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 RESUMO:  São muitas as variáveis que devem ser analisadas para um dimensionamento completo do sistema de esgoto predial, como a quantidade de pessoas que utilizam o sistema, seus hábitos de consumo, o número de aparelhos, a probabilidade do uso simultâneo dos aparelhos e a variação de vazão e da duração da descarga dos mesmos. Esses últimos dois fatores sofreram diversas alterações nos últimos anos, devido a conscientização ambiental e avanços tecnológicos que promovem o uso racional de água. Cada método de dimensionamento de Sistema Predial de Esgoto Sanitário (SPES) apresenta uma maneira distinta de determinar essas variáveis, e isso gera variação entre os dimensionamentos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi comparar e analisar quatro diferentes métodos de dimensionamentos. Para tal, foram estipulados 24 cenários e 4 métodos de dimensionamento para a comparação. Utilizou-se como parâmetro comparativo coletores de DN 100 mm com inclinação de 1% e taxa de utilização simultânea. Encontrou-se diferença de até 500% entre os métodos, o que gera um impacto direto no custo de execução do sistema.   
ABSTRACT: There are many variables that must be analyzed for a complete dimensioning of a building drainage, such as the amount of people that uses the plumbing system, their consume habits, the amount of fixtures, the probability of simultaneous usage of the fixtures, the duration of the flow and the discharge rates. These two last issues have been changing considerably due the environmental awareness and technological advances that promote the rational use of water. Each Sanitary Drainage System method has a distinct way of measuring these variables, this causes oscillation of the dimensioning ways. All in all, the objective of this essay was to compare different dimensioning methods. In order to accomplish that, there were considered 24 scenarios and 4 dimensioning methods to be compared. It was used as a parameter, DN 100 mm with 1% slope and rate of simultaneous usage. It was found that there is a variation of 500% in these methods, which means a direct impact in the system execution cost.  
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L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)      1. INTRODUÇÃO  Estima-se que o conjunto de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas gira em torno de 8-10% do custo total de uma edificação (Júnior, 2014 e Martins, 2014). Sendo o custo com a instalação sanitária em torno de 3% (Martins, 2014).  Devido seu baixo valor em relação ao custo da obra, e por ser um sistema que geralmente fica embutido (oculto) dentro da edificação, pouca importância é dada ao seu projeto e a sua execução. Porém, em diversas situações, o sistema predial hidrossanitário (SPHS) detém o maior índice de reclamação pós-obra, com cerca de 30% do total de solicitações a assistência técnica (Cupertino e Brandstetter, 2015; Ferreira, Carvalho e Campos, 2016), com problemas que podem ser expressos em quatro principais categorias: vazamento, mau cheiro, entupimento e problemas relacionados à pressão do sistema. Portanto faz-se necessário um projeto bem elaborado, que aplique o conceito de desempenho e as técnicas construtivas presentes nas normas, para que o sistema atenda, de forma satisfatória as necessidades do usuário final, sem que este tenha que de se adaptar ao funcionamento do sistema.  Uma parte fundamental do projeto do sistema sanitário predial é justamente o dimensionamento adequado das tubulações. Espera-se que o dimensionamento ocorra de forma a promover o desempenho adequado das tubulações e que sejam econômicas, tornando a obra mais competitiva. Destaca-se, principalmente, o Sistema Predial de Esgoto Sanitário (SPES) pois possuem os maiores diâmetros e a redução dos seus diâmetros, ou número total de tubulações, pode resultar em economia significativa do custo total deste sistema. Atualmente, observa-se que a norma brasileira NBR 8160 (ABNT,1999) que trata do dimensionamento e projeto de esgoto sanitário apresenta dois métodos de dimensionamento: o Método de Hunter, que é o principal e o Método Hidráulico, presente no Anexo B da norma. O método de Hunter, o mais utilizado, não considera os hábitos de consumo da população, os horários de pico e o número de pessoas que utilizam o sistema.  Com o passar dos anos, houve mudança de hábitos na população devido a conscientização ambiental, impactou diretamente no consumo de água, pois o uso da água aumentou em âmbito mundial em virtude principalmente do crescimento populacional e do desenvolvimento econômico. E muitos países já estão passando por situações de escassez hídrica, e devem lidar com esse problema de forma ainda maior a partir de 2050 (8º Fórum Mundial da Água, 2018).  Junto com a conscientização dos usuários para evitar o desperdício de água veio o investimento em desenvolvimento tecnológico na redução do consumo de água nos aparelhos sanitários, sem afetar o desempenho e a rotina do usuário, e em sistemas que reduzam a perda de água. Dentre os aparelhos sanitários, um dos que mais consome água, no Brasil, é a bacia sanitária, conforme estimativa realizada pelo Prosab (2009), elas possuem um consumo variando entre 18 e 24% do consumo total de uma residência, considerando-se bacias antigas, ou seja, não conformes com a norma atual, NBR 15.097 (ABNT, 2011). Em edifícios comerciais esse consumo pode chegar a 60% (MCDougall et al, 2003).  No Brasil, a bacia sanitária na década de 1970 consumia 25 litros de água por descarga (Relatório Técnico 1287/RT001, 2016), e atualmente a norma permite 6,8 L ± 0,3 L por acionamento. Entretanto, não é somente reduzir o volume efetivo de uma bacia que se realizará economia de água, são necessários estudos que comprovem o adequado funcionamento do produto e um sistema que atenda essa mudança. MCDougall et al (2003) estudaram os impactos que a redução de vazão dos aparelhos sanitários, principalmente da bacia sanitária, provoca na rede de esgoto sanitário predial e foi concluído que o tubo de transporte horizontal de esgoto pode ter diâmetros menores, sem que seja comprometido o desempenho do sistema e que podem até melhorar o desempenho do sistema e que em diâmetros de DN 100 mm, que é comumente utilizado, pode haver a deposição de material sólido no interior das tubulações, podendo causar com o tempo, a obstrução da passagem do esgoto. Deve-se então, considerar estes aspectos para o dimensionamento mais adequado.  



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  Esta diferença de dimensionamento impacta principalmente os tubos de queda, subcoletores e, principalmente, o coletor predial.  O coletor é o trecho de tubulação que recebe todo o esgoto da edificação e encaminha para a caixa de ligação para depois ligar ao coletor público. Por receber todo os efluentes da edificação, geralmente os coletores detêm os maiores diâmetros, ou um elevado número de tubos, e consequentemente um gasto maior com as tubulações. Porém dimensionar com exatidão a vazão que passará pelos coletores é uma tarefa extremamente complexa. Existe várias variáveis que interfere nesse uso, como por exemplo, a quantidade de pessoas, o hábito de consumo delas, ou seja, por quanto tempo usa cada aparelho sanitário e a frequência de uso e o número de aparelhos ligados ao sistema. Como não é possível ter esses dados com precisão devido à grande aleatoriedade dos hábitos dos usuários, os métodos de dimensionamento trabalham com probabilidade para conseguir estimar qual a vazão que passará no coletor, ou seja, a probabilidade de uso simultâneo entre aparelhos existentes.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar e comparar de quatro métodos de dimensionamento de coletores prediais de esgoto sanitários para edificações de diversos pavimentos e números de pessoas.     2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA  2.1 MÉTODO DE HUNTER, NBR 8160 (ABNT, 1999) O método de Hunter, é o principal método de dimensionamento da NBR 8160, 1999. Ela é baseada em estudos feitos por Roy B. Hunter, um dos pioneiros da área de sistemas prediais hidráulico e sanitário. Hunter foi o encarregado de fazer testes para determinar as vazões dos aparelhos sanitários pelo departamento de normas do Estados Unidos da América, para a publicação, em 1923, de um código de 
o st ução de e a a e to i titulado Re o e ded i i u  e ui e e ts fo  plu i g i  dwelli gs and similar buildings  Re uisitos í i os e o e dados pa a o e a a e to e  ha itações e edifí ios semelhantes). Esta publicação explica o funcionamento, a construção e o dimensionamento dos sistemas hidráulico, sanitário e água pluvial de uma residência ou edificações simila es. A iação da Fixtu e U it – 

F.U.  U idade de apa elho , u idade ue ep ese ta a o t i uição de ada apa elho sa itá io, foi u a forma de facilitar o cálculo da taxa de descarga (volume e tempo) de cada aparelho sanitário, sendo sua a escala de 1 a 6. Foi observado que um lavatório com saída nominal de 1 1/4 polegada1, possuía descarga cerca de 7,5 galões2 por minuto, que é próximo de 1 pé cubico3 por minuto, que foi definido que corresponderia a 1 Unidade de Aparelho. A taxa de descarga da bacia sanitária, poderia por um instante, chegar a 45 galões por minuto, por isso corresponde a 6 unidades de aparelho. De forma similar as Unidades de Aparelho, a NBR 8160 determina a Unidade Hunter de Contribuição (UHC) que representa a taxa de descarga de cada aparelho sanitário, conforme a Tabela 1.  Para o dimensionamento do coletor predial em prédios residenciais, pelo método de Hunter, soma-se a Unidade Hunter de Contribuição (Tabela 1) apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro, ou seja, a bacia sanitária. Para os demais tipos de edificações como comerciais, shoppings, no dimensionamento é considerado todos os aparelhos sanitários. Com o somatório das UHC se determina o diâmetro do tubo e a inclinação de acordo com a Tabela 2.                                                      1 1 polegada = 25,4 milímetros 2 1 galão = 3,785 litros 3 1 pé cubico = 0,0283168 metros cúbicos  



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  TABELA 1:  Unidades Hunter de Contribuição (UHC) Aparelhos Sanitários Unidade Hunter de Contribuição Bacia Sanitária 6 Chuveiro Residencial 2 Lavatório Residencial  1 Máquina de lavar roupa 3 Pia de cozinha residencial  3 Tanque de lavar roupas 3              FONTE: NBR 8160, ABNT 1999. Modificado pelo autor.  TABELA 2:  Dimensionamento dos coletores prediais, por UHC Diâmetro nominal do tubo em milímetros  Número máximo de UHC em função das declividades mínimas Declividades 0,5% 1% 2% 4% 100 - 180 216 250 150 - 700 840 1000 200 1400 1600 1920 2300 250 2500 2900 3500 4200 300 3900 4900 5600 6700 400 7000 8300 10000 12000 FONTE: NBR 8160, ABNT 1999. 2.2 MÉTODO HIDRÁULICO, NBR 8160 (ABNT, 1999) Hunter utilizou esse método para o dimensionamento do sistema de água fria em Building Material and Structures (1940). Posteriormente este método foi estudado e adaptado por Graça, (1985), Gonçalves (1986) e Montenegro (1985) para o sistema de esgoto. Para o dimensionamento do coletor predial residencial, pelo método Hidráulico, é necessário estipular o tempo de uso, o intervalo entre uso de cada tipo de aparelho sanitário e o fator de falha4. Com esses dados, utiliza-se a distribuição binominal para estipular quantos aparelhos do mesmo tipo estará funcionando simultaneamente. Cada tipo de aparelho possui uma vazão de descarga diferente estipulada, conforme apresentado na Tabela 3. Para o cálculo da vazão do coletor predial utiliza-se a Equação 1.  TABELA 3:  Vazões unitárias dos aparelhos sanitários Aparelhos Sanitários Vazões Unitárias (L/s) Bacia Sanitária – caixa de descarga 0,96 Chuveiro Residencial 0,20 Lavatório Residencial  0,15 Máquina de lavar roupa 0,30 Pia de cozinha residencial  0,25 Tanque de lavar roupas 0,25 FONTE: NBR 8160, ABNT 1999.  Qe = ∑ m qn                                                                            Eq. [1]  Em que: n =  número de tipos de aparelhos sanitários no trecho considerado; mi = número de aparelhos sanitários do tipo i a serem considerados em uso simultâneo, para um dado fator de falha;                                                  4 Fator de falha: Probabilidade de que o número esperado de aparelhos sanitários, sem uso simultâneo seja ultrapassado 



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  qi = vazão de contribuição do aparelho sanitário do tipo i (L/s). Para o cálculo dos diâmetros das tubulações a NBR 8160 utiliza a fórmula de Manning (Equação 2)  n Qe√Io = A . R /      Eq. [2]  Em que: A  = área molhada (m²); Rh = Raio Hidráulico: Área molhada/Perímetro molhado (m); n =  coeficiente de Manning (s/m1/3); Qe  =  vazão no trecho considerado (m³/s); I  = declividade do trecho considerado.  2.3 IPC 2012 O método de dimensionamento proposto pelo IPC é bastante similar ao método de Hunter, a única mudança está nos valores de Unidade de Drenagem de Aparelho (Drainage Fixture Units - DFU), como apresentado na Tabela 4. A DFU é equivalente ao que se chama Unidade Hunter de Contribuição (UHC), na NBR 8160.   TABELA 4:  Unidades de Drenagem de Aparelho (DFU) Aparelhos Sanitários Unidade de Drenagem de Aparelho Bacia Sanitária – 6 L por fluxo 3 Chuveiro Residencial até 21,6 L/min 2 Lavatório Residencial  1 Máquina de lavar roupa 2 Pia de cozinha residencial  2 Tanque de lavar roupas 2 Conjunto Banheiro* 5 FONTE: IPC 2012, modificado pelo autor.            *O Conjunto Banheiro é composto por 1 lavatório, 1 chuveiro ou banheira e 1 bacia sanitária.   Para o dimensionamento do coletor predial faz-se o somatório da DFU de cada conjunto existente e dos aparelhos que não entram em nenhum conjunto. Com isso, a partir da Tabela 5, se determina o valor do diâmetro e a inclinação do coletor.  TABELA 5:  Dimensionamento dos coletores prediais, por DFU Diâmetro nominal do tubo em milímetros  Número máximo de DFU em função das declividades mínimas Declividades 0,5% 1% 2% 4% 75 - 36 42 50 100 - 180 216 250 150 - 700 840 1000 200 1400 1600 1920 2300 250 2500 2900 3500 4200 300 3900 4900 5600 6700 400 7000 8300 10000 12000 FONTE: IPC 2012, modificado pelo autor. 



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  2.4 BS EN 12056-2 A norma britânica e europeia possui o método um pouco diferente dos demais. É apresentado na Tabela 6, as Unidades de Descarga (Discharge Units – DU) de cada aparelho sanitário, apesar da unidade de medida ser litros por segundo, os valores não representam as taxas de descarga, são apenas valores para efeito de cálculo.  A BS EN 12056-2 divide em 4 sistemas a rede de esgoto; Sistema 1: descarga de águas cinzas5 e negras6 numa mesma tubulação com o escoamento ocupando máximo 50% da área de seção transversal do tubo; Sistema 2: Similar ao sistema 1, porém o escoamento se dá em 70% da área de seção transversal do tubo; Sistema 3: Similar ao sistema 1 e 2, porém o escoamento se dá a seção plena; Sistema 4: Pode ser dividido como o sistema 1, 2 e 3, porém com a separação de esgoto de águas cinzas e negras.   TABELA 6:  Unidades de Descarga (DU) Aparelhos Sanitários Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 DU (L/s) DU (L/s) DU (L/s) DU (L/s) Bacia Sanitária – 6 L por fluxo 2,0 1,8 1,2 a 1,7 2,0 Chuveiro 0,6 0,4 0,4 0,4 Lavatório Residencial  0,5 0,3 0,3 0,3 Máquina de lavar roupa – 12Kg 1,5 1,2 1,2 1,0 Pia de cozinha residencial  0,8 0,6 1,3 0,5         FONTE: BS EN 12056-2, modificado pelo autor.  Para calcular a vazão do coletor predial, utiliza-se a Equação 3.  Qe = K √∑ DU        Eq. [3]  Em que: Qe  =  vazão no trecho considerado (m³/s); DU  = Unidade de Descarga, de acordo com a Tabela 5. K = Fator de Frequência, de acordo com a Tabela 7.  TABELA 7:  Fatores de Frequência típicos (K) Uso dos aparelhos K Uso intermitente, por exemplo:  residencial, escritório 0,5 Uso frequente, por exemplo: hospital, escola, restaurante, hotel. 0,7 Uso congestionado, por exemplo: banheiros e/ou chuveiros abertos ao público  1,0 Uso especial, por exemplo: laboratório 1,2                         FONTE: BS EN 12056-2.  Para o cálculo do diâmetro do coletor predial, utiliza a fórmula de Colebrook-White (Equação 4).   
√ =  −2 log ∈,7𝐷ℎ + ,5𝑅 √         Eq. [4] Em que: f  =  Fator de atrito de Darcy  (66/Re) ; 

ε/Dh  = Rugosidade relativa do tubo(m/m); Re = número de Reynolds.                                                   5 Águas Cinzas: Esgoto gerado por todos os aparelhos sanitários, com exceção da bacia sanitária. 6 Águas negras: Esgoto gerado pela bacia sanitária. 



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  Por conveniência, a norma, no anexo B, traz as vazões máximas de cada diâmetro em relação a inclinação, a partir da rugosidade k = 1mm e viscosidade do fluído υ = 1,31 10-6 m²/s.     3. METODOLOGIA O referido trabalho partiu da determinação de cenários para simulação e aplicação dos métodos de dimensionamento, resultando em uma análise comparativa do coletor predial, conforme ilustra a Figura 1. Cada uma das etapas é descrita a seguir.   FIGURA 1: Delineamento da metodologia  FONTE: Feito pelo autor.  3.1 DETERMINAÇÃO DOS CENÁRIOS De modo a comparar o dimensionamento de coletores prediais residenciais das diferentes normas, não se determinou apenas uma edificação, mas escolheram-se cenários que contemplassem diversas situações de projeto. Sendo assim, as seguintes características foram variadas: número de pavimentos, número de apartamentos por andar, número de quartos por apartamento e número de ambientes sanitários por apartamento. Para abranger um número maior de tipos de edificações foram feitas variações entre a quantidade de pavimentos tipos, em 5, 10, 15, 20, 25 e 30 pavimentos. Também se variou a quantidade de apartamentos por andar, em 2, 4, 6 e 8 apartamentos por andar. Determinou-se que edifícios com 2 apartamentos por andar, cada apartamento possui 4 quartos; para 4 apartamentos por andar, 3 quartos por apartamento; para 6 apartamentos por andar, 2 quartos por apartamento e para 8 apartamentos por andar, 1 quarto. Os ambientes sanitários considerados foram banheiros, área de serviço e cozinha. Os banheiros foram divididos em 3 tipologias: o banheiro comum; banheiro máster e lavabo. O banheiro comum possui 1 chuveiro, 1 bacia sanitária e 1 lavatório. O banheiro máster possui 2 chuveiros, 1 bacia sanitária e 2 lavatórios. O lavabo possui 1 bacia sanitária e 1 lavatório. Em todas as tipologias foi considerado o chuveiro elétrico, pois de acordo com Tomé (2014) cerca de 70% dos chuveiros utilizados no Brasil são elétricos. Foi considerado bacias sanitárias com caixa acoplada, pois os novos apartamentos com medição individualizada, não seria possível a instalação de válvulas de descargas.  A Tabela 8 descreve os ambientes sanitários pertencentes a cada tipologia definida anteriormente e a Tabela 9 descreve o tipo e o número de aparelhos sanitários de cada tipo de apartamento, relacionado ao número de quartos por apartamento.        



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  TABELA 8:  Descrição dos ambientes sanitários dos apartamentos Nº de Apto por andar Nº de Quartos por apto  Nº de Lavabos por apto Nº de Banheiro comum por apto Nº de Banheiro Máster por apto Nº de Cozinha Nº de área de serviço 2 4 1 3 1 1 1 4 3 1 2 1 1 1 6 2 1 2 0 1 1 8 1 1 1 0 1 1 FONTE: Feito pelo autor.  TABELA 9:  Descrição dos aparelhos sanitários dos apartamentos Nº de Quartos por apto Nº de Bacias sanitárias por apto  Nº de Lavatórios por apto Nº de Chuveiros por apto Nº de Pias por apto Nº de Tanques Nº de Máquina de lavar roupa 4 5 6 5 2 2 1 3 4 5 4 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 FONTE: Feito pelo autor.  Para o cálculo da população foi considerado que cada quarto possui 2 pessoas, sendo no máximo 5 pessoas por apartamento. Para a identificação de cada cenário foi criado um código formado por 4 dígitos. O primeiro é referente ao número de apartamentos por andar, o segundo representa o número de quartos por apartamento, e os últimos dois dígitos representa o número de pavimentos da edificação. A Tabela 10 apresenta os 24 cenários determinados com seu código, suas características e a população total.   TABELA 10:  Tipologias e população Código Nº de apto por andar Nº de quartos por apto Nº de andares Popula- ção Código Nº de apto por andar Nº de quartos por apto Nº de andares Popula- ção 2405 2 4 5 50 6205 6 2 5 120 2410 2 4 10 100 6210 6 2 10 240 2415 2 4 15 150 6215 6 2 15 360 2420 2 4 20 200 6220 6 2 20 480 2425 2 4 25 250 6225 6 2 25 600 2430 2 4 30 300 6230 6 2 30 720 4305 4 3 5 100 8105 8 1 5 80 4310 4 3 10 200 8110 8 1 10 160 4315 4 3 15 300 8115 8 1 15 240 4320 4 3 20 400 8120 8 1 20 320 4325 4 3 25 500 8125 8 1 25 400 4330 4 3 30 600 8130 8 1 30 480 FONTE: Feito pelo autor. 



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  3.2 DIMENSIONAMENTOS Todo o dimensionamento foi feito com o auxílio da planilha eletrônica do Windows®, Excel.  Os quatros métodos utilizados foram, o de Hunter (NBR 8160, 1999), o Hidráulico (NBR 8160, 1999), o DFU (IPC, 2012), e DU (BS EN 12056-2).  3.2.1 Método de Hunter Para edifícios residenciais, o coletor é dimensionando apenas utilizando o número total de bacias sanitárias multiplicado por seu UHC, conforme a Tabela 1, pois de acordo com a NBR 8160, somente para os outros de edifícios, como comerciais, dimensiona-se fazendo o somatório do produto de cada aparelho sanitário com seu respectivo valor de UHC. Após o somatório de UHC que será atendido pelo coletor predial, determina conforme a Tabela 2, o diâmetro e a inclinação da tubulação.  3.2.1 Método Hidráulico  Para o dimensionamento pelo método Hidráulico, é necessário determinar tempo de uso e intervalo entre uso de cada aparelho sanitário. Para a determinação desses valores, foram usados como base os dados de Barreto (2008) e Paula (2017). A partir da análise desses dados foi utilizado os valores presentes na tabela 11.  TABELA 11:  Tempo de uso e intervalo entre usos de cada aparelho sanitário. Aparelhos Sanitários Duração de uso (s) Intervalo entre usos (min) Bacia Sanitária – caixa de descarga 10 114 Chuveiro Residencial 600 265 Lavatório Residencial  40 110 Máquina de lavar roupa 180 90 Pia de cozinha residencial  45 9 Tanque de lavar roupas 60 140 FONTE: Feito pelo autor a partir dos dados de Barreto (2008) e Paula (2017).  Com os dados da Tabela 11, e o número total de cada aparelho, foi feita a distribuição binomial, para o cálculo de probabilidade de uso simultâneo de cada aparelho utilizando o fator de falha de 1%. Dessa forma obtêm-se os valores de mi para o cálculo da vazão do coletor, conforme a Equação 1.  Para o cálculo do coletor, foi considerado o coeficiente de Manning igual a 0,011 (Netto, 1998), e o escoamento ocupando 70% da seção transversal do tubo, ou seja, a altura da lamina é 2/3 do diâmetro do tubo, e foi considerado que o diâmetro interno do tubo de diâmetro nominal de 100 mm é 96 mm. Com isso obtém uma vazão de 4,22 L/s por tubo. Dessa forma, consegue-se determinar o número de tubos necessários para o escoamento da vazão encontrada de cada cenário.  3.2.2 Método DFU O método DFU determina peso para conjuntos de aparelhos que se encontram no mesmo ambiente, como por exemplo o Conjunto Banheiro presente na Tabela 4. O somatório de DFU de todos os aparelhos do Banheiro Comum é igual a 6 DFU, contudo de acordo com a Tabela 4, é utilizado o valor de 5 DFU para o dimensionamento. Devido a isto, estipulou-se um valor para o Banheiro Máster. O somatório de DFU de todos os aparelhos do Banheiro Máster é 9 DFU, para o dimensionamento foi considerado 7 DFU. Nos outros ambientes foram considerados para a somatória todos os aparelhos sanitários com seu respectivo valor DFU.   



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  3.2.3 Método DU Para o dimensionamento pelo método DU, foi considerado o sistema 2 descrito na norma, escoamento unificado de águas cinzas e negras ocupando 70% da seção transversal da tubulação, pois é o que mais se assemelha com o sistema brasileiro. Países da Europa não tem o costume de ter Tanques de Lavar Roupa dentro do apartamento, por isso não tem esse aparelho sanitário na norma, a fim poder fazer a comparação, será considerado o mesmo valor de DU de Pia de Cozinha Residencial para o Tanque de Lavar Roupas, pois a relação desses dois aparelhos nos outros três métodos descritos é igual. Com isso a partir da Equação 3, utilizando K=05 (Tabela 7) e os valores do Sistema 2 da Tabela 6 e a consideração acima, foi calculado a vazão de projeto do sistema para cada cenário. Para o dimensionamento do coletor foi utilizada a tabela presente no Anexo B da norma, que diz que a capacidade de drenagem de um tubo com diâmetro nominal de 100 mm com 1% de inclinação em um escoamento de 70% da área transversal do tubo é de 4,2 L/s a uma velocidade de 0,8 m/s. Nota-se que o valor é bem próximo ao utilizado no método hidráulico.  3.3 ANÁLISES DE RESULTADOS Para se realizar as analises, os 24 cenários foram divididos em 11 grupos distintos, sendo 4 grupos relacionados a tipologia do apartamento, ou seja, número de apartamentos por andar e quarto por apartamentos iguais. Os grupos A, B, C e D foram compostos por edificações de 2, 4, 6 e 8 apartamentos por andar, respectivamente, como exposto na Tabela 12. Os outros 7 grupos foram separados em relação a população, ou seja, cenários com a população igual, como mostrado na Tabela 13.   TABELA 12: Grupos para análises em relação ao tipo do apartamento  Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Código 2405 4305 6205 8105 2410 4310 6210 8110 2415 4315 6215 8115 2420 4320 6220 8120 2425 4325 6225 8125 2430 4330 6230 8130 FONTE: Feito pelo autor.  TABELA 13: Grupos para análises em relação a população  Código População  Código População  Código População Grupo E 2410 100 Grupo H 2430 300 Grupo J 6220 480 4305 100 4315 300 8130 480 Grupo F 2420 200 Grupo I 4320 400 Grupo K 4330 600 4310 200 8125 400 6225 600 Grupo G 6210 240 FONTE: Feito pelo autor 8115 240  Para a exposição dos resultados do dimensionamento, utilizou-se como parâmetro de comparação tubos de DN 100 mm com declividade de 1%. A partir disso, calculou-se a vazão total projetada de cada método (vazão que comporta o número total de tubos dimensionado, considerando a vazão de 4,22 L/s por tubo encontrada no item 3.2.1) com a vazão total de todos os aparelhos sanitários, utilizando as vazões presente na Tabela 3.  



L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  4. RESULTADOS   Realizou-se a aplicação dos métodos de dimensionamento dos coletores, já citados, para os 24 cenários considerados. Na Tabela 13, os resultados são apresentados em função de coletores de 100mm a 1%.   TABELA 13:  Número de coletores DN 100 mm a 1% de cada método Código Hunter Hidráulico DFU DU Código Hunter Hidráulico DFU DU 2405 2 1 2 3 6205 3 2 4 4 2410 4 2 4 4 6210 6 2 7 5 2415 5 2 6 5 6215 9 3 10 6 2420 7 2 8 6 6220 12 3 14 7 2425 9 3 10 6 6225 15 4 17 8 2430 10 3 12 7 6230 18 4 20 9 4305 3 1 4 4 8105 3 2 4 4 4310 6 2 7 5 8110 6 3 7 5 4315 8 3 10 6 8115 8 3 10 6 4320 11 3 13 7 8120 11 4 14 7 4325 14 3 17 8 8125 14 4 17 8 4330 16 4 20 8 8130 16 4 20 9 FONTE: Feito pelo autor.  Verifica-se na Tabela 11, a grande diferença no resultado do dimensionamento entre os 4 métodos escolhidos. Como se esperava, o número de tubos aumentou com o aumento do número de pavimentos, dentro de cada grupo. Observa-se que o método hidráulico possui sempre os menores valores, sendo normalmente 50% abaixo do segundo menor resultado. O método DU para edificações menores, ou seja, com o menor número de aparelhos sanitários, apresenta os maiores números de tubos necessários entre os métodos, porém com o aumento do número de aparelhos, o método se torna o segundo menor valor. Com isso tem-se que para edificações baixas, o método DU possui o sistema mais caro. De maneira geral, o método DFU apresenta uma maior quantidade de tubos. Comparando os métodos com o método de Hunter, o mais utilizado no Brasil, tem-se que método Hidráulico apresenta em média 200% a menos o número de tubos, mas chegando até 367% no cenário 4325. Observou-se que as maiores diferenças se encontram nas edificações de maior número de pavimentos. O método de Hunter e DFU possuem resultados bem próximos, sendo que no método DFU apresenta em média 15% a mais o número de tubos em relação ao método de Hunter. O método DU apresenta uma grande variação, apresentando 20% a mais de números de tubos em edificações de 5 pavimentos, e 100% a menos do número de tubos em edificações de 30 pavimentos.  Ao separar os resultados da Tabela 13, nos grupos apresentados na Tabela 11, tem-se o Gráfico 1. Observa-se que o para as edificações de 5 pavimentos, os dimensionamentos dos métodos são bem próximos em todos os grupos, porém com o aumento do número de pavimento a diferença entre os métodos, aumenta também. O dimensionamento pelo método de Hunter e DFU mantem-se próximos, mesmo com o aumento do número de pavimentos da edificação, em todos os grupos. Nota-se que no Grupo A, por ser apenas 2 apartamentos por andar, e consequentemente um número menor de aparelhos, tem-se que o método DU é próximo do método de Hunter e DFU em até 15 pavimentos, depois que ocorre o distanciamento.   
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GRÁFICO 1: Número de Pavimentos versus o número de tubos referente a cada grupo. A) Grupo A; B) Grupo B; C) Grupo C; D) Grupo D. FONTE: Feito pelo autor.  O método de Hunter e DFU apresentam praticamente uma proporcionalidade 1:1, ou seja, com a duplicação do número de pavimentos, duplica-se também o número de tubos necessários.  Já essa relação não existe no método hidráulico e o DU.  Observa-se que no grupo C e D, apesar do número pavimentos ter aumentado em 5 vezes, o número de tubos pelo método hidráulico aumentou apenas 2 vezes, e 2,5 vezes no método DU. A partir dos valores da Tabela 13, foi possível calcular a vazão máxima que pode passar no sistema projetado, utilizando a vazão de 4,22 L/s por tubo encontrada no item 3.2.1. Com a Tabela 8 e as considerações de tipologias feitas no item 3.1, foi possível quantificar o número total de cada aparelho sanitário de cada cenário, e utilizando a Tabela 3 determinou-se a vazão total do sistema, caso todos os aparelhos existentes funcionassem simultaneamente. Com essas duas vazões criou-se a Taxa de Utilização simultânea (Vazão projetada/ Vazão total), para verificar qual é a margem de utilização de uso considerado 
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L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  por cada método. O Gráfico 2 mostra a relação entre vazão máxima e taxa de utilização simultânea, para os quatro métodos determinados.   
 GRÁFICO 2: Vazão total x Taxa de Utilização Simultânea de cada método FONTE: Feito pelo autor.  Observa-se que a taxa de utilização simultânea no método DFU varia entre 10 e 12%, bem próximo ao método de Hunter que varia entre 9 e 11%. O método DFU possui uma taxa média de 10,7% e um desvio padrão de 0,8%, e o método de Hunter possui uma taxa média de 9,3% com um desvio padrão de 0,5%. Ou seja, que independentemente da tipologia da edificação possui basicamente a mesma taxa de utilização. Já o método hidráulico, apresenta a menor taxa de utilização simultânea, variando entre 2 a 7%, possuindo uma taxa média de 3,4% e o desvio padrão de 1,3%. Percebe-se que as maiores taxas de utilização são em edificações menores, ou seja, a probabilidade de uso simultâneo dos aparelhos, quando se possui menor número de aparelhos é maior. O método DU, é o método com a maior variação de taxa, variando de 4 a 16%, possuindo uma taxa média de 7,7% e um desvio padrão de 3,1%. Similar ao método hidráulico, o método DU considera que quanto menor a edificação e o número de aparelhos, maior a chance de uso simultâneo dos aparelhos. Nota-se que para pequenas vazões o método DU, possui a maior taxa de utilização e que decresce em uma curva característica devido a Equação 3. Apesar de nenhum método de dimensionamento levar em consideração o número de pessoas para o dimensionamento, a Tabela 14 apresenta os resultados dos Grupos E a K, o número total de bacias sanitárias, aparelhos sanitários e a diferença relativa, em porcentagem, entre cada grupo, por método.     
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L. F. C. Neves; M. A. S. Campos;    REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018)  TABELA 14: Diferença relativa entre cenários com a mesma população  Grupos Código População Nº Total de Bacias Sanitárias Nº total de aparelhos sanitários Hunter DFU DU Hidráulico Nº de tubos Dif. relativa Nº de tubos Dif. relativa Nº de tubos Dif. relativa Nº de tubos Dif. relativa Grupo E 2410 100 100 420 4 25% 4 25% 4 0% 1 50% 4305 100 80 340 3 3 4 2 Grupo F 2420 200 200 840 7 14% 8 25% 6 17% 2 33% 4310 200 160 680 6 6 5 3 Grupo G 6210 240 180 660 6 25% 7 30% 5 17% 3 0% 8115 240 240 960 8 10 6 3 Grupo H 2430 300 300 1260 10 20% 12 25% 7 14% 2 0% 4315 300 240 1020 8 9 6 2 Grupo I 4320 400 320 1360 11 21% 12 29% 7 13% 3 25% 8125 400 400 1600 14 17 8 4 Grupo J 6220 480 360 1320 12 25% 14 30% 7 22% 4 0% 8130 480 480 1920 16 20 9 4 Grupo K 4330 600 480 2040 16 6% 18 6% 8 0% 3 0% 6225 600 450 1650 15 17 8 3 FONTE: Feito pelo autor.   Percebe-se que os cenários com o maior número de aparelhos possuem quantidade maiores de tubos. As maiores diferenças se encontram nos métodos de Hunter e DFU, que como mostrado no Gráfico 1 possuem o maior crescimento em relação ao número de pavimentos. Observa-se que o cenário 8130 e 4330 possuem o mesmo número de bacias sanitárias, e consequentemente o mesmo número de tubos pelo método de Hunter. Mesmo o cenário 8130 apresentando 80% da população do cenário 4330, considera-se que o consumo de água e consequentemente a geração de esgoto dessas duas edificações são iguais. Com isso, percebe-se uma falha nos métodos de dimensionamento de SPES, pois as pessoas geram em média a mesma quantidade de esgoto e esse fator não é considerado pelos métodos.   5. CONCLUSÕES   O trabalho cumpriu com o objetivo proposto de comparar os quatro métodos escolhidos. Percebeu-se que apenas uma norma é atualizada continuamente, podendo assim adequada de acordo com o progresso da tecnologia. Cada método tem suas considerações e sua margem de erro, por isso é indispensável ao projetista conhecer minimamente a utilização de cada edificação, para ser possível fazer as considerações necessárias e ter menos chance de errar. Nota-se que o método DFU e o de Hunter são os mais conservadores, considerando que cerca de 10% da vazão total do sistema seja utilizada.  Já o método hidráulico a média está em cerca de 3%.  A escolha do método de dimensionamento, principalmente em edificações com mais de 20 pavimentos, pode gerar uma grande diferença no custo do material e mão de obra para a execução dos coletores prediais, pois foi verificado diferença de até 500% do número de tubos entre os métodos. Notou-se que nenhum dos métodos considera o total de pessoas que utiliza o sistema, o hábito de consumo, se a edificação é de padrão alto ou baixo, que gera uma contradição com o método de dimensionamento de abastecimento de água e coleta de esgoto público. Com exceção do método hidráulico, 
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