as dimensões padronizadas e paralelamente que
houve normas técnicas que garantissem a qualidade das edificações.
Atualmente na Europa, a construção de edifícios em painéis pré-fabricados de
concretos precisam seguir algumas normas, principalmente a Bristish Standards
Institution – BSI – e pelo Centre Scientifique et Technique Du Bâtiment – CSTB.
No EUA, também houve uma evolução de pesquisas e desenvolvimentos de
novos processos construtivos pré-fabricados, sendo que somente após 1960 que se
tornou viável a construção de edifícios de múltiplos pavimentos.
No Brasil, não houve a urgência de reconstrução como na Europa, no entanto a
preocupação com racionalização e a industrialização de processos construtivos
apareceu no final da década de 50. O aumento populacional nos centros urbanos e
sem uma construção habitacional que acompanhasse esse crescimento, em 1966
criou-se o Banco Nacional da Habitação – BNH. Sua finalidade era diminuir a
carência em habitação. No início BNH desestimulou a utilização da pré-fabricação no
setor da habitação. Porém na segunda metade dos anos 70, passou a estimular,
timidamente, a introdução de novas tecnologias para atender a camada de menor
poder aquisitivo. O BNH e seus agentes patrocinaram a pesquisa e desenvolvimento
de alguns processos construtivos de elementos pré-fabricados, foram feitos alguns
canteiros experimentais, em 1978, Bahia; em 1980, São Paulo e 1981, São Paulo.
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No entanto, apresentaram muitos problemas patológicos e de ordem funcional,
acrescendo muito o custo da sua manutenção e por isso, tiveram que ser demolidos.
Nos anos 80, houve o agravamento da crise econômica, assim como o apoio
para o crescimento das construções habitacionais. Assim, até o início da década de
90, o avanço tecnológico no setor da construção foi por incentivos dos empresários.
Pois nunca existiu uma política de desenvolvimento tecnológico no Brasil.
Nos anos 90, foi iniciada a filosofia do Lean Construction. Esta filosofia é a
gestão de produção direcionada para obras de construção civil, também conhecido
como “Construção Enxuta”. Surgiu através do Relatório Técnico nº. 72 – Application
of the New Production Philosophy to Construction, publicado pelo CIFE – Center for
Integrated Facility Engineering, ligado à Universidade de Stanford, EUA, elaborado
pelo pesquisador finlandês Lauri Koskela surgiu em 1992, onde o autor desafia os
profissionais de construção a quebrar seus paradigmas de gestão e adaptar as
técnicas e ferramentas desenvolvidas com sucesso no Sistema Toyota de
Produção (Lean Production), lançando assim as bases dessa nova filosofia por meio
de adaptação dos conceitos de fluxo e geração de valor presentes no pensamento
enxuto (Lean Thinking) à construção civil, a qual foi chamada de Lean Construction.
Com base nesse documento, dois professores e pesquisadores americanos, os
engenheiros Gregory Howell e Glenn Ballard, realizam uma primeira reunião sobre
Lean Construction na Finlândia, em 1993. A partir de 1994, foi formado um grupo
mundial

de

pesquisadores

sobre

Lean

Construction

denominado IGLC

–

Internacional Group for Lean Construction, coordenado por Howell e Ballard, que
anualmente se reúne para discutir os avanços desse novo paradigma para o sistema
de Gestão da Produção no setor da Construção Civil.
Em São Paulo, a utilização de nova tecnologia na construção ocorreu
principalmente por grande demanda por hotéis, flats, corporativos e shopping
centers, atraindo novos investidores. Ressurgindo o interesse de utilizar a tecnologia
de pré-fabricados que, consequentemente, aumentava a velocidade de execução da
construção mantendo o padrão de qualidade.
“Estima-se que 6% dos custos da construção decorrem de falta de
racionalização do projeto” (PICCHI, 1993).
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Portanto, o método denominado neste trabalho como artesanal, gera falhas que
por meio de industrialização busca-se minimiza-las. Para o presente trabalho a lista
de falhas (subsistemas passíveis de falha) serão uma das bases para estudo
visando à redução de erros com a industrialização do Banheiro.

3.3 Avaliação dos processos por meio da norma ISO 6241
Através da ISO 6241 “Performance Standards in Building: Principles for their
preparation and factors to be considered”, analisou-se os aspectos históricos e seus
requisitos de desempenho de modo a avaliar a sua aplicabilidade na essência do
presente trabalho.

3.3.1 Histórico do conceito de desempenho
Com um breve historio, o conceito de desempenho foi tomando corpo na
construção civil a partir da Europa do pós-guerra em que a produção de edificações
não podia ser desenvolvida por meios convencionais para ganhar em tempo de
construção e suprir a escassez de mão de obra pela morte de milhares de homens
na Guerra. A necessidade de introduzir novos sistemas construtivos sobre os quais
não se conhecia o comportamento foi aos poucos tornando necessária a avaliação
prévia sobre como estes sistemas se comportariam.
O histórico da aplicação da abordagem e metodologia de desempenho nos
países europeus, e depois nos EUA e Ásia, demonstra que, aos poucos, foi se
introduzindo na legislação, nas normas técnicas, no ensino e formação de
engenheiros, arquitetos e na forma de desenvolver projetos, produtos (materiais,
componentes e sistemas). Assim, independentemente das exigências normativas,
nestes países a metodologia de desempenho foi se transformando num forma de
pensar desde o projeto por todo o ciclo de vida dos edifícios desenvolvendo as
atividades de arquitetura e engenharia com foco no comportamento que o edifício
terá perante o uso.
Em 1979 foi feita a instituição do Comitê da ISO (International Organization for
Standardization) para elaboração de normas de desempenho e dos princípios e
fatores a serem considerados na elaboração destas normas.
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Em 1980 são publicadas as primeiras normas ISO relativas ao conceito de
desempenho, onde as principais foram:
• ISO 6240 - “Performance Standards in Building - contents and presentation”,
London, 1980.
• ISO 6241 - “Performance Standards in Building - principles for their
preparation and factors to be considered”, London, 1984.
• ISO 7162 - “Performance Standards in Buildings - contents and formats of
standards for evaluation of performance”, 1992.

3.3.2 Requisitos de desempenho das edificações
A partir da lista de exigências do usuário apresentadas na norma ISO
6241:1984 e em também publicados em 1998 (CIB, 1998), foram estipuladas as 14
exigências dos usuários a ser considerada nos textos normativos, considerando a
segurança, avaliando o desempenho estrutural, a segurança contra incêndio e
segurança no uso e operação. Para a habitabilidade é necessário considerar a
estanqueidade, conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, saúde e
higiene, funcionalidade e acessibilidade da edificação, conforto tátil e qualidade do
ar. E por fim, para sustentabilidade, considerar a durabilidade, manutenabilidade e
adequação ambiental. Os 14 requisitos aplicáveis desta referida norma são:

3.3.2.1.

Estabilidade estrutural e resistência a cargas estáticas,

dinâmicas e cíclicas.
Os componentes e sistemas da edificação devem possuir resistência mecânica
a cargas mecânicas estáticas, dinâmicas e cíclicas, individualmente e combinadas;
resistência a impactos e ações acidentais; efeitos cíclicos (fadiga); para garantir que
esses elementos não atinjam o estado limite último, que corresponde à ruína do
elemento ou parte dele.

3.3.2.2.

Resistência ao fogo

Os componentes e subsistemas da edificação devem apresentar limitações na
influência ao risco de início e propagação do fogo. A edificação deve possuir
elementos de segurança para casos de incêndios, tais como sistemas de alarme e
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extinção de focos de fogo, bem como possibilitar evacuações em tempos eficientes e
redução de efeitos fisiológicos causados pela fumaça e calor.

3.3.2.3.

Resistência à utilização

A edificação deve apresentar segurança no uso e operação dos equipamentos,
bem como segurança contra intrusões (pessoas e animais) nas áreas comuns e de
movimentação/circulação.

3.3.2.4.

Estanqueidade

Cuidados com a estanqueidade dos ambientes, subsistemas e componentes da
edificação em relação a elementos líquidos, sólidos e gasosos, tais como água de
chuva, solo, potável, fumaça e poeira.

3.3.2.5.

Higiene

Cuidados com a higiene pessoal e dos ambientes, abastecimento de água e
remoção de resíduos, limitações na emissão dos contaminantes.

3.3.2.6.

Qualidade do ar

Os ambientes devem possuir ventilação adequada e controle de odores, além
de cuidados com a pureza do ar.

3.3.2.7.

Conforto higrotérmico

Limitações das propriedades térmicas do edifício, seus componentes e
subsistemas, possibilitando o controle da temperatura e da umidade relativa do ar e
das superfícies; controle da velocidade do ar, da radiação térmica e de
condensações.

3.3.2.8.

Conforto visual

Refere-se à iluminação natural e artificial, insolação, possibilidade de
escurecimento, aspecto dos espaços e das superfícies, acabamentos e contato
visual interna e externamente, vista para o exterior.
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3.3.2.9.

Conforto acústico

Cuidados relativos ao isolamento acústico e níveis de ruídos dos ambientes;
isolamento de componentes e subsistemas geradores de ruídos; tempo de
reverberação de ruídos; controle de ruídos provenientes do exterior da edificação e
de ambientes adjacentes.

3.3.2.10. Conforto tátil
As superfícies devem ser cuidadas para apresentar propriedades adequadas
quanto à rugosidade, umidade, temperatura, eliminação ou redução de cargas de
eletricidade estática.

3.3.2.11. Conforto antropodinâmico
Referem-se a cuidados quanto à ergonomia, limitações de vibrações e
acelerações, esforços de manobra e movimentações de todo o tipo, além do conforto
para transeuntes em áreas de vento.

3.3.2.12. Conforto antropométrico
Tamanho, quantidade, geometria e relação entre espaços e equipamentos,
previsão de serviços e de condições específicas de utilização (deficientes, por
exemplo), flexibilidade.

3.3.2.13. Durabilidade
Conservação das características da edificação ao longo de sua vida útil;
limitações relativas ao desgaste e deterioração de materiais, equipamentos e
subsistemas.

3.3.2.14. Custos
Preocupações com os custos iniciais, de operação, custos de manutenção e
reposição durante o uso, custos de demolição.
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Considerou-se aplicável a adoção da ISO 6241, em função da sua abrangência
e aderência ao objetivo do presente estudo.

3.4 Seleção de ferramenta para planejamento e registro gráfico
Para a definição de ferramenta de planejamento e referencial gráfico, adotou-se
o método de mapa mental, pois as figuras elaboradas em um mapa mental partem
de um único centro, a partir do qual são irradiadas as informações relacionadas.
Trata-se de um método para planejamento e registro gráfico. A execução do mapa
mental tem como objetivo demonstrar em forma de diagrama todas as ligações dos
quesitos relacionados à construção do sistema de banheiros prontos de forma clara
a atender a ISO 6241. Voltado para gestão de informações, conhecimento e solução
de problemas, também é utilizado como ferramenta de brainstorming (tempestade de
ideias) para auxiliar na gestão estratégica do sistema construtivo.
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4 UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS PRONTOS

O banheiro pronto é um sistema pré-fabricado de solução para Construção
Civil, onde os banheiros são fabricados em linha de produção industrial e chegam
prontos à obra, bastando posicioná-los na área planejada e conectá-la às redes de
água, esgoto e energia. Desta forma, todas as etapas de controle de materiais,
acabamentos, execução de instalações e controle de qualidade são realizados na
fábrica. Os revestimentos, as instalações elétricas e hidráulicas e todos os
acessórios são instalados nas linhas de montagem por profissionais capacitados
com funções especificas. Depois de prontos, os banheiros são inspecionados e
aferidos pelo controle de qualidade nas várias etapas, estanqueidade, vazão,
caimento, pressão e circuitos elétricos, assim que aprovados, os banheiros são
devidamente embalados com uma lona específica e o transporte é feito em carretas
para as obras. O banheiro pronto possui liberdade de dimensões, sendo adaptável a
qualquer projeto. Os módulos pré-fabricados atendem a todas as especificações de
cada projeto, sendo possível à execução da estrutura em Sistema Concreto Armado
ou G.F.R.C., Drywall, ou num Misto dos sistemas de Concreto Armado e Drywall.
Conforme Sabattini (1989) a racionalização da construção é dividida em dois
níveis: Para o setor e para as técnicas construtivas. Neste último contexto o autor
define a racionalização construtiva como “um processo composto por um conjunto
de ações que tenham como objetivo otimizar o uso dos recursos materiais,
humanos, organizacionais, energéticos, temporais e financeiros disponíveis na
construção em todas suas fases”.
O banheiro pronto veio para agilizar as construções, sendo seu principal
diferencial a redução do tempo de obra e racionalização de materiais.
No Brasil existem empresas há mais de dez anos fornecendo banheiros
prontos, porem na Europa esta tecnologia é utilizada a mais de 30 anos, onde a
padronização e aceitação é muito maior do que no Brasil.
O processo de produção é realizado em ambiente fabril, o que traz além das
vantagens de controle do processo, como também a qualidade dos acabamentos, da
execução, das instalações e principalmente resultados no produto final quanto à
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solução de interferências, vez que todas as soluções são compatibilizadas
instantaneamente num único ambiente.
Os módulos industrializados são totalmente revestidos e prontos para ser
utilizado. As instalações hidrossanitárias e elétricas são embutidas nas paredes e
direcionadas ao sistema de captação de esgoto, mantendo as características do
sistema convencional, possuindo liberdade de dimensões e acabamentos.
Uma vez concluídos, os banheiros são inspecionadas pelo controle de
qualidade e testados em seus diversos sistemas e comissionados, controle este,
utilizado em processos altamente tecnológicos, garantido controle sistemático que
procura assegurar o desempenho do banheiro pronto com total aderência às
premissas estabelecidas nos projetos dos sistemas prediais e de arquitetura, à
documentação contratual, a execução e às necessidades de operação colocadas
pelo cliente final (Building Commissioning Association, EUA, 2004).
A industrialização por processo produtivo se obtém outras vantagens,
remetendo a oportunidades competitivas, não só aliadas a execução propriamente
dita, mas em questões tributárias, como por exemplo, na simplificação da
contabilidade, anulando cálculos de despesas e custos imprevistos, sintetizando em
um único fornecedor a administração de todos os itens, pois os módulos préfabricados são fornecidos os conjuntos completos.
Ressalta-se que o processo de produção das edificações com o uso de
tecnologia de pré-fabricados, possui a vantagem de solucionar incompatibilidades
antes mesmo da sua execução, vem que são totalmente previsíveis, pois o banheiro
pronto é totalmente simulado em fabrica, resultando menores desperdícios de
materiais, ociosidade da mão de obra por indefinições de projetos.
Utilizar de processo produtivo com alto grau de controle dos materiais e mão de
obra com objetivo de industrializar as construções de edificações em seus diversos
tipos de projetos, desde banheiros para hotéis cinco estrelas até residências do
programa de governo “Minha Casa, Minha Vida”.
O desenvolvimento da dissertação visa a atual demanda do mercado imobiliário
somado as dificuldades de mão de obra, inflacionamento dos materiais de
construção civil e o grau de perdas associado ao processo de construção
convencional. Os maiores aproveitamentos da tecnologia ocorrem quando o sistema
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é adotado nas premissas de projetos. Os empreendimentos que já nascem com esta
filosofia de utilização de tecnologias construtivas, dentre elas o sistema de banheiros
prontos, tendem muito mais ao sucesso, pois todas as etapas são previamente
previstas.
Conforme citado em JO et AL. (1993) apud Romano (2003), decisões na fase
de projeto podem influenciar todo o ciclo de vida do empreendimento, onde 80 ou
90% do custo do ciclo de vida do produto são determinados durante a fase do
projeto. Ao mesmo tempo, cerca de 40% de todos os problemas de qualidade
podem ser associados a projetos deficientes e de 35 a 50 por cento de falhas em
edifícios tem origem no processo de projeto.
As deficiências nesta fase, decorrentes de decisões erradas ou falta de
decisões (CORNICK, 1991 apud FONTENELLE, 2002) são apontadas como maiores
responsáveis por patologias nas construções (PICCHI, 1993). Na fase de elaboração
dos projetos, são tomadas várias decisões por parte do empreendendo,
principalmente relacionadas aos aspectos mercadológicos envolvidos, como por
exemplo: definição do produto, equipamentos e ambientes, especificação de
materiais, de sistemas prediais e relativos à tecnologia construtiva, que podem afetar
a fase de produção e posteriormente de manutenção, assim como no custo total do
empreendimento (CARRILO, CHINOWSKY, 2006).

4.1 Personalização e Customização em massa
A personalização e customização em massa já adotado nos demais
seguimentos automotivos, aeronáutico e naval, estão aparecendo gradativamente na
construção civil e provavelmente será o principal formato de construção.
Na construção civil no Brasil, no caso de construções residenciais
(apartamentos e casas) a customização em massa poderá ser uma estratégia
inevitável para garantir a competitividade. Conforme as mudanças de necessidades
dos clientes, o nível de personalização dos imóveis poderão ser limitados pela
economia de escala nos processos de construção, pois com o aumento do nível de
personalização, o custo de gerenciamento aumenta por causa do trabalho adicional.
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4.2 Comparativo industrial: Naval, Automotiva e Aeronáutica.
A construção civil representa um atraso relacionado as demais grandes
industrias (naval, automotiva e aeronáutica). Todas as demais já possuem processos
de produção avançado para fabricação de seus produtos (Embarcações,
Automóveis e Aeronaves) conforme demonstrado nas figuras 17, 18 e 19. Na
construção civil, poucos processos são industrializados e ainda é necessário romper
a barreira da aceitação de novos processos construtivos.
Conforme Kieran e Timberlake (2004), em relação às indústrias com a
colaboração integrada, outras grandes indústrias já implementaram as ferramentas
do novo paradigma de inteligência coletiva. As demais industriais já provaram que a
conectividade de sistemas de informática e softwares permitem acelerar o processo
de desenvolvimento de fabricação dos produtos, aumentando a qualidade e
reduzindo custos.
Houve também a melhoria na cadeia de suprimentos, pois com todas as peças
detalhadas e produzidas separadamente, é possível prever melhor todos os custos.

Figura 17- Indústria Automotiva - Linha de produção - Lotus Cars.

Fonte: Autor
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Figura 18- Industria Aeronáutica - Linha de produção - Boeing

Fonte: Autor

Figura 19- Indústria Naval – Linha de produção – Estaleiro Ferreti

Fonte: Autor
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Figura 20- Construção Civil – Linha de Produção de Banheiros Prontos

Fonte: Autor

Utilizando a indústria automobilística como exemplo, desde o início em 1913
com a invenção das linhas de produção pelo empresário estadunidense Henry Ford,
os processos foram evoluindo e aprimorados até hoje. Na figura 21 há um exemplo
de demonstrando a separação em três etapas: Sub Montagens, Módulos e Produto
Completo. Nesta figura é demonstrado que para melhorar a produtividade, diversos
sub grupos de montagens com diferentes produtos pequenos (maçanetas,
retrovisores, carenagens, auto falantes, etc.) são elaborados para confecção de um
modulo mais complexo (porta completa) que, somado aos outros módulos, fará parte
do produto final completo (automóvel).
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Figura 21- Indústria automotiva – Montagens

Fonte: Kieran e Timberlake (2004)

No caso da Construção Civil, também podemos separar a construção em
diversos sub montagens e módulos. Também utilizando uma porta como exemplo,
na Figura 22 é apresentado os sub grupos (maçanetas, batentes, dobradiças,
trincos, etc.) para confecção da módulo da porta completo, que será aplicada na
construção final.
Figura 22- Construção Civil – Montagens

Fonte: Kieran e Timberlake (2004)
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No entanto, o presente trabalho visa demonstrar o processo mais complexo de
Banheiros Prontos que também agrupa centenas de sub montagens em seu modulo
final para ser destinado ao empreendimento.
Desta forma, o módulo de Banheiro Pronto possui diversas sub montagens (em
inglês, Subassemblies) do processo de construção do empreendimento conforme
demonstrado na figura abaixo utilizando o conceito de Kieran e Timberlake. Além
disso, diversos outros processos na construção civil podem ser automatizados, como
por exemplo o recorte de peças cerâmicas em escala.

Figura 23 - Construção Civil – Montagem de Banheiros em Obra

Fonte: Autor

4.3 Sistema BIM
Como parte da história da humanidade, representar graficamente o mundo ao
seu redor sempre foi uma necessidade, desde os tempos mais remotos com o início
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das escritas demótica e a hieroglífica. A representação gráfica permite que todo o
processo seja demonstrado para que seja mantida sua história, assim como para
permitir projetar o futuro.
A Modelagem da Informação da Construção (em inglês, Building Information
Modeling – BIM), refere-se ao futuro da construção civil baseado na modelagem de
um projeto virtual apresentado de forma digital. Após finalizado, além da reprodução
fiel do projeto, ainda é possível verificar todas as interferências construtivas, assim
como levantar todos os quantitativos de materiais para o empreendimento completo.
É possível simular todas as etapas de construção (fundações, estruturas,
instalações, acabamentos, inclusão de módulos pré-fabricados, entre outros),
melhorando também a confiabilidade no cronograma de execução.
A inclusão de tecnologias digitais nas obras de construção civil estão
modificando a forma de analisar previamente um projeto de arquitetura. Peças
tridimensionais podem ser alocadas nos projetos, facilitando a melhor visualização,
assim como verificando todas as interferências nas diferentes etapas de construção.
Com o emprego da informática nos projetos de construção civil, há uma enorme prédisposição para melhoria em prazos de execução dos empreendimentos, qualidade
do produto final com controle da obra, racionalização de perdas de materiais e
otimização da mão de obra.
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Figura 24 - Sistema BIM – Integração dos Projetos

Fonte: GreenBiz (2010)

A compatibilização do BIM com sistemas pré-fabricados, neste caso específico
do Banheiro Pronto, é ainda mais vantajoso, pois o módulo de banheiro já é uma
parte pronta executada em outro local (processo fabril) que também já poderá ser
toda detalhada graficamente com o sistema BIM. Desta forma, o controle desta
etapa já é feito em produção industrial e poderá ser alocado na obra como uma nova
“peça” a ser destinada no local específico.

4.3.1 Vantagens do sistema BIM para construção civil
As vantagens do sistema BIM para construção civil são inúmeras, dentre elas:


Facilidade no gerenciamento das todas as etapas da construção;



Visualização antecipada de um projeto completo e/ou em etapas;



Execução de projetos simultâneos em diferentes etapas, sincronizando
todos posteriormente;
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Correções automáticas de interferências quando outras mudanças são
executadas no projeto atual;



Geração de desenhos em 2D mais precisos e consistentes em qualquer
etapa do projeto;



Compatibilização dos projetos entre múltiplas equipes;



Extração de estimativas de quantitativos e de custos durante a etapa de
projetos;



Sincronização de projeto e planejamento da construção em todas as
etapas da obra;



Prevenção de erros de projetos e omissões antes da construção;



Sincronização da aquisição de materiais em relação aos projetos e a
cada etapa da construção;



Soluções de eficiência energética e sustentabilidade através de
simuladores no software;
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5 ESTUDO DE APLICAÇÃO

De posse das informações obtidas na Revisão Bibliográfica, realizou-se o
estudo de aplicação de modo a definir os requisitos mínimos necessários para a
construção de Banheiros Prontos conforme figura 25.

Figura 25- Fluxo dos trabalhos
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Instalação
predial

Método
construtivo

Ferramentas de
planejamento e registro
gráfico

Norma 6241

ESTUDO DE APLICAÇÃO
Subsistemas
passíveis de
falha

Impacto do estágio
da obra na
implantação dos
Banheiros Prontos

Questões a serem estudadas
antes da implantação na obra

Mapa Mental

14 tópicos de
verificação

Mapa mental aplicado a Banheiro Pronto

ECONOMICO

Estudo de
viabilidade
econômica

Proposta de requisitos para construção de banheiros prontos
Fonte: Autor

5.1 Questões a serem estudadas antes da implantação na obra
Para a definição das tarefas a serem realizadas em função do estágio da obra e
comparou-se com sistemas destacadamente mais passíveis de falha, de modo a
minimizar as suas ocorrências.
A decisão de adotar o sistema construtivo de Banheiros Prontos pode ocorrer
em diversos momentos do cronograma do empreendimento, sendo que para cada
estágio, será gerado um grupo diferente de atividades para a sua viabilização.
Na Figura 26 são apresentados quatro diferentes momentos e, que se pode
decidir pela adoção deste sistema construtivo, os quais geram quatro diferentes
projetos.
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Figura 26 – Fluxograma de Projetos para Viabilidade

Fonte: Autor
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No ciclo de impacto de cada estágio da obra, existem diversas etapas para
contratação para estudo de viabilidade do banheiro pronto nos Empreendimentos.
Nas demonstrações de fluxograma será esclarecido em quais etapas é possível
realizar a contratação e estudo de viabilidade, uma vez que a obra poderá estar em
diversos estágios.
Depois de feitas as avaliações estratégicas, é iniciado o Fluxograma de Projeto
A. Nesta etapa, serão analisados todos os projetos da obra, visando esclarecer o
maior número possível de dúvidas em relação aos projetos, materiais e instalação do
banheiro na obra.
Projeto A: Durante a Fase de definições estratégicas
Como a implantação de Banheiros prontos iniciou-se junto com as definições
estratégicas do empreendimento e possível estabelecer as datas de entrada dos
banheiros e sincronizar com o estágio da obra, minimizando os conflitos com o
canteiro de obra e reduzindo os custos de modo global.
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Figura 27 – Fluxograma de Projetos “A”

Fonte: Autor

60

Caso inicialmente não seja viável a viabilidade do banheiro pronto de imediato,
é analisado o Projeto Preliminar (PP) com o intuito de verificar quais as possíveis
alterações necessárias. Para isso, é necessário analisar o Fluxograma de projeto
“B”.
Figura 28 – Fluxograma de Projetos “B”

Fonte: Autor

Caso não seja viável a viabilidade do banheiro pronto analisando apenas o
projeto preliminar, é analisado o Projeto Executivo (PE) com o intuito de verificar
quais as possíveis alterações necessárias que não puderam ser resolvidas no PP e,
desta forma, é apresentado o Fluxograma de projetos “C”.
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Figura 29 – Fluxograma de Projetos “C”

Fonte: Autor

Depois de realizadas as análises anteriores, caso ainda não seja viável a
viabilidade do banheiro pronto analisando os projetos preliminares e executivos,
também devem ser considerados os cronogramas de construção da obra juntamente
com a disponibilidade de produção/construção dos banheiros. Em obras que já estão
em andamento é necessário analisar se ainda é possível iniciar a fabricação dos
banheiros prontos, levando em conta todo o processo de projetos, protótipos,
suprimentos, inicio de fabricação, estocagem e entrega. O prazo médio entre
contratação do sistema e entrega na obra é de 8 a 12 meses.
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Figura 30 – Fluxograma de Projetos “D”

Fonte: Autor

Após analisado todos os projetos e cronogramas de obras versus a construção
de entrega de banheiros do pavimento, é feita a definição se realmente é possível ou
não executar o sistema de Banheiros Prontos no empreendimento analisado.

5.2 Mapa mental aplicado a Banheiros Prontos
Utilizando os 14 quesitos da ISO 6241, segue abaixo a demonstração do Mapa
Mental utilizado como ferramenta de planejamento e registro gráfico do processo
finalizado.
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Figura 31 – Mapa mental conforme ISO 6241

Fonte: Autor
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5.3 Estudo de viabilidade econômica
Conforme apresentado no Anexo B, o estudo de viabilidade econômica foi
realizado com a intenção de verificar se realmente um sistema construtivo inovador
poderá representar um custo mais elevado que o método tradicional. O comparativo
será entre os banheiros construídos de forma convencional contra a construção de
Banheiros Prontos em sistema construtivo. Para elaboração dos estudos
comparativos, foram analisados não somente a diferença entre os serviços
executados em obra versus o banheiro pronto. Foram analisados diversos itens, até
então considerados como imensuráveis. Nos custos indiretos, mesmo quando a
empresa é terceirizada dentro da obra, foram acrescentados, por exemplo, o custo
de consumo de cada funcionário na obra, como por exemplo, o consumo de água
nos banheiros, energia elétrica, vestiário, transporte pelos elevadores cremalheiras,
acidentes de trabalho, entre outros itens específicos que serão citados na
sequência.
Analisando todo o comparativo de custos para este empreendimento comercial,
no primeiro cenário, sem considerar os benefícios dos Banheiros Prontos, a obra
desembolsaria 7,1% a mais para possuir a tecnologia de banheiros prontos. No
segundo cenário, considerando todos os benefícios dos banheiros prontos, a obra
economizaria 9,5% do custo previsto, deixando de execução convencionalmente
para utilização da tecnologia. No terceiro cenário, considerando todos os benefícios
do sistema, porem descontando uma possível antecipação de fluxo de caixa para
suprimento dos materiais de acabamento, ainda sim haveria uma redução de 4,39%
do custo previsto em orçamento. Como resultado apresenta-se uma grande
vantagem em utilizar o sistema de Banheiros Prontos, pois além da maior
racionalização da obra, redução de infraestrutura de canteiro de obra assim como a
mão de obra. Racionalização da hidráulica, pois se utiliza o sistema PEX, não
implicando mais no recorte das paredes, o que gera menos entulho. Como exemplo
a redução de perdas na cerâmica, onde o contratante consegue uma “perda
controlada” estimada em 5% contra perdas elevadas na obra, pois o sistema
trabalha com foco na racionalização, utilizando recortes e furações em gabaritos.
Instala-se até 25 banheiros por dia, variando conforme a necessidade da obra
conforme o processo de construção do edifício, sendo que no sistema convencional
são necessários pelo menos 15 dias para execução de apenas um banheiro
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completo. Estima-se a redução do cronograma de entrega da obra em até 5 meses,
que correspondem há 5 meses a menos de juros de um possível empréstimo
executado e/ou retorno do investimento aplicado com antecedência. O percentual de
economia varia conforme cada empreendimento. A maioria das construtoras não
informa ao certo o valor para não abrir seus custos de construção.
Desta forma, além das vantagens competitivas para agilidade no processo de
construção e antecipação de entrega da obra, somado a racionalização de materiais
e serviços, um dos grandes atrativos também são os custos reduzidos.
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6 SISTEMA CONSTRUTIVO DE BANHEIROS PRONTOS:

O presente trabalho analisou o sistema construtivo de Banheiros Prontos e
gerou um anexo com todos os processos construtivos dos banheiros em linha de
produção, buscando esclarecer e demonstrar o processo de construção em Lean
Construction. Além do processo em fábrica, também será apresentado os diferentes
tipos de instalação dos banheiros nos empreendimentos, variando pela necessidade
de cada tipo de construção. Serão apresentadas também as vantagens e
desvantagens do sistema construtivo.

6.1 Método construtivo do Banheiro Pronto
O sistema de construção do banheiro pronto divide-se em quatro tipos de
sistemas, variando conforme as necessidades da obra. Temos o sistema em
Concreto Armado, Sistema em concreto com G.F.R.C., Sistema em Drywall e
Sistema Misto (Concreto e Gesso Acartonado). A seguir a especificação de cada
um.

6.1.1 Sistema em Concreto Armado
O banheiro pronto em concreto armado consiste em uma estruturação do
banheiro em com utilização de concreto de alto desempenho. Paredes e teto
possuem espessuras mínimas de 04 cm e com 05 cm para o piso. Anteriormente
esta era a tecnologia mais utiliza utilizada, primeiramente por ser mais viável
economicamente, deixando de ser usada somente se a laje não suportasse a carga
distribuída do banheiro na laje. A vantagem é a alta resistência das paredes, porem
como desvantagem existe a questão do peso deste banheiro totalmente em
concreto, que em média pesará 800 kg/m2.
Nos casos em que foram utilizados banheiros prontos em concreto armado, é
necessária utilização da grua com grande capacidade de carga e estudo para
dimensionamento de carga na laje, pois certamente será uma carga diferente da
prevista em projeto. Se a mesma não garantir a elevação do banheiro e/ou a laje
não suportar o peso, o banheiro poderá ser executado com o Sistema em Drywall,
pois o alivio do peso passa de 800 para 350 kg/m2.
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Figura 32 – Banheiros em concreto armado na linha de produção

Fonte: Autor
Figura 33 – Banheiros em concreto armado na linha de produção

Fonte: Autor
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Figura 34 – Banheiros executados em concreto armado.

Fonte: Autor

6.1.2 Sistema em concreto com G.F.R.C.
As iniciais G.F.R.C. são da designação em Inglês Glass Fiber Reinforced
Concrete, que significam um composto de concreto reforçado com fibras de vidro.
Possuem as mesmas características dos banheiros executados em sistema em
concreto armado, diferenciados pela substituição dos painéis em malha de aço pelo
G.F.R.C., ou concreto armado com fibra de vidro. Este composto consiste em uma
argamassa de cimento de alta resistência, areia siliciosa, água, aditivos e fibras de
vidro álcali-resistentes, que são dispersas no produto, conferindo-lhe uma excelente
resistência à tração na flexão, à tração pura ao impacto, ao envelhecimento e uma
elevada resistência à compressão. O G.F.R.C. não somente para a execução de
banheiros, é considerado internacionalmente um dos maiores avanços na área de
tecnologia dos materiais para a construção civil dos últimos anos, com grandes
oportunidades de aplicação. Vale lembrar que a fibra ainda não é muito utilizada no
Brasil e o ultimo empreendimento com este sistema foi em 2005.

6.1.3 Resistência ao Desgaste:
O composto G.F.R.C. apresenta melhores resultados quando comparado com o
concreto, devido fundamentalmente à relação água/cimento ser muito baixa e à
utilização de agregados com alta resistência, como a areia de quartzo.

6.1.4 Características Mecânicas:
As características mecânicas do G.F.R.C. aos 28 dias são:
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6.1.5 Resistência Química
Quando comparado com o concreto, o composto de G.F.R.C. apresenta uma
melhor resistência química aos agentes agressivos, tais como ácidos, dióxido de
carbono e sulfatos. Este é um resultado alcançado, pois os elementos constituintes
do GFRC têm baixa reação a estes agentes, sendo a fibra de vidro alcalinoresistente, o mono estrato de G.F.R.C. apresenta uma porosidade capilar e uma
macro porosidade inferiores à do concreto; e a relação água/cimento apresenta-se
mais baixa no caso do G.F.R.C., o que leva a um grau de compacidade mais
elevado, que combinado com um maior consumo de cimento, permite que os
interstícios entre os agregados sejam preenchidos.

6.1.6 Resistência ao Impacto:
A resistência ao impacto do G.F.R.C. é conseguida pela presença da fibra de
vidro. Além da fibra de vidro existente no composto, existe também uma rede de
fibra de vidro que reforça ainda mais a resistência deste material ao choque. O seu
comportamento em relação ao impacto é do tipo dúctil, isto é, as fissuras não se
propagam para além da zona de choque, o que permite uma extrema facilidade na
localização e reparo de eventuais danos. A resistência ao impacto está
compreendida entre os 10 e 25 Nmm/mm².

6.1.7 Resistência ao Gelo / Degelo:
A resistência do G.F.R.C. às ações de gelo/degelo quando comparado com
outros materiais de construção é francamente favorável, pois o mono estrato de
G.F.R.C. apresenta uma porosidade capilar e uma macro porosidade pequena; e a
presença de fibras de vidro no composto e a rede de fibra de vidro que melhoram
substancialmente o funcionamento superficial do mono estrato. Nomeadamente a
sua resistência à tração e à compressão provocadas por amplitudes térmicas muito
elevadas.

6.1.8 Permeabilidade:
Uma baixa relação água/cimento e um adequado processo de cura controlam e
diminuem a porosidade capilar, quer em termos de volume total, quer quanto à sua

70

continuidade. Uma boa compacidade reduz ainda a permeabilidade do composto
eliminando a micro cavitação. Ensaios em laboratório demonstraram que não
aparece nenhum vestígio de umidade na face interna de uma placa de 10 mm
quando sujeita a chuva com ventos a uma velocidade de 120 km/h.

6.1.9 Comportamento ao Fogo:
O G.F.R.C. é incombustível e está de acordo com a norma ASTM E136. De
acordo com a BRITISH SRANDARD BS476, dos ensaios efetuados relativamente à
combustibilidade, foi constatado que o G.F.R.C. é incombustível, e a propagação do
fogo e extensão da chama é classificada em Classe 0 e Classe 1 respectivamente.
Quanto à emissão de fumaça tóxica, o compósito é completamente inorgânico,
motivo pelo qual não apresenta manifestação neste sentido.

6.1.10 Leveza:
Devido às características mencionadas anteriormente, o G.F.R.C., para os
diversos fins a que se destina, resulta em mono estratos de espessuras reduzidas, o
que torna as suas aplicações substancialmente mais leves, quando comparadas
com peças do mesmo tipo produzidas em concreto.
Figura 35 – Banheiros em G.F.R.C.

Fonte: Autor
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Figura 36 – Banheiros estocados em linha de produção

Fonte: Autor
Figura 37 – Banheiros em linha de produção.

Fonte: Autor

6.1.11 Sistema em Drywall
O banheiro pronto executado no sistema Drywall, ou mais conhecido como
“Gesso Acartonado” (Fig. 38), possui a estruturação das paredes executada com
perfis especiais de aço galvanizado, compondo as paredes através da solda em sua
montagem, recebendo as placas de gesso acartonado hidrofugante, tipo Drywall
resistente à umidade (RU), que ajudam na estanqueidade do módulo. Quando
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solicitado, também não acrescentadas chapas tipo resistente ao fogo (RF). São
fixadas com parafusos especiais nas especificações recomendadas pelo fabricante.
O piso é estruturado em concreto armado com espessura de 5 cm, estruturado com
tela de aço CA50 Ø 5 mm, com malha de 10x10 cm, e perfis de aço galvanizado
dobrados em seu perímetro, soldados de maneira a permitir o recebimento da
fixação das paredes. A vantagem de utilizar o banheiro em Drywall é pelo seu peso
reduzido, porem o custo é maior devido aos perfis metálicos especiais que são
estruturados e galvanizados, porém é o que representa melhore resultado em
durabilidade.
Figura 38 – Banheiro em Drywall.

Fonte: Autor
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Figura 39 – Linha de produção com Banheiros em Drywall.

Fonte: Autor
Figura 40 – Linha de produção com Banheiros em Drywall.

Fonte: Autor

6.1.12 Sistema Misto
Banheiro em sistema misto (Fig. 41 e 42) possui estrutura em concreto formada
por piso, teto e cantoneiras em concreto armado com espessura mínima de 5 cm
para o piso, 4 cm para o teto e 6 cm para as cantoneiras, armada com tela em aço
CA60 10x10 cm e CA60 10x20 cm, diâmetro 5 mm, obtida através de preenchimento
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de forma metálica especial, que confere rigidez à célula. O fechamento dos vãos de
paredes é executado com perfis especiais de aço galvanizado com espessura de 1,5
e 1,0 mm, dobrados de forma a obter a dimensão final de 5,5 mm compondo as
paredes através da solda, recebendo as placas de gesso acartonado hidrofugante,
tipo Drywall, mediante a fixação com parafusos especiais. Este sistema foi utilizado
na tentativa de reduzir pesos, aliando toda estruturação de içamento em concreto
armado e os demais fechamentos sem função estrutural em gesso acartonado. No
entanto, foram apenas utilizados em duas obras, posteriormente migrando para o
sistema completo em Drywall.

Figura 41 – Banheiro em sistema Misto.

Fonte: Autor
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Figura 42 – Banheiro em sistema Misto – Hospital e Maternidade São Camilo.

Fonte: Autor

6.2 Processos de Produção
Dentro das questões operacionais, a viabilização física das instalações é
fundamental para o cumprimento do plano de vendas, pois está ligada diretamente à
produção dos elementos pré-fabricados e transporte ao canteiro de obras para
posterior montagem. Para tanto, a produção dos elementos pré-fabricados são
realizados em galpão industrial com área total de 25.000m² localizado no distrito
industrial na cidade de Salto, São Paulo. O leiaute do galpão é dividido em áreas
fabris, quais sejam: área de produção de elementos estruturais, montagem,
instalações, acabamentos, finalizações e embalagens, quando são depositados em
caminhões e transportados até o local de implantação. As linhas de montagem
possuem capacidade para seis linhas de produção com tempo estimado de
conclusão de um ciclo total de construção do banheiro pronto em oito dias, o que
resulta, após 60 dias de ajuste, em seis banheiros por dia em cada linha de
produção. Isso perfaz um total de 36 banheiros por dia, ou 700 banheiros por mês.
A mão de obra a ser empregada será direta e indireta, cerca de 40 e 60%
respectivamente, recrutada na própria cidade, dispensando a utilização de
alojamentos e despesas com instalações.
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Dentre os processos de produção, temos diversas fases que serão
demonstradas a seguir.
6.2.1 Concretagem
O concreto é composto por cimento CPIII, areia de quartzo, areia artificial, brita
zero ou pedrisco limpo, aditivo especial e água, que representa uma densidade de
2.450 kg/m³. É armado com telas nervuradas de aço CA60 10 x 10 cm e CA60 10 x
20 cm, diâmetro de 5 mm. Para os pontos críticos - vãos de portas e janelas - são
reforçados por vergalhões CA-60 com bitolas de 06 e 10 mm. As placas são
produzidas em uma parte dos galpões (Fig. 43). Em todas as paredes há inserts
metálicos (Figura 44), responsáveis pela união das paredes através de solda MIG na
fase da montagem, garantindo a solidificação da célula como um todo. Para a
concretagem dos pisos e paredes (quando o banheiro considerado totalmente em
concreto armado) são utilizadas formas metálicas tipo mesa (Figura 45) para
confecção das peças através de gabaritos definitivos, ou em forma Monolítica
(Figura 46), onde as paredes e o teto são concretadas ao mesmo tempo, bastando
apenas executar em piso em outra forma e posteriormente solidificar os dois. Esta
forma de dimensão fixa tem a denominação de “monolítico” é uma forma padrão,
que tem medida fixa de 1,80 x 2,40 com altura variável de 2,20m até 3,00m. Em
ambos os sistemas, ainda na concretagem, as paredes recebem os eletrodutos de
20 mm para as caixas elétricas internas e externas. São deixados também os
eletrodutos para passagem de fiação elétrica e mangueiras PEX (Figura 51).
Projetos internos necessários para produção do banheiro: Concretagem do
piso, teto e paredes, corte e dobra de telas nervuradas, sistema hidrossanitário e
elétrica. Utiliza-se também o ralo tipo Sekapiso, que representa um sistema de ralo
tipo canaleta. As peças são concretadas com cura a vapor, ou seja, são submetidas
a aquecimento para aceleração de cura. Na composição do concreto de alto
desempenho, as peças podem ser desmoldadas em apenas 12 horas após lançadas
nas formas ou pistas de concretagem (Figuras 49 e 50).
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Figura 43 – Galpão para concretagem das placas.

Fonte: Autor

Figura 44 – Posições dos inserts metálicos nas telas.

Fonte: Autor

78

Figura 45 – Forma de concretagem tipo mesa.

Fonte: Autor
Figura 46 – Forma Monolítica.

Fonte: Autor
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Figura 47 – Concretagem das peças com concreto usinado.

Fonte: Autor

Figura 48 – Vibração manual do concreto.

Fonte: Autor
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Figura 49 – Desmoldagem das paredes através de pontes rolantes.

Fonte: Autor
Figura 50 – Desmoldagem das paredes através de pontes rolantes

Fonte: Autor
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Figura 51 – Eletrodutos para passagem de fiação elétrica e mangueiras PEX.

Fonte: Autor

6.2.2 Montagem
Na linha de montagem, cada banheiro é montado em um carro metálico para
seu deslocamento durante as etapas do processo. Nas plataformas de montagem
(Figura 52), com o auxílio de pontes rolantes (estrutura metálica equivalente um
guindaste), o piso é nivelado e em seguida os painéis são ponteados com eletrodos
para sempre executar as conferencias de alinhamento, esquadro e prumo, depois de
confirmadas as exigências de níveis, os pontos de solda são solidificados através da
solda MIG (Figura 55) juntamente com o teto. A tolerância para nivelamento é mais
ou menos um milímetro. Já nesta etapa, são deixadas as estruturas metálicas
auxiliares para sustentação da bancada e/ou banheira. Para o sistema executado
em concreto armado e sistema misto, as paredes são montadas a partir do
nivelamento do piso, e posteriormente a solidificação com solda MIG. Para os
banheiros executados no sistema Drywall, as placas de gesso acartonado são
parafusadas nos perfis antes da montagem do modulo.
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Figura 52 – Plataformas de montagem dos banheiros.

Fonte: Autor
Figura 53 – Inicio de montagem do banheiro.

Fonte: Autor
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Figura 54 – Montagem dos banheiros.

Fonte: Autor
Figura 55 – Solda MIG no encontro das paredes - Externa e Interna respectivamente.

Fonte: Autor

6.2.3 Impermeabilização
Após a montagem da célula, o processo de impermeabilização do banheiro é
iniciado com a limpeza total do piso, seguindo da aplicação de uma camada de
primer que secará após 12 horas. Posteriormente aplica-se a manta asfáltica com
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areia na espessura de três milímetros. Existem outros tipos de aplicação de
impermeabilização, porem o único garantido é com manta asfáltica. Todo o piso é
impermeabilizado, virando nas paredes. As paredes são impermeabilizadas em todo
perímetro a uma altura de 10 centímetros. A sobreposição da manta é conforme a
norma, sendo o transpasse de 10 cm entre cada uma. Os ralos já estão
posicionados no local definitivo antes da aplicação da manta. A grande vantagem do
sistema de banheiros prontos é justamente a impermeabilização, pois são
executados os testes de estanqueidade e caimento em 100% dos banheiros, antes e
após a colocação dos revestimentos. Além disso, são testados posteriormente na
obra.
Figura 56 – Aplicações do primer no rodapé e piso.

Fonte: Autor

Após a execução da impermeabilização, é feita uma proteção mecânica
(argamassa de cimento e areia) com o intuito de nivelamento para recebimento do
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piso, caimentos para o ralo e consequentemente uma proteção para manta asfáltica
(Figura 58).
Figura 57 – Colocação da proteção mecânica.

Fonte: Autor

Figura 58 – Gabarito de nivelamento da proteção mecânica.

Fonte: Autor

6.2.4 Definição da altura do Piso de concreto
Para definição de projeto, o banheiro possui piso em concreto armado com 05
centímetros de espessura. Após receber impermeabilização e a proteção mecânica,
é aplicada a camada de argamassa ceramicola do revestimento e finalmente o
revestimento que poderá ser qualquer um escolhido pelo cliente. Conforme a
espessura do revestimento de piso especificado pelo cliente, é necessário o
planejamento para alguns rebaixos na laje para que o piso do banheiro esteja numa
altura conveniente aos demais pisos, aplicados no pavimento sem que seja
necessário elevar o piso de todo o pavimento para nivelá-lo ao banheiro (Figura 59).
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Na maioria dos casos, as construtoras deixam o banheiro mais alto que o nível do
quarto, possibilitando a instalação do módulo de banheiro pronto sem necessitar de
enchimento no contrapiso ou rebaixo de laje.
Figura 59 – Detalhes da altura do piso.

Fonte: Autor

6.2.5 Instalações Hidráulicas
As instalações de entrada de água fria e água quente são feitas com sistema
de tubulações flexíveis de polietileno reticulado (PEX). A conexão de entrada da
alimentação possui registro próprio, instalado no compartimento de inspeção do
shaft ou conforme definição do projeto. O fornecimento compreende a instalação
unifilar com a conexão de ligação até prumada de alimentação. As instalações
hidráulicas em todos os banheiros são submetidas à testes de pressão de 5 kg/cm²,
testados na linha de produção antes da entrega, prevenindo possíveis falhas nas
conexões. Para o sistema de banheiro pronto, a utilização de monocomandos
externos é constante, pois aceleram o processo de produção, e são metais de fácil
manutenção. O banheiro pronto utiliza tubos PEX (polietileno reticulado). O PEX
substitui o PVC na distribuição de água quente e fria e apresenta melhores
características conforme apresentado no trabalho.
6.2.6 Instalações de Esgoto
Para a instalação de descarga são utilizados tubos PVC admitidos nas normas
brasileiras. Diâmetros 40 e 100 mm, conforme a destinação em projeto, até o ponto
de saída para as conexões, sempre direcionada ao shaft.
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6.2.7 Caixa de Descarga Embutida
Substitui a caixa acoplada convencional, melhorando a estética. É utilizada
principalmente em banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais,
pois eliminam a caixa acoplada aparente e possibilitam o posicionamento correto
das barras de abaixo conforme a NBR9050.
6.2.8 Instalações Elétricas e Exaustão
O sistema de instalações elétricas de um banheiro em comparação ao sistema
convencional não há diferenças. Cabeamento conforme a normativa em vigor,
conduzida em eletroduto corrugado flexível, aplicado internamente nas paredes e
externamente sobre o teto e no shaft, com circuitos independentes, direcionados a
uma caixa de passagem e PVC 12x12cm. A instalação segue as normas brasileiras,
inclusive quanto ao aterramento. Os banheiros prontos também podem embutir em
suas paredes a infraestrutura das caixas elétricas da suíte, corredores e todos os
lados que façam divisa com o lado externo. Este requisito é importante também, pois
mostra que a solução tecnologia não implica apenas em todo o banheiro acabado
internamento, mas também para elementos da parte externa.
Para o sistema de exaustão, é executado conforme solicitação da obra. No
caso de ar condicionado central, é deixada uma grelha no teto ou na parede,
executado de forma idêntica ao processo convencional.
6.2.9 Revestimento
Assim como no sistema convencional, o banheiro pronto poderá receber
qualquer tipo de acabamento, o diferencial são as argamassas especiais que
garantem a melhor fixação. A argamassa do piso é feita especialmente para atender
o processo de industrialização, onde uma vez que o piso já esteja revestido, após 2
horas já se inicia a execução do revestimento das paredes, pois a argamassa do
piso já secou. Nas paredes utiliza-se de argamassa de classificação AC III, pois o
banheiro necessita de melhor fixação já que estará sujeito ao transporte em carretas.
O banheiro poderá receber cerâmicas em geral, porcelanato, mármores e granito,
pastilhas, faixas decorativas, pinturas e texturas, papel de parede, enfim, liberdade
total de decoração. Em alguns casos que não há shaft visitável ou alçapão, o teto é
executado em PVC removível, variando conforme solicitação da obra.
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O grande diferencial é a execução de kits de revestimentos (Figura 60), onde é
executado um gabarito externo em uma mesa de trabalho e um funcionário faz os
recortes necessários para execução da paginação do banheiro. Com esse sistema, a
perda de material fica em menos de 5% pois o material é aproveitado quase que em
sua totalidade.
Figura 60 – Execução do revestimento do piso utilizando os kits.

Fonte: Autor
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Figura 61 – Execução do revestimento do piso e parede.

Fonte: Autor

6.2.10 Acabamento final
Após todo revestimento e instalações hidráulicas e elétricas executadas, iniciase a aplicação do rejunte. Para o piso, é sempre aconselhável à utilização de rejunte
epóxi e para as paredes um rejunte com tratamento especial. Para banheiro pronto
tem-se o cuidado em adquirir um rejunte que não embolore ou manche com o
tempo, pois os banheiros pré-fabricados possuem garantia de cinco anos. Aplicado o
rejunte, é a hora de instalar os acessórios do banheiro, saboneteiras, papeleiras,
cabides, entre outros acessórios que o cliente solicitar.
Com todos os acessórios instalados, por fim será a última fase de acabamento
interno dos banheiros é a aplicação de silicone (Figura 62). Utiliza-se silicone
transparente neutro na bancada e/ou peças em granito e silicone branco acético
para acabamento em todo perímetro do piso e teto e contorno da bacia sanitária. A
partir do silicone executado, é feita a limpeza final. Todos os banheiros são entregue
com uma porta metálica provisória, que possui dois cadeados. A função desta porta
é impedir roubos durante a obra e proteger a porta definitiva, já que o banheiro é
entregue antes de muitas etapas do processo de construção e, se já fosse entregue
com porta definitiva poderia sofrer danos.
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Figura 62 – Aplicações de silicone transparente neutro e acético

. Fonte: Autor

6.3 Transporte
O banheiro pronto é transportado em carretas de 12m de largura (Figura 63). A
quantidade de banheiros por carreta varia pela dimensão de cada um. Podemos
considerar um banheiro padrão com medidas de 1,80 x 2,40. Na carreta teríamos
então 6 banheiros. Outro fator que define a quantidade de banheiros por carreta é
pelo seu peso, onde uma carreta suporta 27 toneladas. Utilizando o mesmo banheiro
citado no exemplo acima, com o peso médio de 3,0 toneladas para cada modulo,
poderíamos transportar um total de 9 banheiros por carreta. O peso do banheiro em
concreto é de 800 kg/m2. Em Drywall é de 350 kg/m2. Em casos que o acesso da
obra não permite as carretas, o transporte também poderá ser executado com
caminho tipo Truck, com área livre para carga com 8,0 metros.

6.3.1 Transporte com carretas simples
É importante lembrar que a carreta tem dimensões de 12,0 x 2,5 metros. No
caso da menor medida do banheiro ser maior que 2,5 metros, será solicitada uma
permissão especial para transporte rodoviário, onde a dimensão pode chegar até 3,2
metros de largura.
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Figura 63 – Carreta de 12m chegando à obra

Fonte: Autor

6.3.2 Transporte com licença especial e batedor
Quando a carga estiver acima de 3,20m, utiliza-se transporte especial com
batedores.
Figura 64 – Carga especial com largura de 3,60m

Fonte: Autor
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6.3.3 Transporte com caminhão Munck
Em casos específicos, transportam-se os banheiros prontos em caminhões
Munck ou caminhão tipo Truck.
Figura 65 – Carregamento com caminhão Munck

Fonte: Autor

6.3.4 Posicionamento nas carretas
O posicionamento dos banheiros nas carretas varia de acordo com a entrega
por pavimento. Desta forma, é necessário prever os módulos de banheiros para
completar todo pavimento conforme figura abaixo.
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Figura 66 – Controle de saída de carreta na fábrica

Fonte: Autor

6.3.5 Descarregamento na obra
A descarga de banheiros na obra varia conforme necessidades da construtora,
assim como pela análise do entorno, verificando qual impacto da quantidade de
carretas a serem descarregadas no dia. Na maioria das vezes, os banheiros são
entregues aos finais de semana, pois o volume de transito é menor.
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Figura 67 – Carreta chegando com os banheiros na obra.

Fonte: Autor
Figura 68 – Carreta preparada para descarregamento dos banheiros na obra

Fonte: Autor

95

Figura 69 – Carreta estacionada na obra.

Fonte: Autor

6.4 Instalação do Banheiro na obra
A “obra ideal” para banheiros prontos é aquela que proporcione menos
interferências entre o descarregamento do banheiro até o local definitivo. Lajes
planas e fechamentos internos em Drywall possibilitam um somatório alto para
potencializar a utilização do banheiro pronto. Os banheiros prontos também são
facilmente adaptados para utilização de saídas horizontais (bacias e ralos)
proporcionando menos furações na laje, caminhando todo esgoto até o shaft pela
própria parede do módulo. Prever também utilização da Grua da obra para içamento.
Obras até 10 andares podem ser executas sem a grua, apenas com guindastes. Em
outros casos, a Empresa disponibiliza elevadores tipo cremalheira com plataforma
de 15,0 m2 de área útil de elevação e capacidade de carga de 5,0 toneladas,
podendo ser elevado até 110m de altura. Como a cremalheira é própria e não
necessita ser alugada de terceiros, não gera custos extras para construtora. Para
entrega dos banheiros na obra, uma equipe com encarregado e quatro ajudantes,
supervisionados por engenheiro e técnico de segurança.
Para instalações do banheiro na obra, o deslocamento vertical do banheiro até
o pavimento é executado de três formas. 1) Plataforma fixa com auxílio de
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guindaste; 2) Elevador cremalheira com auxílio de guindaste; 3) Somente pelo
guindaste e/ou grua da obra.

6.4.1 Instalação com Plataforma fixa
O sistema de instalação com em plataforma fixa (Figura 70) poderá ser utilizado
com a grua da obra ou com guindaste. Atualmente é o sistema de instalação mais
utilizado, pois a maioria das obras já possuem as gruas. O sistema de elevação com
plataforma fixa é mais indicado quando a altura da obra não for superior a 35 metros,
em torno de 10 andares. Esta situação ocorre, pois para o uso da plataforma fixa é
necessário o aluguem de um guindaste ou utilizar a grua da própria obra, e para
alturas acima de 35 metros o aluguel do guindaste fica inviável.

Figura 70 – Plataforma fixa.

Fonte: Autor

6.4.2 Instalação com Plataforma fixa e Grua da obra
Utilizando a grua da obra, os banheiros são retirados do caminhão e
descarregados na plataforma fixa já fixada na laje e vigas.
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Figura 71 – Instalação com Plataforma fixa e Grua.

Fonte: Autor
Figura 72 - Sequência de colocação do banheiro com plataforma fixa e Grua.

Fonte: Autor
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Figura 73 - Sequência de colocação do banheiro com plataforma fixa e Grua.

Fonte: Autor

6.4.3 Instalação com Plataforma fixa e Guindaste
Figura 74 – Vista - Instalação do banheiro com plataforma fixa e guindaste.

Fonte: Autor
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6.4.4 Sequência de instalação
Figura 75 – Sequência de içamento da carreta até a plataforma fixa

Fonte: Autor
Figura 76 – Sequência de içamento da carreta até a plataforma fixa.

Fonte: Autor
Figura 77 – Sequência de içamento da carreta até a plataforma fixa

Fonte: Autor
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6.4.5 Instalação simultânea com alvenaria estrutural
Em casos que o banheiro não entra pela fachada e a obra for executada com
alvenaria estrutural, pode-se utilizar grua ou guindaste para esta execução. A
sequência de cronograma deverá ser muito bem planejada para evitar qualquer tipo
de atrasos.
Figura 78 – Colocação dos banheiros antes da execução da laje

Fonte: Autor

6.4.6 Instalação em obras com pré-moldado
Em obras que existam vigas pré-moldadas na passagem dos banheiros, as
mesmas podem ser redimensionadas ou não instaladas. Como também será uma
montagem, as vigas podem ser instaladas após a passagem do banheiro pronto,
conforme detalhe abaixo.

6.4.7 Instalação com Elevador Cremalheira
Para o sistema com elevador cremalheira (Figura 79) com o auxílio de
guindastes ou grua, dependendo das condições locais e da altura da obra.
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Figura 79 – Elevadores Cremalheira.

Fonte: Autor

O sistema de elevação com cremalheira é recomendável para grandes alturas,
pois o elevador é fixado na fachada do empreendimento, e com o auxílio das treliças
poderá alcançar alturas superiores a 150 metros. (Figura 80). Para a utilização do
elevador cremalheira é solicitado que na obra exista uma fundação para receber a
carga do equipamento que gira em torno de 20 toneladas.
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Figura 80 – Elevação por cremalheira.

Fonte: Autor
Figura 81 – Elevação por cremalheira

Fonte: Autor
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Figura 82 – Elevação por cremalheira.

Fonte: Autor
Figura 83 – Sequência de elevação por cremalheira.

Fonte: Autor
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Figura 84 – Instalação por cremalheira

Fonte: Autor

6.5 Premissas de projeto para instalação
Para melhor aproveitamento da tecnologia, é importante que a ideia da
utilização seja prevista na concepção do projeto. Porém, mesmo com a obra já com
projeto aprovado e/ou em andamento, é possível ainda estudar a viabilidade do
banheiro pronto, pois o formato é idêntico. A questão mais importante é justamente
verificar o caminho que o banheiro deverá percorrer até o local definitivo. A limitação
é feira em obras que haja vigas de bordas em grandes formatos, pois os banheiros
entram pela fachada do edifício. Desta forma, é necessário prever a entrada do
banheiro e o caminho que será percorrido até o local definitivo. Em outros locais que
haja vigas de bordo com altura suficiente e vigas internas maiores, será possível
montar a plataforma em diversos locais diferentes, acessando todos os locais para
descarregar o banheiro.
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Figura 85 – Altura para entrada do banheiro no pavimento.

Fonte: Autor

Caso no projeto estrutural houvesse um vão menor que o tamanho do banheiro,
é sugerido o redimensionamento da secção das vigas externas na posição de
entrada do banheiro e das vigas internas pelo trajeto do banheiro no pavimento até o
local definitivo. Nesse caso, os engenheiros de instalação da construtora proporão
um trajeto no pavimento para que o cliente possa analisar e preparar as eventuais
alterações estruturais mais convenientes. Este procedimento só é utilizado quando a
projeto inicial não prever o banheiro pronto.
O vão ideal para entrada de Banheiro Pronto no empreendimento é a soma do
pé-direito do banheiro somado com 30,0 centímetros. Como exemplo: Se o pé direito
do banheiro for com uma altura de 2,30 metros, o vão necessário para entrada do
banheiro na obra precisaria estar com vão livre de 2,60 metros (pé-direito + 30,0
centímetros).
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Figura 86 – Redimensionamento de vigas.

Fonte: Autor

6.6 Equipamentos
Independente do sistema utilizado, o banheiro é apoiado em cima de um carro
metálico (Figura 87) que possibilita a locomoção do pré-fabricado na laje, realizando
seu transporte horizontal. Chegando ao local definitivo, o banheiro é suspenso por
macacos hidráulicos (Figura 88). É retirado o carro metálico e novamente com o
macaco o banheiro é posicionado no local definitivo, deixando-o sempre em nível e
prumo. Entre a laje da obra e o banheiro é colocada uma placa de 10x10x1 cm de
neoprene para acomodação do modulo.
Instalado no local definitivo, o pavimento já estará liberado para execução de
outros serviços como os fechamentos das prumadas, instalações hidráulicas e
fechamento interno das paredes. A instalação compreende o processo de ganho na
obra,

pois

é

possível

instalar

até

25

banheiros

consideravelmente o cronograma final de entrega da obra.

por

dia,

adiantando
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Figura 87 – Carro metálico para transporte dos banheiros na laje.

Fonte: Autor
Figura 88 – Macaco hidráulico para suspensão do banheiro.

Fonte: Autor

6.6.1 Posicionamento no local definitivo
Depois que o banheiro for levado sobre o carrinho até o local definitivo, ele será
posicionado e colocado sobre o pavimento devidamente nivelado para receber o
banheiro. O serviço de instalação dos banheiros não inclui as ligações com as
prumadas (água, esgoto e energia) do edifício.
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Figura 89 – Banheiro instalado no local definitivo.

Fonte: Autor
Figura 90 – Banheiro instalado no local definitivo

Fonte: Autor
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6.7 Manutenção
A manutenção de um banheiro pronto é praticamente idêntica se comparada à
manutenção de um banheiro convencional, pois o cuidado com os acabamentos
deverá ser o mesmo.

6.7.1 Recomendações à curto prazo
Para preservação das características do sistema em curto prazo, as
manutenções dos banheiros prontos seguem as mesmas condições de um banheiro
convencional, pois alguns itens como rejuntes e silicones devem ser substituídos em
até dois anos. No caso do Banheiro Pronto, a manutenção representa índice muito
próximo de zero, pois todos os banheiros são testados em fábrica em diversas
etapas. São feitos testes de estanqueidade da impermeabilização, pressão
hidráulica, vazão e caimento dos ralos e sistemas elétricos.

6.7.2 Recomendações de médio e longo prazo
Para preservação das características do sistema de médio e longo prazo, é
importante observar a validade de acabamentos de vedação (rejuntes e silicones)
indicados pelo fabricando. Apesar da garantia de produtos para construção civil ser
de 5 anos, este itens citados tem durabilidade máxima de dois anos, desta forma é
aconselhável a substituição dos mesmos neste período.

6.8 Principais características
Como principal característica do sistema, verifica-se a existência de uma
grande quantidade de vantagens. No entanto, serão analisadas as vantagens e
desvantagens do sistema. Como ponto forte, existe a grande racionalização dos
materiais utilizados pelo banheiro pronto, visto que, em média, um banheiro
completo possui em média 200 itens, que variam de acordo com cada projeto.

6.9 Vantagens e Desvantagens
Para troca de qualquer processo convencional para industrializado é necessário
analisar todas as vantagens e desvantagens do sistema adotado.
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6.9.1 Vantagens


Eliminação de custos indiretos;



Alto potencial de racionalização e redução de custos;



Cronograma exato e preciso, com antecipação de entrega da obra,
garantindo o retorno do investimento antes do previsto;



Redução dos números de mão de obra específica e/ou qualificada na
obra;



Confiabilidade de prazos e orçamentos;



Custos exatos e preciso, eliminando diversos aditivos executados
durante a obra;



Possibilita uma obra limpa, sem perdas de materiais;



Diminuição de infraestrutura para abrigar menor número de funcionários;



Melhor gestão de suprimentos conferidos por mais de uma empresa,
melhorando a confiabilidade dos preços;



Redução de almoxarifado na obra, reduzindo 200 itens a um único
fornecedor com completo;



Racionalização da hidráulica da obra, redução de entulho e perdas;
Instalação de até 25 banheiros por dia;



Melhor custo benefício em relação ao tempo de execução;



Custo equivalente a um banheiro feito “in loco”.

6.9.2 Desvantagens


Antecipação de suprimentos de materiais de acabamento;



Viabilidade apenas em obras com grande repetitividade de banheiros.
Quantidade mínima de 50 unidades por projeto;



Não é viável em obras que não necessitem de velocidade e antecipação
de entrega;

6.10

Planejamento de projeto
“A falta de aprofundamento das questões construtivas conduz, inevitavelmente,

a desperdícios e ao surgimento de patologias” (FRANCO, 1993; SOIBELMAN, 1993
apud GRILO, 2002).
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“Estudos apontam uma média de 35% a 50% de falhas em edifícios com
origem no processo de projeto” (PICCHI, 1993; SINAENCO, 1997; SOLANO, 2000).
Quando parte da premissa de utilização de sistemas construtivos com
tecnologia aplicada, como é o caso do banheiro pronto, a ideia é sempre aumentar
os prazos de projeto e planejamento para iniciar a obra com todo direcionamento
pronto.
No caso específico do banheiro pronto, também é necessário o planejamento
logo no início do projeto do empreendimento, pois são solicitadas algumas
considerações para melhor aproveitamento da tecnologia. O vão necessário para a
entrada do banheiro na obra deve ser considerado a altura externa total do banheiro
somada com 20 cm do carro metálico.
O cálculo de sobrecarga na laje deve ser previsto pelo calculista da obra, pois o
banheiro estará transitando pela laje até o local definitivo. Deverá ser previsto se
haverá obstáculos das instalações do empreendimento durante a instalação dos
banheiros (elétrica e/ou ar condicionado). Na obra deverá existir local e acesso livre
para estacionamento da carreta.

6.11

Projetos necessários para execução de orçamento
Para estudo de viabilidade, são necessários os projetos do pavimento tipo para

verificação de todas as tipologias, os cortes para verificação do tipo de estrutura
para viabilizar a entrada do banheiro pela facha e o projeto de implantação, visando
analisar toda a logística de entrega na obra.

6.12

Compatibilização do sistema construtivo à obra
Nos casos em que não foi previsto a utilização de banheiro pronto durante a

etapa de projeto e concepção da obra, existem recursos que possibilitam a
utilização, bastando analisar todos os pré-requisitos mínimos para viabilidade.
Segundo a empresa consultada, a maioria das obras não previa utilização dos
banheiros e foram adaptadas para uso da tecnologia.
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6.13

Lista de componentes materiais do banheiro
Justificando a grande quantidade de materiais que serão adquiridos pelo cliente

e que são componentes do banheiro pronto, todos os itens de acabamento são
caracterizados pelas especificações e padrão de cada empreendimento. Para
ilustração do quantitativo de itens gerados, conforme cada etapa de produção, serão
demonstrados os materiais utilizados conforme cada etapa de construção.

Figura 91 – Simulação de divisão de Itens do Banheiro pronto.

Fonte: Autor

6.13.1 Estrutura
Concreto Usinado Fck 35 MPa; Cimento CP III RS; Areia Natural de Quartzo;
Areia Artificial; Pedrisco Limpo; Aditivo para concreto – Aceleração; Água – Fator
Água/Cimento; Tela CA 60 Q196 (rolo de 6 x 2,45 m) 10 x 10; Tela CA 60 M196 (rolo
de 6 x 2,45 m) 10 x 20; Barra de Aço CA50 de 6 mm (Ajustes na Tela); Barra de Aço
CA50 de 10 mm (Reforço Piso e Paredes); Insert Parede; Cantoneira 1.1/4" x 1.1/4 x
1/8" (9,5cm de cantoneira por INSERT); Gerdau - Gancho com barra de aço 6,3mm
(Ferro Redondo); Gancho de Içamento do banheiro; Gerdau - Estribo Redondo
(Reforço furos); Insert Metálico - - TIPO "U" 100 x 50 x 38 # 1/8" (mm) – Teto; Perfil
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"U" 100x40x30 - # 1/8" (mm) - (Passagem de Eletroduto / Içamento); Distanciador (3
por m2) modelo "cadeirinha"; Desmoldante (2,0 litros por banheiro); Ralo Sekapiso 100 mm - Aba 15 mm - Tubo 40x90 mm; Ralo Sekapiso - 400 mm - Aba 15 mm Tubo 40x90 mm; Eletrodo 3,5 (1 kg = 54 eletrodos); Eletrodo 2,5 (1 kg = 54
eletrodos); Perfil Redondo #16 com Diâmetro de 205 mm e altura 40 mm; Perfil Porta
- L=220,5 cm com abas de 30 mm; Perfil Porta - L=79 cm com abas de 30 mm; Perfil
Passagem Tubulação Esgoto L=61 cm; Perfil de reforço do piso; Eletroduto 20 mm
(elétrica); Eletroduto 25 mm (hidráulica); Caixa Elétrica Metálica 4x2; Caixa Elétrica
Metálica 4x4; Isopor 60x50x5; Arame Recozido para travamentos.

6.13.2 Sustentação e Montagem
Estrutura de bancada com cantoneiras de aço ou alumínio; Ferro Chato 30 x 3
(cm) # ¼; Eletrodo 2,5; Arame de cobre para MIG; Gás para MIG; Pintura para
galvanização da estrutura.

6.13.3 Impermeabilização
Manta Asfáltica - 4 mm; Primer; Gás G.L.P; Asfalto Sólido; Meada; Vaselina;
Água Raz; Perfil Alumínio para Estanqueidade.

6.13.4 Pintura
Selador Acrílico; Massa Corrida PVA; Massa Acrílica; Tinta Acrílica Branca;
Lixa n° 220; Lixa n° 100; Lixa n° 150; Gesso - Classificação: Rápido.

6.13.5 Revestimento
Argamassa Ceramicola PF comum (para parede 5,0 kg/m2); Ceramicola PF
Rápida (para piso 5,0 kg/m2); Rejunte Junta fina cor Branco Gelo (0,5 kg/m2);
Rejunte Epóxi Cinza (0,5 kg/m2); Espaçador 3 mm; Silicone - Acabamentos da
Bancada (transparente neutro); Silicone - Acabamento dos cantos (branco acético);
Massa plástica; Cerâmica/Revestimento de Parede; Cerâmica/Revestimento de
Piso; Conjunto de Bancada, com saias e frontispício; Bit da Ducha; Acabamento
vertical de cantos; Soleiras; Box de vidro com 8 mm com ou sem serigrafia;
Dobradiças; Puxadores; Espelho 4 mm Lapidado com ou sem moldura; Moldura para
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espelho; Arandelas; Lâmpada PL26W AR 110/111; Reator p/ lâmpada PKL 11W;
Luminária de embutir p/ 01 lâmpada PL 18W; Lâmpada PL 18W; Reator p/ lâmpada
18W; Saboneteira retangular Aramada; Cabideiros; Papeleira simples horizontal;
Papeleira reserva simples vertical; Suporte para toalhas; Suporte para saco
higiênico; Exaustor PVC branco regulável 100 mm; Barras Deficiente 80 cm; Barras
Deficiente 60 cm; Barras Deficiente tipo “L” para chuveiro; Cadeira para Deficiente.

6.13.6 Instalação Hidrossanitária
Abraçadeira - TIPO copo ½”; Abraçadeira - TIPO U 1.1/4”; Abraçadeira - TIPO
U 3/4"; Arame recozido; Aumento latão 1/2"; Eletroduto PVC corrugado 25 mm; Fita
veda rosca; Massa Calafetar; Registro de Esfera 3/4" FF; Vaselina; Bolsa - Saída
Horizontal; PEX - Caixa plástica para cotovelo 105º; PEX - Cotovelo fêmea 105º 16 x
1/2"; PEX - Cotovelo Macho 16 x 1/2"; PEX - Conector Macho 16 x 1/2"; PEX Conector Fêmea 16 x 3/4"; PEX - Te triplo 16x16x16 mm; PEX - Mangueira 16 mm;
PEX - Mangueira 20 mm; PEX - Conector Macho 3/4 x 20 mm; PEX - Conector
Fêmea 3/4 x 20 mm; PEX – Distribuidores (Manifold) 03 Vias; PVC - Adaptador 40
mm com anel; PVC – Cola; PVC - Cotovelo PVC esgoto 90° 40 mm com anel; PVC Cotovelo PVC esgoto 90° 40 mm; PVC - Luva 40 mm; PVC - Tubo esgoto 40 mm;
Assento plástico p/bacia, cor branco brilhante; Bacia com caixa acoplada saída
horizontal com Sistema Dual flux; Canopla plástica para bacia com saída horizontal;
Lavatório de louça; Coluna suspensa; Chuveiro fixo Tradicional (sem tubo); Cuba de
embutir oval; Ducha higiênica; Misturador para chuveiro com indicação quente/frio;
Misturador para lavatório monocomando; Ligação flexível 40 cm; Sifão latão
cromado; Válvula de escoamento lavatório.

6.13.7 Instalação Elétrica
Eletroduto corrugado 20 mm; Abraçadeira - TIPO "unha" para eletroduto 20
mm; Abraçadeira tipo "U" 1 1/4"; Abraçadeira de Nylon; Cabo flexível 2,5 mm²
branco (retorno); Cabo flexível 2,5 mm² azul (neutro); Cabo flexível 2,5 mm²
vermelho (fase); Cabo flexível 2,5 mm² verde (terra); Luva de emenda para
eletroduto 20 mm; Conector tipo Sindal para fio 2,5 mm² 12 POLOS; Caixa metálica
4 x 2"; Caixa metálica 4 x 4"; Caixa de passagem PVC 12 x 12 sobrepor de PVC c/
tampa; Fita isolante; Conjunto 4x2 com 01 Int. Simples e 01 Tomada 2P+T.
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6.13.8 Material para complementação
Porta galvanizada provisória 78,5 x 200 cm; Cadeados 25 mm; Lona plástica
branca 8 x 100 m; Fita PVC transparente; Adesivo de identificação da Empresa;
Neoprene (para canteiro) - 10x10cm; Chapa Aço 80x80 mm; Fita Arquear; Lacre
para fita arquear; Neoprene - Transportes dos banheiros 20x15x3 mm; Placa
metálica de Identificação - Numeração dos banheiros.
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6.14

Controle de processo interno
Figura 92 – Controle interno de processo Banheiro pronto

CONTROLE DE PROCESSO
CLIENTE: Flamingo

BNH NR:

TIPO: 02

Empreitada Nr. Xxxx
A

CONTROLE do SISTEMA

A1

CONCRETAGEM

A2

MONTAGEM

A3

IMPERMEABILIZAÇÃO

A4

PROTEÇÃO MECANICA

A5

SISTEMA ELÉTRICO

A6

SISTEMA HIDRÁULICO e SANITÁRIO

A7

ESTRUTURAS

A8

APLICAÇÃO DE MASSA NO TETO

Nome do PROFISSIONAL

OK

Não OK

TESTE DE ESTANQUEIDADE
TESTE DE CONTINUIDADE
TESTE DE PRESSÃO
TESTE DE VAZÃO
TESTE DE CAIMENTO
B

CONTROLE ARQUITETONICO

B1

MISTURADORES

B2

CHUVEIRO DA DUCHA

B3

INTERRUPTORES E TOMADAS

B4

CUBA

B5

BACIA SANITÁRIA

B6

BANCADA em GRANITO

B7

RALO (DUCHA) e RALO (SECO)

B8

BATENTE INOX

B9

VIDRO LISO

B10 ESPELHO
B11 PORTA TOALHA INOX
B12 SECADOR DE CABELO
B13 PAPELEIRA
B14 REVESTIMENTO DO PISO
B15 TONALIDADE - ACAB. PISO
B16 REVESTIMENTO DAS PAREDES
B17 TONALIDADE - ACAB. PAREDE
B18 REJUNTE PISO E PAREDE
B19 PINTURA
B20 SILICONE
B21 LIMPEZA

Obs: as colunas OK e Não OK podem ser atestadas só pelos supervisores de produção

Fonte: Autor

DATA
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7 PROPOSTA DE REQUISITOS MINIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE
BANHEIROS PRONTOS

Considerando a base da ISO 6241 - “Performance Standards in Building:
Principles for their preparation and factors to be considered” e considerando os 14
tópicos para sequência de construção dos banheiros prontos, foi desenvolvida uma
tabela prática com todas as considerações. Na sequência será apresentada as
considerações para cada requisito, assim como a demonstração final da tabela.

7.1 Estabilidade estrutural e resistência a cargas estáticas, dinâmicas e cíclicas.

7.1.1 Cargas Mecânicas
a. O Banheiro é autoportante e não recebe cargas da estrutura do edifício, pois
é instalado diretamente na estrutura já executada.

7.1.2 Movimentos Cíclicos
a. O banheiro pronto não é estrutural. Não pode ser comparado com viga, pilar
ou outro elemento estrutural.
b. Abertura de portas e janelas (manobras de abrir e fechar), assim como de
pendurar em uma porta aberta.
c. Abertura de torneiras com movimentos repetitivos;
d. Transporte. Problemas relacionados ao transporte dos módulos da fábrica até
o local definitivo. Neste caminho, variando pelo cuidado do motorista no
transporte poderá haver movimentações diferentes que ocasionem danos aos
banheiros ainda em cima das carretas;

7.1.3 Resistência a Impactos
a. Corpo Duro: O material utilizado no banheiro pronto é o mesmo material
Drywall convencional. Desta forma, os ensaios seguem os critérios de
impacto da NBR 15575-4_2013 onde, na parte quatro em questão, é tratado
dos sistemas de vedações verticais internas e externas SVVIE e,
especificamente neste caso, as vedações sem função estrutural. Este ensaio
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visa determinar a resistência das paredes, como elementos de vedação de
edificações, ao impacto de pedras, arestas de móveis ou outros objetos
duros. A parede é golpeada com uma esfera metálica presa a uma corda e
largada de várias alturas de encontro à parede, então os danos à parede
eram observados e comparados com os padrões aceitáveis pelo método.
b. Corpo mole: O ensaio de resistência ao impacto de corpo mole tem objetivo
semelhante ao do ensaio de resistência ao impacto de corpo duro, exceto que
este visa determinar a resistência da parede aos eventuais impactos
provocados por usuários e transeuntes. Para este ensaio um saco de couro
enchido com areia e serragem pesando 40 Kg é lançado em movimento
pendular em direção à parede, sendo que as deformações e fissuras na
parede devido aos impactos foram medidas e consideradas dentro do padrão
do método.

7.1.4 Fadiga
a. Falhas por tempo MIBF, com materiais sendo danificados por desgaste
natural ao longo do tempo, como por exemplo, o acionamento da caixa
acoplada da bacia sanitária.
b. Falhas com ciclos MCBF, como por exemplo, o movimento de “abre e fecha”
de metais (torneiras, misturadores e monocomandos).

7.1.5 Cargas Dinâmicas
a. Pisos e revestimentos instalados no banheiro x peso aplicado no material. O
piso do banheiro resiste ao peso de uma pessoa (cargas). No caso de
utilização de Piso Box (plástico) as cargas previstas devem obedecer às
instruções do fabricante.

7.2 Resistência ao fogo
7.2.1 Áreas normais
a. Áreas Normais (convencional). A utilização de materiais normais, como o
Drywall. O fato de 20% do peso das placas de gesso ser água garante
excelente desempenho quanto à resistência ao fogo. Pode ser melhorado
com o uso da placa RF específica para este fim. As possíveis composições
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podem atender disposições legais e regulamentações específicas referentes à
segurança contra incêndio para cada localidade de implantação do edifício.

7.2.2 Áreas definidas
a. Áreas definidas (Shaft). Em Shaft’s específicos que necessitam de proteção
contra fogo, também é utilizado o Drywall RF (resistente ao fogo). Em caso de
abertura de furação em paredes com chapas resistentes a fogo, deve-se
utilizar selantes corta fogo, como por exemplo, proteções com colar
intumescente, “Cast-In”, que são dispositivos de plástico (para tubulações
metálicas e plásticas) e utilizados em novas instalações e a próprio selo corta
fogo nas aberturas do shaft.

7.3 Resistência à utilização
7.3.1 Falhas por tempo
Falhas por tempo MTBF, com materiais sendo danificados por desgaste natural
ao longo do tempo, como por exemplo, o acionamento da caixa acoplada da bacia
sanitária. O período médio entre falhas é um valor atribuído a um determinado
dispositivo ou aparelho para descrever a sua confiabilidade. Este valor atribuído
indica quando poderá ocorrer uma falha no aparelho em questão, sendo que quanto
maior

for

este

índice,

maior

será

a

confiabilidade

no

equipamento

e,

consequentemente, a manutenção será avaliada em questões de eficiência. Este
valor é dado pelo fabricante da peça nas suas especificações técnicas e indica, de
acordo com o procedimento de testes usado, qual o tempo médio entre falhas
daquele produto ocorrido nos laboratórios do fabricante. Este tempo normalmente é
dado em horas, mas não se trata de uma previsão de quando o dispositivo irá falhar.

7.4 Estanqueidade
7.4.1

Estanqueidade a água
Área do Box (chuveiro): Impermeabilizar todo o piso e as paredes no local onde

haverá contato direto com a água. No Box, quando não impermeabilizado em sua
totalidade, poderá impermeabilizar no mínimo até uma altura de 1,20m.
Área do Lavatório: Impermeabilização do piso e junções entre piso e parede.
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Área da Bacia: Impermeabilização do piso e junções entre piso e parede.

7.4.2 Estanqueidade a Pó
Estanqueidade a água de chuva, poeira, fumaça e outros itens externos não se
aplicam ao banheiro pronto, pois o mesmo já estará interno a edificação. Quanto o
banheiro estiver na fachada, à parede da fachada deverá ser executada também,
encostando o banheiro pronto nesta parede de fachada.

7.5 Higiene
7.5.1 Entradas e Saídas
a. Entrada de água. Abastecimento de água
b. Saída de esgoto. Remoção de resíduos
c. Limpeza. Emissão de contaminantes.

7.6 Qualidade do ar
7.6.1 Renovação de Ar.
Controle de odores através de exaustão, como por exemplo, a utilização de
Ventokit ou outros sistemas elétricos de exaustão mecânica através de exaustão
central.

7.7 Conforto higrotérmico
7.7.1 Padrão de Projeto
Radiação térmica.
A avaliação de conforto térmico é um processo no qual são avaliadas as
condições de habitabilidade, quanto ao conforto térmico ambiental interno, frente às
exigências humanas de conforto térmico nas condições típicas do clima e da região
em que a mesma está localizada. O espaço interno dos sistemas construtivos em
Drywall permite a colocação de lã mineral reforçando o isolamento térmico a fim de
evitar o desperdício de calor. A resistência térmica útil das placas de gesso
acartonado com espessura de 12,5 mm é de: 0,04 m2. k/w. Como opção de Lã
Mineral de isolamento existe a Lã de Vidro e a lã de Rocha com espessura mínima
de 50 mm. Também é possível utilizar a Lã de PET (material 100% reciclado).

121

7.8 Conforto visual
7.8.1 Identificadores
Identificação clara dos indicadores de torneiras com abertura “Quente e Fria”. A
abertura errada poderá queimar o usuário e/ou receber uma água muito gelada.

7.9 Conforto acústico
7.9.1 Padrão de Projeto
A acústica do banheiro pronto seguirá o mesmo padrão de acústica solicitado
no projeto do cliente. Normalmente há preocupação com a acústica apenas nas
paredes de divisa entre quartos diferentes (usuários diferentes). As paredes ligadas
diretamente entre o banheiro e o quarto do mesmo usuário não é aplicado
tratamento acústico, porem sempre seguirá o projeto específico do cliente. O
desempenho acústico dos sistemas construtivos em Drywall atende as mais
exigentes especificações, podendo ser melhorado, acrescentando mais placas ou lã
mineral no seu interior.

7.10

Conforto tátil

7.10.1 Aquecimento
Piso radiante para aquecimento do revestimento do piso, circulando água
quente em mangueiras PEX abaixo do revestimento do piso. Desta forma, é possível
aquecer todo o piso do ambiente, melhorando o conforto tátil.
7.10.2 Antiderrapante
Alterar a especificação da rugosidade do revestimento da área do Box,
melhorando a aderência ao piso. Em caso de hospitais ou banheiros adaptados, o
piso mais áspero poderá ser considerado em todo o banheiro, não apenas na área
do Box.

7.11

Conforto antropodinâmico

7.11.1 Padrão de Projeto
O banheiro pronto sempre seguira o projeto do cliente, porem são importantes
os cuidados com a ergonomia, respeitando as dimensões mínimas para
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espaçamentos para utilização do banheiro (espaço de Box, abertura de portas). No
caso de banheiros PNE, deverá ser respeitada a norma NBR 9050 para portadores
de necessidades especiais.

7.12

Conforto antropométrico

7.12.1 Geometrias e Ergonomia
Tamanho, quantidade e geometrias específicas. No casso de banheiros PNE,
deverá ser respeitada a norma NBR 9050 para portadores de necessidades
especiais. Estes banheiros representam 5% de um empreendimento hoteleiro, por
exemplo.

7.13

Durabilidade

7.13.1 Padrão de Projeto
Os materiais utilizados no Banheiro Pronto são os mesmos de uma construção
convencional e não afetam a durabilidade normal dos materiais atualmente
conhecidos e aplicados.

7.14

Custos

7.14.1 Custos Iniciais
Em relação aos custos, o comparativo deverá levar em conta todas as
vantagens do sistema industrializado, entre elas a Eliminação de custos indiretos;
Alto potencial de racionalização e redução de custos; Cronograma exato e preciso,
com antecipação de entrega da obra, garantindo o retorno do investimento antes do
previsto; Redução dos números de mão de obra específica e/ou qualificada na obra;
Confiabilidade de prazos e orçamentos. Custos exatos; Possibilita uma obra limpa,
sem perdas de materiais; Diminuição de infraestrutura para abrigar menor número
de funcionários; Melhor gestão de compras – Suprimentos conferidos por mais de
uma empresa, melhorando a confiabilidade dos preços; Redução de almoxarifado na
obra, reduzindo 200 itens a um único fornecedor com o banheiro pronto completo,
Redução de estoque e movimentação (grua/elevador) do material em obra; Redução
do tempo do engenheiro/mestre de obras nas áreas de banheiro, onde o mesmo
poderá ser mais eficiente em outras etapas da obra; Índice zero de quebra de
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paredes/lajes em obra; Quantidades exatas; Banheiros idênticos com precisão
geométrica e qualidade de acabamento; Os banheiros são 100% testados. Índice
zero de manutenção pós-obra; Redução de acidentes de trabalho e processos
trabalhistas na obra; 5 anos de garantia e assistência técnica; Instalação fácil e
rápida no local definitivo por conta da Empresa Contratada;

7.14.2 Custos de Manutenção
A manutenção também é conforme uma construção convencional, porém é
indicada maior atenção para itens como rejuntes e silicones, pois possuem uma vida
útil máxima de 2 anos. São substancias químicas que perdem a qualidade com o
passar do tempo. No caso específico destes itens citados, poderá ocorrer o
amarelamento e ressecamento dos produtos.
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Tabela 2- Proposta de Requisitos para construção de Banheiros Prontos
Item

Quesito

Requisito

1.1 Cargas Mecânicas

a. O Banheiro é autoportante e não recebe cargas da estrutura do edifício, pois
é instalado diretamente na estrutura já executada
a. O banheiro pronto não é estrutural. Não pode ser comparado com viga, pilar
ou outro elemento estrutural.

1.2 Movimentos Cíclicos

b. Abertura de portas e janelas (movimentos de abrir e fechar
c. Abertura de torneiras com movimentos repetitivos;
d. Transporte. Problemas relacionados ao transporte dos módulos da fábrica
até o local definitivo. Neste caminho, variando pelo cuidado do motorista no
transporte poderá haver movimentações diferentes que ocasionem danos aos
banheiros ainda em cima das carretas

1.0

Estabilidade
estrutural e
resistência a cargas
estáticas,
dinâmicas e cíclicas

1.3 Resistência a
Impactos

1.4 Fadiga

1.5 Cargas Dinâmicas

2.0

Resistência ao fogo

2.1 Áreas normais

1.1 Áreas definidas

3.0

Resistência à
utilização

3.1 Falhas por tempo

4.0

Estanqueidade

4.1 Estanqueidade a
água

a. Corpo Duro: Este ensaio visa determinar a resistência das paredes, como
elementos de vedação de edificações, ao impacto de pedras, arestas de móveis
ou outros objetos duros. A parede é golpeada com uma esfera metálica presa a
uma corda e largada de várias alturas de encontro à parede, então os danos à
parede eram observados e comparados com os padrões aceitáveis pelo
método.
b. Corpo Mole: O ensaio de resistência ao impacto de corpo mole tem objetivo
semelhante ao do ensaio de resistência ao impacto de corpo duro, exceto que
este visa determinar a resistência da parede aos eventuais impactos
provocados por usuários e transeuntes. Para este ensaio um saco de couro
enchido com areia e serragem pesando 40 Kg é lançado em movimento
pendular em direção à parede, sendo que as deformações e fissuras na parede
devido aos impactos foram medidas e consideradas dentro do padrão do
método.
a. Falhas por tempo MIBF, com materiais sendo danificados por desgaste
natural ao longo do tempo, como por exemplo, o acionamento da caixa
acoplada da bacia sanitária.
b. Falhas com ciclos MCBF, como por exemplo, o movimento de “abre e fecha”
de metais (torneiras, misturadores e monocomandos).
a. Pisos e revestimentos instalados no banheiro x peso aplicado no material. O
piso do banheiro resiste ao peso de uma pessoa (cargas). No caso de utilização
de Piso Box (plástico) as cargas previstas devem obedecer às instruções do
fabricante.
a. Áreas Normais (convencional). A utilização de materiais normais, como o
Drywall. O fato de 20% do peso das placas de gesso ser água, garante excelente
desempenho quanto à resistência ao fogo. Pode ser melhorado com o uso da
placa RF específica para este fim. As possíveis composições podem atender
disposições legais e regulamentações específicas referentes à segurança contra
incêndio para cada localidade de implantação do edifício.
b. Áreas definidas (Shaft). Em Shaft’s específicos que necessitam de proteção
contra fogo, também é utilizado o Drywall RF (resistente ao fogo). Em caso de
abertura de furação em paredes com chapas resistente a fogo, deve-se utilizar
selantes corta fogo, como por exemplo, proteções com colar intumescente e
“Cast-In”, que são dispositivos de plástico (para tubulações metálicas e
plásticas) e utilizados em novas instalações e a próprio selo corta fogo nas
aberturas do shaft.
a. Falhas por tempo MTBF, com materiais sendo danificados por desgaste
natural ao longo do tempo, como por exemplo, o acionamento da caixa
acoplada da bacia sanitária. O período médio entre falhas é um valor atribuído
a um determinado dispositivo ou aparelho para descrever a sua confiabilidade.
Este valor atribuído indica quando poderá ocorrer uma falha no aparelho em
questão, sendo que quanto maior for este índice, maior será a confiabilidade no
equipamento e, consequentemente, a manutenção será avaliada em questões
de eficiência. Este valor é dado pelo fabricante da peça.
a. Área do Box (chuveiro). Impermeabilizar todo o piso e as paredes no local
onde haverá contato direto com a água. No Box, quando não impermeabilizado
em sua totalidade, poderá impermeabilizar no mínimo até uma altura de
1,20m.
b. Área do Lavatório. Impermeabilização do piso e junções entre piso e parede.
c. Área da Bacia. Impermeabilização do piso e junções entre piso e parede.
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4.2 Estanqueidade a Pó

a. Estanqueidade a água de chuva, poeira, fumaça e outros itens externos não
se aplicam ao banheiro pronto, pois o mesmo já estará interno a edificação.
Quanto o banheiro estiver na fachada, à parede da fachada deverá ser
executada também, encostando o banheiro pronto nesta parede de fachada.

5.0

Higiene

5.1 Entradas e saídas

a. Entrada de água. Abastecimento de água
b. Saída de esgoto. Remoção de resíduos
c. Limpeza. Emissão de contaminantes.

6.0

Qualidade do ar

6.1 Renovação de Ar

a. Renovação de Ar. Controle de odores através de exaustão, como por
exemplo, a utilização de Ventokit ou outros sistemas elétricos de exaustão
mecânica através de exaustão central.

7.0

Conforto
higrotérmico

7.1 Padrão de Projeto

a. Radiação térmica.

8.0

Conforto visual

8.1 Identificadores

9.0

Conforto acústico

9.1 Padrão de Projeto

10.1 Aquecimento
10.0

Conforto tátil
10.2 Antiderrapante

11.0

Conforto
antropodinâmico

9.1 Padrão de Projeto

12.0

Conforto
antropométrico

12.1 Geometrias e
Ergonomia

13.0

Durabilidade

13.1 Padrão de Projeto

14.0

Custos

a. Piso radiante para aquecimento do revestimento do piso, circulando água
quente em mangueiras PEX abaixo do revestimento do piso. Desta forma, é
possível aquecer todo o piso do ambiente, melhorando o conforto tátil.
a. Alterar a especificação da rugosidade do revestimento da área do Box,
melhorando a aderência ao piso. Em caso de hospitais ou banheiros adaptados,
o piso mais áspero poderá ser considerado em todo o banheiro, não apenas na
área do Box.
a. O banheiro pronto sempre seguira o projeto do cliente, porem são
importantes os cuidados com a ergonomia, respeitando as dimensões mínimas
para espaçamentos para utilização do banheiro (espaço de Box, abertura de
portas). No caso de banheiros PNE, deverá ser respeitada a norma NBR 9050
para portadores de necessidades especiais.
a. Tamanho, quantidade e geometrias especificas. No casso de banheiros PNE,
deverá ser respeitada a norma NBR 9050 para portadores de necessidades
especiais. Estes banheiros representam 5% de um empreendimento hoteleiro,
por exemplo.
a. Os materiais utilizados no Banheiro Pronto são os mesmos de uma
construção convencional e não afetam a durabilidade normal dos materiais
atualmente conhecidos e aplicados.

14.1 Custos Iniciais

a. O comparativo deverá levar em conta todas as vantagens do sistema
industrializado, entre elas a Eliminação de custos indiretos; Alto potencial de
racionalização e redução de custos; Cronograma exato e preciso, com
antecipação de entrega da obra, garantindo o retorno do investimento antes do
previsto; Redução dos números de mão de obra específica e/ou qualificada na
obra; Confiabilidade de prazos e orçamentos. Custos exatos;

14.2 Custos de
Manutenção

a. A manutenção também é conforme uma construção convencional, porém é
indicada maior atenção para itens como rejuntes e silicones, pois possuem uma
vida útil máxima de 2 anos. São substancias químicas que perdem a qualidade
com o passar do tempo. No caso específico destes itens citados, poderá ocorrer
o amarelamento e ressecamento dos produtos.

14.3 Estudo de Caso

Fonte: Autor

a. Identificação clara dos indicadores de torneiras com abertura “Quente e
Fria”. A abertura errada poderá queimar o usuário e/ou receber uma água
muito gelada.
a. A acústica do banheiro pronto seguirá o mesmo padrão de acústica solicitado
no projeto do cliente. Normalmente há preocupação com a acústica apenas nas
paredes de divisa entre quartos diferentes (usuários diferentes). As paredes
ligadas diretamente entre o banheiro e o quarto do mesmo usuário não é
aplicado tratamento acústico, porem sempre seguirá o projeto específico do
cliente. O desempenho acústico dos sistemas construtivos em Drywall atende
as mais exigentes especificações, podendo ser melhorado, acrescentando mais
placas ou lã mineral no seu interior.

Como a questão dos custos é sempre questionada quando há comparativos
entre sistemas construtivos e convencionais, na sequencia será apresentando
um estudo de caso com o comparativo de custos entre os banheiros
construídos de forma convencional versus a construção de banheiros prontos
em sistema construtivo.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, foi possível a elaboração da proposta de requisitos
mínimos de construção de Banheiro Pronto, por meio da revisão bibliográfica, onde
se analisou as instalações prediais pela análise dos subsistemas mais passíveis de
falha (principalmente a hidráulica), onde, de posse desta informação, analisou-se a
sua influência com método construtivo adotado na obra.
A partir do método construtivo de Banheiros Prontos, foi gerado o ciclo de
impactos para cada estágio do sistema construtivo em relação às diversas etapas da
obra e, desta forma, é possível propor os requisitos de viabilidade em diferentes
estágios do empreendimento. Sendo assim, conclui-se que para cada etapa do ciclo
da obra existem sequencias especificas a serem tomadas para a viabilidade da
adoção do sistema construtivo de Banheiros Prontos. Ao se analisar esta informação
obteve-se o passo a passo da obra e as medidas a serem executadas.
Concatenado com as atividades anteriores estudou-se a norma ISO 6241 de
modo a obterem-se quesitos a serem aplicados de modo a buscar a redução de
falhas, aplicando-se o mapa mental com esta norma elaborou-se um mapa mental
específico para Banheiros Prontos.
Como se pode avaliar, o processo de construção de banheiros pré-fabricados é
muito vantajoso comparando-se com o processo de construção de banheiros em
obra de forma convencional, pois além da racionalização de materiais e serviços
temos grandes proveitos também pela velocidade de instalação, que reduz
consideravelmente o cronograma da obra, economizando tempo e dinheiro do
construtor.
O banheiro pronto simplifica a contabilidade na obra, anulando recálculos de
despesas e custos imprevistos, sintetizando em um único fornecedor a
administração de todos os itens, e fornecendo todo o conjunto em um único modulo
pré-fabricado. As decisões que às vezes são tomadas na obra e podem causar
retrabalho ou posteriores adaptações não previstas são totalmente resolvidas antes
mesmo da construção do empreendimento, pois o banheiro e as prumadas de
esgoto da obra são simulados em fabrica. Elimina-se o desperdício de materiais,
devidos a indefinições de projeto das instalações.
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O sistema pré-fabricado reduz os custos da infraestrutura necessária na obra
por abrigar um menor número de funcionários, além de reduzir o espaço de
almoxarifado. Muitos dos itens citados correspondem à composição dos custos
indiretos da obra que são dificilmente calculados pelo construtor. Evitam-se multas
devidas a entregas atrasadas, impedimentos ou atrasos no cronograma, que além
de onerar a empresa, acabam por denegrir a sua imagem diante do cliente.
Os novos materiais empregados atualmente na produção de pré-fabricados de
"última geração" - a exemplo do CAD (Concreto de Alto Desempenho), dos CPR
(Concretos de Pós-Reativos) e dos materiais compostos - são parte fundamental
desta revolução sutil que vem ocorrendo há alguns anos nos países desenvolvidos e
que agora já está presente entre nós. O emprego recente de painéis arquitetônicos
e banheiros prontos pré-fabricados tem como fundamento as necessidades de
maximização da eficiência dos métodos e procedimentos adotados na construção
civil, a partir de um novo paradigma.
Verifica-se que no Brasil ainda não há empresas concorrentes nesse mercado,
sendo que muitos construtores tem a falsa ideia do sistema ser mais caro do que o
banheiro executado em obra, sendo que o ganho em custos indiretos, perdas
durante a obra e cronograma são custos elevadíssimos ao método de construção
atual.
O

comparativo

de

custos

relacionado

à

um

banheiro

executado

convencionalmente foi surpreendente, pois inicialmente acreditamos que uma
tecnologia mais avançada sempre terá um custo mais elevado que o convencional.
No entanto, muitos itens que parecem ser imensuráveis, quando detalhados,
mostram que existem grandes perdas nas obras que passam despercebidas ou
ficam embutidas nos custos indiretos. Verifiquei que aproveitando todos os
benefícios do sistema, é possível chegar à uma redução de 9,5% dos custos
previstos. O cenário em que foi analisada a antecipação de custos precisou desta
simulação, pois inicialmente a obra não era prevista para utilização de banheiros
prontos. Nos casos em que o banheiro pronto já seja adotado na concepção do
projeto, certamente esta premissa de antecipação de custos será eliminada, pois a
adoção do sistema já contempla este requisito, pois o sistema já estará previsto.
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Como continuação para próximos trabalhos seria ideal aprofundar na interface
do sistema construtivo de banheiros prontos juntamente com outros sistemas
industrializados como painéis de fachadas, estruturas metálicas, lajes Steel Deck,
entre outros e compatibilizar todos com o sistema BIM, assim como acompanhar o
crescimento a automação industrial dos processos construtivos. A personalização
em massa ou customização em massa também poderá ser observada em outros
sistemas construtivos, onde trabalhando-se com pequenas séries é possível gerar
um produto final de excelente qualidade para construção civil.
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APÊNDICE A

APÊNDICE A – Estudo de Caso de viabilidade
econômica para utilização do Sistema Construtivo de
Banheiros Prontos.
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1 INTRODUÇÃO
Assim como para outros sistemas construtivos de construção, a questão de
custos é sempre questionada quando há comparativos entre sistemas construtivos e
convencionais. Na sequencia do trabalho será apresentado um estudo de caso com
o comparativo de custos entre os banheiros construídos de forma convencional
versus a construção de banheiros prontos em sistema construtivo. Este item em
específico é o número 14 (custos) da norma ISO 6241 “Performance Standards in
Building - principles for their preparation and factors to be considered”.
Além das vantagens competitivas para agilidade no processo de construção
somado a racionalização de materiais e serviços, um dos grandes atrativos também
são os custos. O estudo de caso apresentado fará um comparativo de custos entre o
sistema convencional e a tecnologia de banheiros prontos.

2 EMPREENDIMENTO ANALISADO
Evitar o desperdício de materiais, ter um controle rígido de qualidade e reduzir
o cronograma da obra. São esses fatores que motivaram a construtora a optar pelo
uso de banheiros prontos no Empreendimento Parque da Cidade, empreendimento
multiuso localizado na zona sul da capital paulista em um terreno de
aproximadamente 80 mil m². Indicados para hotéis, edifícios comerciais e
residenciais, hospitais e outros empreendimentos que exijam padronização, o
banheiro pronto é um sistema tecnológico de solução para construção civil no qual
os banheiros são construídos em linhas de produção industrial.
“Definimos os materiais, do revestimento aos metais, e contratamos uma
empresa que executa toda a construção. Nos edifícios, os banheiros são içados e
posicionados nos locais determinados no projeto. Estimamos um ganho de 5% no
cronograma da obra”, explica o diretor de construção da construtora e responsável
pelo Empreendimento.
Ao todo, as duas torres já em construção do completo multiuso receberão 845
unidades do banheiro pronto. Com metragens de 14,8 m², 4,30 m² e 2,60 m², os
banheiros já são entregues com porcelanato, cerâmica, louças, metais, espelhos,
divisórias, acabamentos elétricos, pré-disposição para luminárias e, ainda, barras
adaptadas, no caso dos banheiros para portadores de necessidades especiais.
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A análise comparativa será feita nas duas primeiras torres comerciais da Gleba
C, são as Torres C1 e C2.

2.1.1 Sobre o Empreendimento
Ocupando um terreno de 83.700 m² na zona sul da capital paulista e com 450m
de frente para a via Marginal Pinheiros, o empreendimento está totalmente integrado
na sua base a um parque linear com 22 mil m² de área verde. O projeto, que conta
com 62 mil m² de áreas totalmente abertas ao público, é composto por 10
edificações, sendo cinco torres corporativas, uma de salas comerciais, duas
residenciais, um shopping e um hotel. Tem como eixo principal um grande parque
linear dotado de infraestrutura de serviços e lazer, como restaurantes, cafés,
quiosques, playground, ciclovia, entre outros atrativos que garantirão o fluxo
constante de pessoas sete dias por semana, inclusive fora do horário comercial.

2.1.2 Sobre a Construtora
Presente em todas as regiões do Brasil, com escritórios regionais em Salvador,
Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Brasília, a
construtora desenvolve projetos residenciais, empresariais, comerciais e de uso
misto que atendem às necessidades e peculiaridades de cada localidade e de
públicos distintos, sempre mantendo o padrão de excelência que caracteriza a
empresa. A construtora atua hoje em 21 cidades, de sete estados, além do Distrito
Federal, e conta hoje com cerca de oito mil integrantes e também é membro
fundador do Green Building Council, organização que visa fomentar a indústria de
construção sustentável no país, e possui empreendimentos com a certificação
LEED. Também trabalha com outros selos verdes, como o Acqua, o Procel e o Selo
Azul da Caixa.

3 PREMISSAS
Para elaboração dos estudos comparativos, foram analisados não somente a
diferença entre os serviços executados em obra versus o banheiro pronto. Foram
analisados diversos itens, até então, imensuráveis. Nos custos indiretos, mesmo
quando a empresa é terceirizada dentro da obra, foram acrescentados, por exemplo,
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o custo de consumo de cada funcionário na obra, como por exemplo, o consumo de
água nos banheiros, energia elétrica, vestiário, transporte pelos elevadores
cremalheiras, acidentes de trabalho, entre outros itens específicos que serão citados
na sequencia.

3.1.1 Projeto concebido para uso do banheiro pronto.
Utilização do sistema considerando:


Redimensionamento da viga de bordo;



Utilização de shaft’s de instalações;



Obras industrializadas garantem melhor nivelamento para encaixe dos
sistemas;



Protótipo executado antes da fabricação e entrega;



Banheiros 100% testados em fábrica

3.1.2 Serviços que deixam de ser executados pela Construtora


Marcação e elevação das vedações;



Instalação de caixas elétricas internas e externas;



Passagem de tubulação hidráulica;



Impermeabilização;



Instalação de revestimentos e rejuntes para pisos e paredes;



Enfiação elétrica;



Instalação de tampos de granitos;



Instalação de louças;



Instalação de metais e acessórios;



Instalação de acabamentos;



Colocação de Espelhos, Box e divisórias;



Execução de silicone e limpeza final



Testes hidráulicos e elétricos nos banheiros;



Içamento dos módulos de banheiros.
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3.1.3 Serviços que devem ser executados pela Construtora


Marcação na laje para posicionamento dos banheiros;



Conexão hidráulica e elétrica com as prumadas da obra;



Instalação da porta definitiva;

4 ANÁLISE DE CUSTOS
4.1 Análise sem os benefícios do banheiro pronto
Inicialmente foi feita a análise do custo comparativo apenas entre os serviços
executados, sem considerar os benefícios.
Tabela 3 – Primeira análise comparativa

Desta forma, para a Torre C1, seria um acréscimo de 3,28% do custo previsto.
Para a Torre C2, haveria um acréscimo de 12,19%.
No somatório total das duas torres, teríamos a seguinte situação:


Total Geral com Banheiro Pronto: R$ 11.349.382,32



Total Geral Convencional: R$ 10.596.028,16



O Total de acréscimo seria de:

7,1%.
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4.2 Análise com os benefícios do Banheiro Pronto
Após a análise destes custos, foram consideradas as premissas de redução de
volumes de resíduo, perdas de materiais, contencioso trabalhista e assistência
técnica futura, que será de responsabilidade da Empresa de Banheiros Pronto. A
somatória desses itens resultou em uma redução de R$ 405.837,92, conforme
Tabela 2.
Tabela 4 – Premissas de reduções

4.2.1 Comparativo de custos para transporte dos materiais
Como meta de redução de custos, foi considerado o comparativo entre o a
subida e descida de materiais pelas gruas e cremalheiras contra o transporte direto
do banheiro pronto para o pavimento. Nesta comparação, chegou-se ao resultado de
uma economia de R$ 54.030,04, conforme tabelas 3, 4 e 5.
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Tabela 5 – Consumo de energia por equipamento

Tabela 6 – Consumo de energia por equipamento para Torre C1
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Tabela 7 – Consumo de energia por equipamento para Torre C2

4.2.2 Redução do prazo de execução
Foi considerada também uma redução do prazo de execução, perfazendo um
total de R$1.148.000,00 (DI R$574.000,00).

4.2.3 Redução da mão de obra direta
Na composição, utilizando 113 oficiais para execução dos serviços, haveria
uma redução de R$150.629,00. Os custos destes oficiais foram levantados com
base em outro empreendimento de alto padrão já finalizado, que representou um
valor de R$1.333,00 por oficial. Para uma média mais conservadora, foi considerado
o valor de 50% do custo destes oficiais, desta forma foi adotado o valor de R$666,50
por oficial, conforme Tabela 6.
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Tabela 8 – Histograma de despesas gerais.

4.2.4 Somatório de benefícios do sistema
Desta forma, para as Torres C1 e C2, haveria um somatório total de reduções
no valor de R$ 1.731.481,94. Subtraindo estes valores do comparativo anterior,
temos o novo cenário abaixo:
Considerando os valores anteriores e subtraindo do valor do sistema Banheiro
Pronto os saldos dos benefícios, temos a condição abaixo:


Total de Reduções:

- R$ 1.731.481,94



Total Geral com Banheiro Pronto (com benefícios):

R$ 9.590.885,38



Total Geral Convencional:

R$ 10.596.028,16



O Total de redução seria de:

9,50%
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4.2.5 Simulação considerando antecipação de recursos
Como a perspectiva era um aumento de custos e foi obtida uma redução de
9,5% do custo previsto, foi analisado mais um cenário adotando a premissa da
antecipação de custos para execução do banheiro pronto. Esta simulação foi feita
baseado na ideia de que a obra não estava prevista para utilizar o banheiro pronto e
teve seu fluxo de caixa alterado. O desembolso dos materiais de acabamento
deverá ser antecipado, pois o banheiro pronto é construído simultaneamente à
estrutura da obra. Desta forma, as premissas adotadas fora:


Taxa de 125% do CDI;



Valor total dos materiais de acabamento antecipados para execução na
grandeza de aproximadamente R$5.000.000,00;



Prazo de execução convencional dos banheiros de 12 meses;
Sendo assim, o valor de antecipação seria R$ 5.000.000,00 x 125% x
0,725 x 12 meses. Total de R$540.000,00. Acrescentando estes custos
do sistema do banheiro pronto, temos a condição abaixo:



Total Geral com Banheiro Pronto (antecipação):R$ 10.130.885,38



Total Geral Convencional:



O Total de redução seria de:

R$ 10.596.028,16
4,39%.

5 ANALISE E DISCUSSÃO
Analisando todo o comparativo de custos para este empreendimento comercial,
no primeiro cenário, sem considerarmos os benefícios dos banheiros prontos, a obra
desembolsaria 7,1% a mais para possuir a tecnologia de Banheiros Prontos.
No segundo cenário, considerando todos os benefícios dos banheiros prontos,
a

obra

economizaria

9,5%

do

custo

previsto,

deixando

de

execução

convencionalmente para utilização da tecnologia.
No terceiro cenário, considerando todos os benefícios do sistema, porem
descontando uma possível antecipação de fluxo de caixa para suprimento dos
materiais de acabamento, ainda sim haveria uma redução de 4,39% do custo
previsto em orçamento.
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Como resultado apresenta-se uma grande vantagem em utilizar o sistema de
banheiros pré-fabricados, pois temos uma maior racionalização da obra, redução de
infraestrutura de canteiro de obra assim como a mão de obra. Racionalização da
hidráulica, pois se utiliza o sistema PEX, não implicando mais no recorte das
paredes, o que gera menos entulho. Como exemplo a redução de perdas na
cerâmica, onde o contratante consegue uma “perda controlada” estimada em 5%
contra perdas elevadas na obra, pois o sistema trabalha com foco na racionalização,
utilizando recortes e furações em gabaritos.
Instala-se até 25 banheiros por dia, variando conforme a necessidade da obra
conforme o processo de construção do edifício, sendo que no sistema convencional
são necessários pelo menos 15 dias para execução de apenas um banheiro
completo. Estima-se a redução do cronograma de entrega da obra em ate 5 meses,
que correspondem há 5 meses a menos de juros de um possível empréstimo
executado e/ou retorno do investimento aplicado com antecedência, conforme
demonstrado na Figura 1.
Figura 93 – Comparativo de cronograma do sistema convencional ao banheiro pronto.

147

O percentual de economia varia conforme cada empreendimento. A maioria das
construtoras não informa corretamente quais seriam as reduções para não abrir
seus custos de construção para concorrentes. O acompanhamento diário da
produção possibilitou o entendimento de todos os processos de produção, assim
como a tecnologia italiana aplicada na linha de produção dos Banheiros Prontos.
Dentre eles a concretagem, montagem, impermeabilização, instalações hidros
sanitárias e elétrica, acabamentos em geral. O transporte e instalações dos
banheiros na obra são os principais pontos de conhecimento especifico da
tecnologia, pois a entrega do banheiro é de responsabilidade principalmente por se
tratar de um transporte rodoviário e a elevação gerar risco.
As empresas de banheiros prontos possuem mão de obra especializada para
cada etapa especifica da construção e garantem precisão nos cálculos estruturais,
sendo efetiva a participação de técnicos especializados para cada função.

