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RESUMO
O estudo originou-se a partir da importância dos sistemas de impermeabilização visando a
estanqueidade, sendo atualmente indispensável seu uso nas lajes de cobertura de obras
verticais, promovendo o acordo com a Norma de Desempenho ABNT NBR 15575 cumprindo
com o padrão de estanqueidade mínima exigida. Com a aplicação dos sistemas de
impermeabilização, esperam-se também resultados positivos no auxílio do cumprimento de
outras exigências mínimas constantes na norma de desempenho, como o conforto térmico e o
conforto acústico. Através de um estudo de caso, foram realizados ensaios nos pavimentos
abaixo das lajes de coberturas em obras verticais na cidade de Manaus - AM, antes e depois
da sua impermeabilização. Todos os cálculos e ensaios foram propostos pela Norma de
Desempenho ABNT NBR 15575. Percebeu-se a variação da temperatura de cerca de 10%
após a aplicação da impermeabilização flexível. A variação de emissões sonoras variou cerca
de 3% após a aplicação do sistema de impermeabilização flexível. A pesquisa tem como
objetivo comparar os parâmetros de conforto térmico e acústico dos ambientes sobre lajes de
terraço antes e depois de estarem sujeitas a diferentes sistemas de impermeabilização, em
paralelo à Norma de Desempenho ABNT NBR 15575:13.
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1. INTRODUÇÃO
A impermeabilização no Brasil remota a simplicidade com que eram utilizadas nas estruturas
“no Brasil as primeiras impermeabilizações utilizavam óleo de baleia” (IBI, 2014). As normas
brasileiras sobre impermeabilização adquiriram força com os “incentivos com as obras do
Metrô da cidade de São Paulo, no fim da década de 70” (IBI, 2014).
No Brasil, a partir de 2005, são realizados os estudos da norma de Desempenho das
Edificações, que culminaram na sua publicação, já revisada em 2012, resultando na
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 15575, dividida em 6 partes.
(SILVEIRA, 2013).
Esta norma estabelece que para uma construção ser considerada habitável existem vários
parâmetros. Segundo a ABNT NBR 15575:13 a habitabilidade engloba estanqueidade,

desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho luminístico, saúde, higiene e
qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico.
A habitabilidade está diretamente ligada ao conforto térmico, acústico e estanqueidade, que
proporcionam salubridade ao ambiente (MORAES, 2002). O conforto térmico e acústico são
os principais parâmetros relacionados ao conforto interno das edificações, por se tratar de
índices onde o ser humano sente confortabilidade em decorrência destas condições. (GOMES,
2006).
Em Manaus, por se tratar de uma região de clima tropical, têm-se um elevado índice de
umidade do ar e precipitação (BARBIRATO, 2007). Portanto tendo maior necessidade se
tratando de coberturas planas, que estão presentes na maioria das construções verticais, e,
portanto, são comumente expostas as intempéries, que culminam em maiores níveis de
infiltração. (SANTOS, 2009).
Contudo o uso da impermeabilização é indispensável para a estanqueidade da estrutura,
podendo este ser um contribuinte intermediário nos parâmetros de conforto térmico e acústico
em lajes de cobertura.
2. IMPERMEABILIZAÇÃO
Segundo a ABNT NBR 15575-1:13 a exposição à água da chuva, a umidade proveniente do
solo e aquela proveniente do uso da edificação habitacional, devem ser consideradas em
projeto, pois a umidade acelera os mecanismos de deterioração e acarreta a perda das
condições de habitabilidade e de higiene no ambiente construído.
A principal função do revestimento impermeabilizante é garantir a estanqueidade à água e
proteger o espaço interior do edifício. Contudo, este deve igualmente satisfazer as exigências
funcionais de segurança, habitabilidade e durabilidade. (SILVEIRA, 2013).
Granato (2013) afirma:
Os sistemas de impermeabilizações tradicionais têm como importante
função garantir a estanqueidade da edificação, as condições de habitabilidade e
preservação da estrutura e acabamentos contra a degradação causada pelas
infiltrações, não sendo imposta às mesmas os requisitos de acabamento final da
edificação, função estas reservadas às proteções de argamassa, pisos cerâmicos,
pedras, e outros tipos de acabamento.

Impermeabilização então é um sistema de proteção contra a ação da água. De acordo com a
NBR 9575:2003, é o conjunto de produtos e serviços destinados a conferir estanqueidade a
partes de uma construção. Estanqueidade então é a propriedade de um elemento (ou de um
conjunto de componentes) de impedir a penetração ou passagem de fluídos através de si.
Assim, impermeabilização é um conjunto de operações e técnicas construtivas (serviços) que
objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de fluídos, vapores e umidade.
2.1.Desempenho Térmico
A NBR 15575:13, preconiza que a edificação habitacional deve reunir características que
atendam aos requisitos de desempenho térmico, considerando a zona bioclimática definida na
NBR 15220-3, que para o Amazonas trata-se da Região II, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Regiões Bioclimáticas Brasileiras.
Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013.
A supracitada norma descreve os procedimentos de avaliação das edificações, descritas a
seguir.
2.1.1 Generalidades
A edificação habitacional deve reunir características que atendam às exigências de conforto
térmico dos usuários, considerando-se a região de implantação da obra e as respectivas
características bioclimáticas definidas na NBR 15220-3 e considerando que o desempenho
térmico do edifício depende do comportamento interativo entre fachada, cobertura e piso.
A Norma estabelece três procedimentos alternativos para avaliação da adequação de
habitações a estas oito diferentes zonas bioclimáticas.
2.1.2 Valores mínimos e máximos de temperatura
Os valores máximos diários da temperatura do ar interior de recintos de permanência
prolongada, como por exemplo, ambientes e dormitórios, sem a presença de fontes internas de
calor, dia típico de verão, devem ser sempre menores ou iguais ao valor máximo diário da
temperatura do ar exterior. O nível para aceitação é o mínimo (M), pela NBR 15575-1, para a
Zona Bioclimática 8, onde Manaus está inserida.
M = Ti,máx ≤ Te,máx

(Equação 1)

Onde:
Ti,máx é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em ºC;
T e, máx é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em ºC;
Para a Zona Bioclimática 8, não há necessidade de verificação dos critérios mínimos de
temperatura.
2.2.Desempenho Acústico
A edificação habitacional deve apresentar isolamento acústico adequado das vedações
externas, no que se refere aos ruídos aéreos provenientes do exterior da edificação
habitacional, e isolamento acústico adequado entre as áreas comuns e privativas e entre áreas
privativas de unidades autônomas diferentes. (ABNT NBR 15575-1:13)

Ainda segundo a norma supracitada, pode-se definir:
2.2.1 Generalidades
De forma a gerar conforto acústico a seus ocupantes, o edifício habitacional deve apresentar
adequado isolamento acústico das vedações externas, no que se refere aos ruídos aéreos
provenientes do exterior da habitação, e adequado isolamento acústico entre ambientes.
2.2.2 Isolação acústica de vedações externas
Propiciar condições de conforto acústico no interior da edificação, com relação a fontes
externas de ruídos aéreos.
2.2.3 Nível tolerável de ruído no interior da habitação
A edificação, submetida aos limites de estímulos sonoros externos especificados na NBR
10151, deve atender aos limites especificados pela NBR 10152 no que se refere aos níveis de
ruído em seus ambientes internos.
2.2.4 Isolação ao som aéreo de entre pisos e paredes internas
Os sistemas de pisos e vedações verticais que compõem o edifício habitacional devem ser
projetados, construídos e montados de forma a atender aos requisitos estabelecidos pela
Norma.
3. UTILIZAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NO ESTUDO DE CASO
O sistema de impermeabilização, visando a habitabilidade, nos quesitos de conforto térmico e
acústico de edificações na zona Sul e Oeste da cidade de Manaus, conforme ilustra a Figura 1,
é o escopo desta pesquisa. Na Figura 2, a região Zona Sul de cor amarela e a Oeste de cor
verde clara, encontra-se inserida em região de urbanização densa, com grande presença de
construções e com baixo índice de arborização.

Figura 2 – Limitação da Pesquisa.
Fonte: Próprio Autor (2014).
O intuito da pesquisa é de estabelecer se os sistemas de impermeabilização influenciam nos
parâmetros térmicos e acústicos destas regiões.
4. METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS
As análises foram elaboradas conforme fluxograma de métodos abaixo.
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Imagem 1. Fluxograma de Materiais e Métodos da Pesquisa.
4.1. Parâmetros térmicos
Foi utilizado um termômetro digital infravermelho MT-350, MINIPA, com emissividade préajustado em 0.95ε e resposta espectral 6 ~ 14µm. Para aferição dos parâmetros térmicos in
loco;
Para a mesma foi utilizado os critérios descritos na ABNT NBR 15575:13, para a avaliação
do desempenho térmico de edificações por meio de medição, descritos a seguir:
- A avaliação do desempenho térmico de edificações, via medições in loco, deve ser feita em
edificações em escala real (1:1), seguindo o procedimento apresentado em anexos supracitada
norma.
- Medir a temperatura de bulbo seco do ar no centro dos recintos dormitórios e ambientes, a
1,20 m do piso. Para as medições de temperatura, seguir as especificações de equipamentos e
montagem dos sensores, apresentadas na ISO 772;
Para avaliar edificações existentes, considerar as situações apresentadas a seguir:
- Em conjunto habitacional de unidades térreas e edifícios multipiso, escolher uma ou mais
unidades, que possibilitem a avaliação nas condições estabelecidas a seguir:
- Verão: janela do dormitório ou ambiente voltada para oeste e outra parede exposta voltada
para norte;
- Inverno: janela do dormitório ou ambiente de estar voltada para sul e outra parede exposta
voltada para leste;
- No caso de edifício multipiso, selecionar unidades do último andar;
- Caso as orientações das janelas dos recintos não correspondam exatamente às especificações
anteriores, priorizar as unidades que tenham o maior número de paredes expostas e cujas
orientações das janelas sejam mais próximas da orientação especificada.
- Período de medição: O dia tomado para análise deve corresponder a um dia típico de
projeto, de verão ou de inverno, precedido por pelo menos um dia com características
semelhantes. Recomenda-se, como regra geral, trabalhar com uma sequência de três dias e
analisar os dados do terceiro dia. Para efeito da avaliação por medição, o dia típico é
caracterizado unicamente pelos valores da temperatura do ar exterior medidos no local.
- Os valores da temperatura do ar exterior dos dias típicos de verão e inverno de diversas
localidades estão apresentados nas Tabelas da norma. Caso a cidade não conste nestas
Tabelas, utilizar os dados climáticos da cidade mais próxima, dentro da mesma região
climática, com altitude de mesma ordem e grandeza.
4.2 Parâmetros acústicos
Foi utilizado método de engenharia realizado em campo para paredes internas, descrito na
norma NBR 15575-4:13, que remete a ISO 140-4.
A ISO 140-4 descreve sobre os parâmetros de medição de acordo com a legislação:
O procedimento de medição que deve ser realizado, considerando:
- O equipamento utilizado: decibelímetro digital, marca MINIPA MSL-1325A, com resolução
de 0,5dB a 130dB;

- Distâncias de separação mínimas entre microfones: será utilizado somente um microfone
para a coleta de dados;
- Fonte emissora de ruído: Caixa Amplificadora HS SoundPratic 200 – 35W.
A ISO 140-4 descreve que para obter a diferença de níveis entre os ambientes, é gerado um
campo sonoro no ambiente emissor e os níveis de pressão sonora são medidos nos dois
ambientes. As medições não devem ser efetuadas na existência de interferências devido a
fenômenos da natureza, como, por exemplo, trovões ou chuvas fortes.
A ISO 140-4 orienta os parâmetros para a medição do ruído, que descreve:
- O espectro sonoro no ambiente emissor não deve ter variações em nível maiores do que 6 dB
entre bandas de terço de oitava adjacentes
- A potência sonora deve ser alta o suficiente para que o nível de pressão sonora no ambiente
receptor, em qualquer banda de frequência, seja pelo menos 10 dB maior que o nível do ruído
de fundo. Caso isto não seja satisfeito, devem ser aplicadas correções descritas na norma.
- Podem ser utilizadas uma única fonte sonora ou fontes sonoras múltiplas, assim como
podem ser usados microfones se movendo ou em posições fixas, com apenas um ou vários
microfones formando uma malha.
A ISO 140-4 orienta as condições para a geração de fontes sonoras, que descreve:
- Duas ou mais posições da fonte sonora não devem estar localizadas num mesmo plano
paralelo aos contornos do ambiente;
Deve-se tomar cuidado em relação à possível influência de transmissão lateral e ao aumento
indesejável de flutuações no nível dentro do ambiente emissor.
Se os ambientes são de volumes diferentes, a maior deve ser escolhida como o ambiente
emissor quando a diferença normalizada de nível, Dn, ou a diferença padronizada de nível,
DnT, forem avaliadas. Para avaliar o índice de redução sonora aparente, R ́, resultados de uma
única direção de transmissão sonora ou de ambas as direções podem ser usados.
Em cada posição fixa de microfone, o tempo de medição para se obter a média do nível deve
ser de pelo menos 6 segundos para as bandas com frequência central abaixo de 400 Hz.
Acima de 400 Hz, pode-se diminuir o tempo mínimo para 4 segundos.
A norma considera que, para se obter a maior exatidão possível em todas as condições de
medições, pode-se usar o arranjo de medição número 2 mesmo para ambientes com áreas de
piso menores que 50 m².
5.0 Ensaios Realizados na Região Oeste de Manaus
5.1 Ensaio de Conforto Térmico
O impermeabilizante que compõe o sistema de impermeabilização do primeiro ensaio é a
manta asfáltica de poliéster tipo III PP. Cálculos para Transmitância Térmica e Absortância
antes do sistema de impermeabilização para Laje de Concreto Armado, e = 0,20m.
Transmitância térmica (U) é o inverso da resistência térmica:
𝟏

𝑼 = 𝑹𝑻

(Equação 2)

Onde RT é encontrado pela equação 3:
𝑹𝑻 = 𝑹𝑺𝑬 + 𝑹𝒕 + 𝑹𝑺𝑰




(Equação 3)

RSE – Resistência superficial externa
Rt – Resistência térmica de superfície
RSI – Resistência superficial interna

RSE e RSI são encontrados na tabela A1 da NBR 15220 -2. Os valores encontrados foram:

RSE = 0,04 (𝑀² ∗ 𝑘)/𝑊
RSI =0,17 (𝑀² ∗ 𝑘)/𝑊
Rt é encontrado pela Equação 4
Rt = Rt1 + Rt2 + ... + Rtn + Rar1 +Rar2 + … + Ram

(Equação 4)

Rt1 + Rt2 + ... + Rtn ⟹ São as resistências térmicas das n camadas homogêneas
Rar1 +Rar2 + … + Ram ⟹ São as resistências térmicas das n camadas de ar. Os valores de
resistências térmicas das camadas de ar são encontrados na tabela B1 da NBR 15220 -2.
O Rt é encontrado pela equação 5
𝑹𝒕 =

𝒆

(Equação 5)

𝝀

𝑒 ⟹ Espessura da camada
𝜆 ⟹ Condutividade Termica
𝜆 é encontrada na Tabela B3 da NBR 15220 -2
0,20
1,75
Insere-se o resultado encontrado da equação 4 e os valores da tabela A1 da NBR 15220 -2 na
equação 3
Logo temos:
𝑅𝑇 = 0,04 + 0,1142 + 0,17
𝑅𝑡 =

𝐾𝑀²

𝑅𝑇 = 0,3242 𝑊 (Resultado Equação 3)
Inserimos o resultado da equação 2 na equação 1 para obtermos a Transmitância Térmica.
1
𝑈=
0,3242
𝐾𝑀²
𝑈 = 3,0837 𝑊 (Resultado Equação 1)
5.1.1 Fator de correção de Transmitância
O fator de correção da Transmitância conforme a NBR 15220 -3:
FT = FT = 1,17 – 1,07

h -1,04

(Equação 6)

FT ⟹ adimensional
h ⟹ altura da abertura em dois beirais opostos, em centímetros.
O ático não e ventilado logo FT =1,0
5.1.2 Absortância
Para encontrarmos a absortância (α), visualizamos a tabela 1 a seguir:
Tabela 1 – Absortância (α) para radiação solar (ondas curtas) emissividade (ε) para radiações
a temperaturas comuns (ondas longas).
α
ε
Tipo de superfície
Chapa de alumínio (nova e brilhante)
Chapa de alumínio (oxidada)

0,15
0,15

0,05
0,12

Chapa de aço galvanizada (nova e brilhante)
0,25
Caiação nova
0,12/0,15
Concreto aparente
0,65/0,80
0,75/0,80
Telha de Barro
0,65/0,80
Tijolo aparente
Reboco claro
0,30/0,50
0,85/0,98
Revestimento asfáltico
Vidro incolor
0,06/0,25
Vidro colorido
0,40/0,80
0,35/0,80
Vidro metalizado
Fonte: NBR 15220-2/2008

0,25
0,90
0,85/0,95
0,85/0,95
0,85/0,95
0,85/0,95
0,90/0,98
0,84
0,84
0,15/0,84

Como temos concreto aparente temos um α = 0,65/0,80.
Verifica-se na Tabela 2 a aprovação dos valores encontrados
Tabela 2- Critérios de coberturas quanto à transmitância térmica -M
Transmitância Térmica (U) W/m²k
Zonas 1 e 2
Zonas 3 a 6
Zonas 7 e 8
U ≤ 2,30
α ≤ 0,6
α ≥ 0,6
α ≤ 0,4
α ˃ 0,4
U≤ 2,3
U≤ 1,3
U≤2,3FT
U≤1,5FT
Α é absortância à radiação solar da superfície externa da cobertura.
Nota O fator de correção da transmitância (FT) é estabelecido na ABNT
NBR 15220-3
Fonte: NBR 15575-5/2013
𝐾𝑀²

Encontrou-se α = 0,65/0,80, U= 3,0837 𝑊 e FT =1,0 para a zona bioclimática do
Amazonas é a 8 logo não tivermos valores exigidos, portanto tem-se que realizar os ensaios
estabelecidos na NBR 15575-1.
5.1.3 Cálculo de conforto térmico depois de aplicado o sistema de
impermeabilização.
Temos uma camada de concreto armado (laje), regularização, impermeabilização, proteção
mecânica.
• Proteção mecânica; e=0,3.
• Impermeabilização, e=0,03
• Laje de concreto armado, e=0,20
Utilizando as equações anteriores, acharam-se os resultados abaixo:
𝑅𝑇 =0,6549
𝑈 =1,5268
FT =1,0000


𝐾𝑀²

𝑊
𝐾𝑀²
𝑊
𝐾𝑀²
𝑊

Absortância

Para encontrarmos a absortância (α), visualizamos a tabela 2, como temos concreto aparente
temos um α = 0,65/0,80.
Verifica-se na tabela 3 da NBR 15575-5 a aprovação dos valores encontrados.

𝐾𝑀²

Encontrou-se α = 0,65/0,80, U= 1,5268 𝑊 e FT =1,0000 para a zona bioclimática do
Amazonas é a 8 logo não tivermos valores exigidos, portanto temos que realizarmos os
ensaios.
5.1.4. Seleção do dia típico
Por metodologia de análise, foi escolhido um dia de temperatura média precedido de dois dias
de temperaturas semelhantes com auxílio de monitoramento do clima em tempo real no site
do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.
As análises foram feitas através de gráficos em tempo real de temperatura, pressão, umidade,
insolação e velocidade dos ventos.
Foi escolhido o horário do almoço, para que não houvesse a influência de ruídos externos no
teste acústico e também sendo o horário de pico de temperatura.
O dia a ser utilizado conforme a ABNT 15575 é o terceiro dia de ensaio, portanto os dados a
serem utilizados são do dia 23 de julho de 2014 para a análise pré-impermeabilização e 30 de
julho de 2014 para a análise pós-impermeabilização, conforme Tabelas 3 e 4.
Tabela 3 - Dados Meteorológicos do dia 23/07/2014.
Hora
UTC
21/07/2014 12
22/07/2014 12
23/07/2014 12
Data

Temp. (°C)
Umidade (%)
Vento (m/s)
Radiação Chuva
Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir.(°) Raj. (kJ/m²) (mm)
27,1 27,3 26,1 80
85
80 1,4 226° 2,4
647,4
0
28,6 28,6 25,6 75
85
75 0,5
92° 1,6
584,3
0
27,7 27,9 25,6 72
81
71 1,6
62°
4
880,7
0

Fonte: INMET (2014).
Tabela 4 - Dados Meteorológicos do dia 30/07/2014.
Hora
Data
UTC
28/07/2014 12
29/07/2014 12
30/07/2014 12

Temp.(°C)
Umidade (%)
Vento (m/s)
Radiação Chuva
Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir.(°) Raj. (kJ/m²) (mm)
25,8 32,6 24,6 74
83
64 1,5
145 4,3
634,3
0
28,1 31,4 25.5 69
83
69 3,5
82 5.5
924,4
0
26,2 32,9 26.0 84
87
83
1
70 3,5
594,6
0

Fonte: INMET 2014.
5.1.5 Dados obtidos
Optou-se por um anteparo de PVC com uma marcação a 1,20 m, este foi locado no meio do
ambiente para a aferição do bulbo seco da temperatura interna, conforme ilustrado na figura 3.

Figura 3 - Temperatura externa.
Fonte: Próprio Autor.
A tabela 5 demonstra os dados de temperatura obtidos em campos antes da aplicação da
impermeabilização na laje de cobertura.

Tabela 5 - Dados coletados em campo antes e depois da aplicação da impermeabilização.
DIAS

Parâmetros Mínimo
de Conf. Térmico NBR 15.575-1

Temperatura
Interna
(ºC) –
IN
LOCO

Temperatura
Máxima
externa (ºC) INMET

Temperatura Máxima
de um dia típico de
Verão para Manaus
(NBR 15.575-1)

DADOS ANTES A IMPERMEABILIZAÇÃO

21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014

28
29
28

M = Ti,máx ≤ Te,máx
M: 28 ≤ 27,9

27,3
28,6
27,9

34,9 ºC

DADOS APÓS A IMPERMEABILIZAÇÃO

28/07/2014
29/07/2014
30/07/2014

M = Ti,máx ≤ Te,máx
M: 25 ≤ 32,9

25
32,6
26
31,4
25
32,9
Fonte: Próprio autor.

34,9 ºC

O Gráfico 1 demonstra a variação de temperatura coletada em campo antes e depois da
aplicação do sistema de impermeabilização em manta asfáltica.

°C

Variação de Temperatura
30
28
26
24
22
21 e 28/07/2014

22 e 29/07/2014

23 e 30/07/2014
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Gráfico 1 – Variação de Temperatura.
Fonte: Próprio Autor
5.2 Ensaio de Conforto Acústico
As análises de conforto térmico e acústico foram realizadas nos mesmos dias. O horário
escolhido foi às 12 horas por se tratar de horário de descanso dos trabalhadores. Para a
geração artificial de ruídos urbanos utilizou-se um amplificador com um ruído contínuo de
“bip”. A emissão de ruído próximo ao ponto gerador foi de 108dB. A coleta de dados de
emissão sonora foi realizada sempre na altura de 1,20m, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Ensaio acústico.
Fonte: Próprio Autor.

As emissões sonoras medidas in loco antes da impermeabilização estão especificadas na
Tabela 6. Por metodologia a coleta de dados deverá ser feita em cinco pontos diferentes do
ambiente.
Tabela 6 - Dados coletados em campo antes da aplicação da impermeabilização.
D2m,nT,w. Para
FONTE EMISSORA
Ruídos Aéreos a
D2m,nT,w.
D2m,nT,w.
Cobertura NBR
PONTOS
ANTES Calculada DEPOIS Calculada
15575-5
dB
dB
dB
P1
99dB
27
96dB
22
P2
102dB
28
98dB
21
P3
96dB
32
90dB
25
≥ 30
P4
97dB
30
96dB
21
P5 - Centro
98dB
35
92dB
24
Fonte: Próprio autor.
O Gráfico 2, demonstra a variação de emissões acústica antes e depois da aplicação de
impermeabilização.
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Gráfico 2 – Variação de Emissividade.
Fonte: Próprio Autor

6.0.Ensaios Realizados na Região Sul de Manaus
6.1.Ensaio de Conforto Térmico
O impermeabilizante que compõe o sistema de impermeabilização do segundo ensaio é a
manta asfáltica de poliéster tipo III AA. Cálculo do Conforto Térmico Antes de aplicado o
sistema de impermeabilização.
Temos uma camada de concreto armado (laje);
 Laje de concreto armado, e=0,16
Utilizando as equações descritas no item 3.3.1 deste, acharam-se os resultados abaixo:
𝑅𝑇 = 0,3014
𝑈 = 3,3175
FT =1,00

𝐾𝑀²
𝑊

𝐾𝑀²
𝑊
𝐾𝑀²
𝑊

6.1.1. Absortância
Para encontrarmos a absortância (α), conforme dados da Tabela 2 e Tabela 3, temos os
seguintes resultados:
7.0.Como temos concreto aparente temos um α = 0,65/0,80.
𝐾𝑀²

8.0.U = 3,3175 𝑊
9.0. FT =1,0 para a zona bioclimática do Amazonas é a 8 logo não tivermos
valores exigidos, portanto temos que realizarmos os ensaios.
6.1.2. Cálculo do Conforto Térmico depois de aplicado o sistema de
impermeabilização.
Temos uma camada de concreto armado (laje), regularização, impermeabilização, proteção
mecânica.
• Proteção mecânica; e=0,3.
• Impermeabilização, e=0,03
• Laje de concreto armado, e=0,16
Utilizando as equações descritas no item 3.3 deste, acharam-se os resultados abaixo:


𝑅𝑇 = 0,632



𝑈 = 1,5822



𝐾𝑀²

𝐾𝑀²
𝑊
𝐾𝑀²
𝑊

FT =1,00 𝑊
o Absortância

Para encontrarmos a absortância (α), visualizamos a tabela 2, como temos concreto aparente
temos um α = 0,65/0,80.
Verifica-se na tabela 3 da NBR 15575-5 a aprovação dos valores encontrados.
𝐾𝑀²

Encontrou-se α = 0,65/0,80, U = 1,5822 𝑊 e FT =1,00 para a zona bioclimática do
Amazonas é a 8 logo não tivermos valores exigidos, portanto temos que realizarmos os
ensaios.
6.1.3. Seleção do dia típico
Os parâmetros para escolha do dia típico para o ensaio acústico na Zona Sul de Manaus são os
mesmos descritos no item 3.3 deste.
O dia a ser utilizado conforme a ABNT 15575 é o terceiro dia de ensaio, portanto os dados a
serem utilizados são do dia 15 de outubro de 2014 para a análise pré-impermeabilização e 20
de outubro de 2014 para a análise pós-impermeabilização, conforme Tabelas 7 e 8.
Tabela 7 - Dados Meteorológicos do dia 10/15/2014.
Hora
Data
13/07/2014
14/07/2014
15/07/2014

Temp. (°C)

Umidade (%)

Vento (m/s)

UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir.(°) Raj.
12
12
12

23,8 23.9 23.1
25,3 25.9 23.5
23,4 23.4 22.7

90
78
93

92
90
93

89
77
92

0.7
0.7
0.6

106°
336°
349°

2.5
2.1
3.2

Radiação Chuva
(kJ/m²)
257.4
1271.
164.3

(mm)
0.2
0.0
0.0

Fonte: INMET (2014).
Tabela 8 - Dados Meteorológicos do dia 20/10/2014.
Data

Hora

Temp. (°C)

Umidade (%)

Vento (m/s)

Radiação Chuva

UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir.(°) Raj.
18/10/2014
19/10/2014
20/10/2014

12
12
12

28.0
24.9
29.4

28.0
25.0
29.4

25.0
24.1
26.5

76
88
75

89
92
86

76
88
72

0.4
0.2
0.7

255°
161°
129°

1.4
1.6
1.8

(kJ/m²)

(mm)

1072.
411.1
1162.

0.0
0.0
0.0

Fonte: INMET 2014.
6.1.4 Dados obtidos
Optou-se por um anteparo de PVC com uma marcação a 1,20 m, este foi locado no meio do
ambiente para a aferição do bulbo seco da temperatura interna, conforme ilustrado na figura 6.
A tabela 9 demonstra os dados de temperatura obtidos em campos antes da aplicação da
impermeabilização na laje de cobertura.
Tabela 9 - Dados coletados em campo antes e depois da aplicação da impermeabilização.
DIAS

Parâmetros Mínimo
de Conf. Térmico NBR 15.575-1

Temperatura
Interna
(ºC) –
IN
LOCO

Temperatura
Máxima
externa (ºC) INMET

Temperatura Máxima
de um dia típico de
Verão para Manaus
(NBR 15.575-1)

DADOS ANTES A IMPERMEABILIZAÇÃO

13/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
18/10/2014
19/10/2014
20/10/2014

25
23,8
24
25,3
25,5
23,4
DADOS APÓS A IMPERMEABILIZAÇÃO
23
28.0
M = Ti,máx ≤ Te,máx
23,2
24.9
M: 25 ≤ 29,4
25
29.4
Fonte: Próprio autor.
M = Ti,máx ≤ Te,máx
M: 26 ≤ 23,4

34,9 ºC

34,9 ºC

O Gráfico 3 demonstra a variação de temperatura coletada em campo antes e depois da
aplicação do sistema de impermeabilização em manta asfáltica.
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Gráfico 3 – Variação de Temperatura.
Fonte: Próprio Autor
6.2 Ensaio de Conforto Acústico
Os parâmetros para escolha do dia típico para o ensaio acústico na Zona Sul de Manaus são os
mesmos descritos no item 3.3.2 deste.
As emissões sonoras medidas in loco antes e depois da impermeabilização estão especificadas
na Tabela 10. Por metodologia a coleta de dados deverá ser feita em cinco pontos diferentes
do ambiente.

Tabela 10 - Dados coletados em campo antes da aplicação da impermeabilização.
FONTE EMISSORA
PONTOS

ANTES

D2m,nT,w.
Calculada
dB

DEPOIS

D2m,nT,w.
Calculada
dB

P1
P2
P3
P4
P5 - Centro

84dB
81dB
83,5dB
85dB
81,5dB

22
26
29
30
19

82dB
80dB
81,5dB
83dB
79,5dB

16
19
15
20
12

D2m,nT,w. Para
Ruídos Aéreos a
Cobertura NBR
15575-5
dB

≥ 30

Fonte: Próprio autor.
O Gráfico 4, demonstra a variação de emissões acústica antes e depois da aplicação de
impermeabilização.
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Gráfico 4 – Variação de Emissividade.
Fonte: Próprio Autor
7. CONCLUSÕES OBTIDAS
Pode-se observar uma variação de temperatura e emissividade sonora após a aplicação do
sistema de impermeabilização, através da manta asfáltica.
A variação da temperatura foi de cerca de 10% na amostra da Zona Oeste e de 5,17% na
amostra da Zona Sul. A variação da temperatura foi bastante acentuada com a aplicação do
sistema de impermeabilização. Ressalta-se ainda que os ensaios foram feitos em épocas
climáticas diferentes, verão e inverno, e não houve variação acentuada nos valores obtidos
A variação de emissões sonoras foi de cerca de 3% na amostra da Zona Oeste e de 2,14% na
análise da Zona Sul.
De um modo geral podemos observar que o sistema de impermeabilização variou os dados de
conforto interno à habitação, refletindo a importância da impermeabilização no conforto
térmico e acústico na Cidade de Manaus, ao qual possui variação de temperaturas extremas.
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