
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 

METODOLOGIAS DE DIMENSIONAMENTO DE 

SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

MATHEUS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 

NATÁLIA RODRIGUES PARRODE 

SARAH BORGES SALERNO 

GOIÂNIA 

NOVEMBRO, 2018 

 



 

MATHEUS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 

NATÁLIA RODRIGUES PARRODE 

SARAH BORGES SALERNO 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 

METODOLOGIAS DE DIMENSIONAMENTO DE 

SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO 
 

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso II do curso de Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Prado Abreu Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

NOVEMBRO, 2018 
 





RESUMO 

Nas últimas décadas tem havido uma grande preocupação no desenvolvimento de sistemas 

hidrossanitários com maior desempenho econômico, social e ambiental. Dentre os métodos para 

dimensionamento de sistemas prediais hidrossanitários, a NBR 8160 apresenta dois: o método 

das unidades de Hunter de contribuição (UHC) e o método hidráulico, ficando a critério do 

projetista a decisão de qual método utilizar no dimensionamento do seu projeto. O objetivo 

deste estudo consiste em comparar os dois métodos de dimensionamento para um mesmo 

edifício, um edifício residencial com 23 pavimentos e o térreo, analisando qual método 

encontra-se com maior alinhamento em relação às pesquisas do ponto de vista do atendimento 

às necessidades do usuário, à concepção e projeção de um sistema mais eficaz, mais econômico 

e mais viável em relação à sua execução. Esse edifício foi dimensionado integralmente por cada 

método apresentado na NBR 8160 (ABNT, 1999). Utilizou-se de diferentes situações para o 

método hidráulico, visando abranger o método como um todo.  A partir da análise de resultados 

constatou-se que dependendo dos parâmetros adotados no dimensionamento, o método 

hidráulico possibilita a redução no diâmetro de muitos trechos do sistema de esgoto em relação 

ao método das UHC, o que pode representar economia e vantagens para o cliente.  

 

Palavras-chave: Sistemas Hidrossanitários. Dimensionamento de Sistemas Prediais. Método 

das Unidades de Hunter de Contribuição. Método Hidráulico. Métodos de Dimensionamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento das populações concentradas em áreas urbanas aumentou-se a 

verticalização das cidades. Dentre os diversos sistemas que compõem um edifício e que 

permitem o seu funcionamento, pode ser citado o Sistema Predial Hidráulico e Sanitário 

(SPHS), constituído basicamente por redes de suprimento e distribuição de água e redes de 

captação e transporte de esgoto e águas pluviais. A utilização de água nos edifícios para suprir 

as necessidades dos usuários gera os esgotos, também conhecidos como despejos hídricos, que 

necessitam de um tratamento específico e um encaminhamento adequado desde sua produção 

até a rede coletora, ou um sistema particular de tratamento, no caso de reutilização ou 

disposição in-loco. O Sistema Predial de Esgotos Sanitários (SPES) é formado por um conjunto 

de tubulações, conexões e componentes acessórios que foi criado com o intuito de atender à 

essa necessidade (SANTOS; ILHA e GONÇALVES, 2009). 

Nas últimas décadas tem havido uma grande preocupação no desenvolvimento de sistemas com 

maior desempenho econômico, social e ambiental. Neste sentido, pode-se destacar tanto a 

evolução das tecnologias que promovem o uso racional e a conservação de água como também 

a busca por um menor consumo de materiais na indústria da construção. Neste cenário 

encontram-se os engenheiros projetistas de SPHS focados na concepção e no bom desempenho 

dos SPES. Atendendo às necessidades da população usuária da rede e a todos os critérios e 

parâmetros de qualidade, determinados pelas normas NBR 8160 (ABNT, 1999) e NBR 15575-

6 (ABNT, 2013), é possível obter um sistema predial de esgoto sanitário com qualidade, desde 

sua concepção até a sua utilização final. 

Observa-se na atual realidade que o crescimento dessa demanda e dessa produção não foi 

acompanhada por crescimentos significativos da qualidade dos SPES no Brasil (GRAÇA, 

1985). Assim, a busca por um sistema que compreendesse os conceitos de desempenho e 

qualidade foi postergado em relação à demanda social. 

À medida que houve uma maior busca por qualidade nas edificações, em paralelo, também, 

cresceu a conscientização por SPHS que gerassem um menor impacto ambiental. Neste cenário 

foram desenvolvidos programas de controle da gestão da demanda, como por exemplo: o 

Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNDCA), criado em 1997, após 
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estudos de 1994, em que estava em alta a preocupação pelo tema (SILVA, TAMAKI, 

GONÇALVES, 2006); o Programa de Uso Racional de Água (PURA), criado em 1995 pela 

escola politécnica da USP, que focava na otimização do SPHS considerando duas ações 

operacionais, a atuação e o controle. A primeira focada na instalação de componentes 

economizadores e a segunda focada na monitoração sistemática do consumo de água 

(OLIVEIRA, 1999). 

No Brasil, a norma de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – projeto e execução, a NBR 8160 

(ABNT, 1999), apresenta dois métodos para dimensionar os sistemas prediais de esgotos 

sanitários, o método de unidades Hunter de contribuição (UHC) e o método hidráulico. Ambos 

os métodos são probabilísticos, sendo que o primeiro fornece os diâmetros das tubulações de 

acordo com os aparelhos sanitários que elas alimentarão, na declividade e no número de 

pavimentos da edificação, enquanto o segundo exige do engenheiro projetista a definição de 

alguns parâmetros, como taxa de ocupação das tubulações, frequência e duração da utilização 

de aparelhos sanitários. 

Percebe-se a importância de uma avaliação criteriosa do dimensionamento, no que se refere aos 

custos, principalmente, ao se avaliar o custo do SPHS em relação ao custo total da obra. Estima-

se que para construções convencionais esse custo represente, em média, cerca de 8,4% de todo 

o orçamento do edifício (MASCARÓ, 2010). O método de unidades Hunter de contribuição é 

o mais usado pelos engenheiros projetistas, por ser de mais fácil entendimento e aplicação, mas 

isso não quer dizer que seja o mais viável economicamente, nem o mais eficaz. 

Portanto, diante de um cenário em que tem-se mudado a forma como se utiliza a água nas 

edificações residenciais, tem-se alterado os equipamentos sanitários, destaca-se a necessidade 

de estudos para uma maior consolidação dos métodos de dimensionamento de SPES ou a 

verificação da necessidade de uma atualização desses métodos, visto que as normas vigentes 

foram criadas em um outro cenário de uso de água, justificando assim a importância desse 

estudo de comparação dos métodos de dimensionamento. 

1.1 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo dos dois métodos de 

dimensionamento do sistema predial de esgoto sanitário preconizados na NBR 8160 (ABNT, 

1999) “Sistemas prediais de esgotos sanitários – projeto e execução”, visando analisar qual 
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método encontra-se com maior alinhamento em relação às pesquisas do ponto de vista do 

atendimento às necessidades do usuário, à concepção e projeção de um sistema de melhor 

desempenho e mais viável economicamente em relação à sua execução. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 Por muito tempo, até por volta de 1970, os projetos de SPES eram fundamentalmente baseados 

em métodos empíricos, fundamentados na experiência, erros e acertos de quem estava 

projetando e executando. De 1970 para frente intensifica-se a busca por novos métodos e pelo 

aprimoramento do que já existia e o estabelecimento de novos padrões de projeto, já que eram 

seguidas normas de 1950 que retratavam apenas conceitos das décadas de 1920 e 1930 

(GRAÇA, 1985). 

No início da década de 1980, a Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou a NBR 

8160:1983 “Instalação predial de esgoto sanitário – Procedimentos”, que pouco mudou em 

conteúdo em relação ao que era praticado anteriormente; as maiores mudanças foram em 

relação à escrita. 

A norma utilizada atualmente para os SPES é a NBR 8160 (ABNT, 1999) “Sistemas Prediais 

de esgotos sanitários – projeto e execução”. Essa norma trouxe uma maior preocupação com o 

desempenho das instalações de esgoto sanitário, além da preocupação tanto com a 

contaminação da água de consumo pelos esgotos produzidos, por meio da proteção do interior 

dos sistemas de abastecimento, como dos ambientes receptores. 

Para isso, as obrigatoriedades no uso de alguns dispositivos de proteção foram criadas. O 

dispositivo de proteção mais utilizado são os desconectores, inseridos no SPES por meio de 

sifões. Eles operam por meio de um fecho hídrico, evitando o retorno dos odores provenientes 

do interior das tubulações para o ambiente (SANTOS; ILHA; GONÇALVES, 2009). 

2.2 COMPONENTES DO SISTEMA 

O SPES é formado por um conjunto de tubulações, conexões e componentes acessórios, sendo 

necessária a definição de alguns desses componentes para a realização do estudo deste trabalho. 

Por Creder (2012) os Aparelhos Sanitários são os aparelhos ligados ao SPES com função de 

receber dejetos e águas servidas. Deles saem os Ramais de Descarga, e a tubulação que recebe 

efluentes de mais de um ramal de descarga é o Ramal de Esgoto. Os Tubos de Queda são 
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tubulações verticais que recebem efluentes dos ramais de esgoto e descarga. Em seguida os 

Subcoletores, que recebem efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. O 

Coletor Predial é o último trecho de tubulação entre a última inserção de um subcoletor e o 

coletor público.  

Temos que o conjunto de tubulações pode ser dividido em Instalações Primárias e Secundárias 

de Esgotos. Na primeira, há o acesso de gases nas tubulações provenientes da rede urbana de 

esgoto, e na segunda não. Para as Instalações Secundárias é necessário que haja Ramais de 

Ventilação que interligam os desconectores ou ramais de esgoto à Colunas de Ventilação, que 

são tubos verticais com extremidade superior aberta à atmosfera. Alguns dispositivos 

complementares também são importantes, como as Caixas de Inspeção e de Gordura, com 

função, respectivamente, de limpeza e desobstrução das tubulações, e de reter a gordura 

proveniente das cozinhas e que são indesejadas nas redes de esgoto sanitário. 

2.3 DIRETRIZES DE PROJETO 

Com a necessidade de se criar um sistema que atenda todas as exigências do cliente e, também, 

aos critérios de qualidade preconizados pelas normas brasileiras, a concepção do traçado e o 

dimensionamento do projeto deve ser elaborada em conformidade com as prescrições da NBR 

8160 (ABNT, 1999). 

Essa norma prevê que além das funções básicas do sistema de esgoto sanitário, de coletar 

despejos dos aparelhos sanitários e conduzi-los ao local apropriado, o projeto deve ainda 

atender aos seguintes requisitos: 

1. Garantir a qualidade da água de consumo; 

2. Permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a 

ocorrência de vazamentos e a formação de depósitos no interior das tubulações; 

3. Impedir que os gases provenientes do interior do SPES atinjam áreas de utilização; 

4. O projeto deve garantir uma separação absoluta do sistema de esgoto predial em relação 

ao sistema predial de águas pluviais; 

5. Permitir uma fácil inspeção dos componentes; 
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6. Impedir o acesso do esgoto ao sistema de ventilação. 

Para que o projetista seja capaz de garantir a qualidade do sistema, atendendo a todos os 

requisitos citados, ele deve seguir alguns procedimentos também descritos na NBR 8160 

(ABNT, 1999), como: definição do traçado, compatibilização com outros subsistemas, 

facilidade de execução e manutenção, atendimento às normas, dentre outros. 

Primeiramente, é necessário definir o traçado, que está atrelado principalmente à análise do 

projeto estrutural e arquitetônico (CARVALHO JÚNIOR, 2013), para que não haja 

incompatibilização. Segundo Creder (2012, p. 231) a melhor localização para os aparelhos é 

descrita a seguir: 

É sempre conveniente agruparem-se as instalações sanitárias, tanto quanto possível. 

As bacias deverão ficar próximas às janelas ou basculantes. A melhor posição para o 

ralo sifonado é em posição central às demais peças, o que nem sempre coincide com 

a melhor estética. Sempre que possível, instalar o chuveiro em boxe próprio, em vez 

de sobre a banheira, para evitar acidentes devido a escorregamento; caso não seja 

possível, instalar um meio de o usuário poder se segurar. 

Nem sempre a melhor configuração dos aparelhos é definida pela arquitetura, que deve 

obedecer à funcionalidade, estética e economia (CREDER, 2012). Então, cabe ao projetista 

definir um traçado que seja o mais retilíneo, com o menor número de conexões e mais curto 

possível. 

Apesar dos projetos estrutural e arquitetônico serem de fundamental importância na definição 

do traçado dos SPHS, há também que se considerar os demais projetos complementares e 

subsistemas da edificação para garantir a melhor e mais adequada compatibilização, visto que 

“o projeto de instalações prediais harmoniosamente integrado aos demais projetos do edifício 

permitirá fácil operação e manutenção das instalações” (CARVALHO JÚNIOR, 2013, p.13) 

Sobre a execução e manutenção, a própria NBR 8160 (ABNT, 1999) tem dois anexos dedicados 

aos corretos procedimentos e cuidados a serem tomados nestes sistemas, os anexos E e F (NBR 

8160, ABNT, 1999). 

Outros critérios a serem levados em conta pelo projetista, que se encontram na NBR 8160 

(ABNT, 1999) e que foram seguidos na realização deste trabalho, são descritos a seguir: 

a) Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores (sifões contendo 

um fecho hídrico eficiente), sejam eles individuais ou atendendo a um conjunto de 

aparelhos; 
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b) As bacias sanitárias são ligadas diretamente ao tubo de queda. Já os outros aparelhos 

podem ser conectados a uma caixa sifonada que protegerá esse conjunto, atuando como 

desconector; 

c) Deve-se prever dispositivos de inspeção nos ramais de descarga da cozinha e de 

máquinas de lavar louça; 

d) Deve-se dar preferência ao uso de desvios menores que 90º nos tubos de queda; sempre 

que possível esses desvios devem ser feitos com angulações de 45º ou curvas de 90° de 

raio longo; 

e) Para a ligação dos ramais de ventilação às suas respectivas colunas de ventilação, a 

recomendação é de conectá-los no mínimo 15 cm acima do nível mais alto de 

transbordamento dos aparelhos sanitários que esse ramal atende; 

f) Os trechos horizontais devem ser capazes de permitir o escoamento por gravidade. Por 

isso o ideal é que tenham declividade mínima de 2% para tubulações com diâmetro 

nominal menor ou igual a 75 mm, e 1% para tubulações com diâmetro nominal maior 

ou igual a 100 mm; 

g) O coletor predial e os subcoletores devem ter declividade máxima de 5%, e devem ser 

de preferência retilíneos; 

h) As caixas de gordura devem ser corretamente impermeabilizadas e ter dispositivos para 

inspeção; 

i) A distância entre dispositivos de inspeção deve ser menor que 25 m. 

2.4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

Segundo a NBR 8160 (ABNT, 1999, p. 3), “O sistema de esgoto sanitário tem por funções 

básicas coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a 

um destino apropriado”. Então, o dimensionamento do sistema deve ser capaz de encaminhar 

corretamente os despejos gerados. 
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O dimensionamento irá fornecer os diâmetros das tubulações, as conexões adequadas e as 

declividades mínimas e máximas, já que é um sistema gravitacional, e deve, portanto, ter as 

declividades adequadas para seu escoamento. 

O SPES pode ser dimensionado por dois diferentes métodos, o método convencional de 

unidades de Hunter de contribuição (UHC) e o método hidráulico, que é apresentado no Anexo 

B da NBR 8160 (ABNT, 1999). 

2.4.1  MÉTODO DAS UNIDADES DE HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO 

O método das unidades de Hunter de contribuição é o método comumente empregado no 

dimensionamento de sistemas prediais de esgoto sanitário no Brasil. Ele foi adaptado de 

pesquisas realizadas nos E.U.A. por Hunter, Eaton, French e Wyly, e que estão estabelecidas 

no National Plumbing Code americano (MONTENEGRO, 1985). 

A denominação Unidades de Hunter de Contribuição é devido ao nome do autor dessas 

pesquisas, Dr. Roy B. Hunter. A NBR 8160 (ABNT, 1999, p. 3) define essa unidade como 

sendo um “fator numérico que representa a contribuição considerada em função da utilização 

habitual de cada tipo de aparelho sanitário”. 

Carvalho Júnior (2012, p. 228) explica melhor esse fator: 

Fator probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização 

associada à vazão de cada uma das diferentes peças de um conjunto de aparelhos 

heterogêneos em funcionamento simultâneo em hora de contribuição máxima no 

hidrograma diário. 

Com base nesse raciocínio, a NBR 8160 (ABNT, 1999) apresenta uma tabela em que define 

para cada aparelho sanitário um número diferente de UHC e um diâmetro nominal mínimo do 

ramal de descarga do respectivo aparelho. Essa tabela é reproduzida neste trabalho na Tabela 

1. Para os casos de aparelhos sanitários que não estão relacionados na tabela da norma é 

fornecido uma outra tabela em que o projetista deve estimar o número de unidades de Hunter 

de contribuição e a partir dele extrair o diâmetro mínimo do ramal de descarga. 
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Tabela 1 - Unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais 

de descarga 

Aparelho sanitário 
Número de unidades de 

Hunter de Contribuição 

Diâmetro nominal mínimo 

do ramal de descarga (DN) 

Bacia sanitária 6 100 

Banheira de residência 2 40 

Bebedouro 0,5 40 

Bidê 1 40 

Chuveiro 
De residência  2 40 

Coletivo 4 40 

Lavatório 
De residência 1 40 

De uso Geral 2 40 

Mictório 

Válvula de descarga 6 75 

Caixa de descarga 5 50 

Descarga automática 2 40 

De calha 2 50 

Pia de cozinha residencial 3 50 

Pia de cozinha industrial 
Preparação 3 50 

Lavagem de panelas 4 50 

Tanque de lavar roupas   3 40 

Máquina de lavar louças   2 50 

Máquina de lavar roupas   3 50 

Fonte: NBR 8160 (ABNT, 1999) 

Depois das etapas de determinação do traçado e das unidades de Hunter de contribuição de cada 

aparelho e de seus respectivos diâmetros de ramais de descarga, a NBR 8160 (ABNT, 1999, p. 

17) fornece os valores apresentados na Tabela 2 para a obtenção dos diâmetros dos ramais de 

esgoto. 

Tabela 2 - Dimensionamento de ramais de esgoto – ABNT (1999) 

Diâmetro nominal mínimo do tubo DN Número máximo de unidades de Hunter de contribuição UHC 

40 3 

50 6 

75 20 

100 160 

Fonte: NBR 8160 (ABNT, 1999) 

Para o dimensionamento dos ramais de descarga e de esgoto a norma faz algumas 

recomendações em relação às declividades, conforme já foi mostrado nesse trabalho no item 

“f” do item 2.3. É recomendado uma declividade mínima de 2% para tubulações com diâmetro 
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nominal igual ou inferior a 75 mm e declividade mínima de 1% para tubulações com diâmetro 

nominal igual ou superior a 100 mm. 

Os diâmetros dos tubos de queda e dos coletores e subcoletores prediais também são 

determinados por tabelas presentes na NBR 8160 (ABNT, 1999). Há, entretanto, algumas 

ressalvas feitas no caso do tubo de queda. Se ele apresentar desvios e esses desvios formarem 

ângulos superiores a 45º o dimensionamento deve ser feito em três etapas: a porção acima do 

desvio deve levar em consideração o número de UHC dos aparelhos acima do desvio segundo 

a tabela apresentada na norma para dimensionamentos de tubos de queda; a porção horizontal 

do desvio segundo a tabela de dimensionamento de subcoletores e coletores prediais e a porção 

abaixo do desvio novamente com a tabela de dimensionamento de tubos de queda, entretanto 

utilizando o número de UHC de todos os aparelhos que descarregam neste tubo de queda, e o 

diâmetro não poderá ser menor que o do trecho horizontal. 

Para o dimensionamento de subcoletores e coletor predial de prédios residenciais deve ser 

considerado o somatório das UHC, sendo que apenas o aparelho de maior descarga de cada 

banheiro deve ser usado para o somatório. No caso do coletor predial a norma estabelece que o 

diâmetro nominal mínimo deve ser de 100 mm (ABNT, 1999). 

2.4.2  MÉTODO HIDRÁULICO 

O Método Hidráulico é apresentado no Anexo B da NBR 8160 (ABNT, 1999) e é baseado nas 

teses de Graça (1985), Gonçalves (1986) e Montenegro (1985). Como sua principal base para 

o dimensionamento é em relação ao uso da edificação, isto é, possui parâmetro que relaciona o 

número de aparelhos sanitários em uso simultâneo, o intervalo de tempo médio entre descargas 

consecutivas e a duração média da descarga, ele se utiliza da aplicação da distribuição binomial 

de probabilidades para identificação desse parâmetro.  

A norma especifica todo o roteiro de cálculo para o dimensionamento do ramal de descarga, 

ramal de esgoto, tubo de queda, subcoletor e coletor predial, desde que se considere o 

escoamento em regime permanente, ou seja, escoamento cujas “propriedades e características 

hidráulicas, em cada ponto do espaço, forem invariantes no tempo” (PORTO, 2006, p. 4). 
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2.4.2.1 DIMENSIONAMENTO DO TUBO DE QUEDA 

Para o cálculo do diâmetro do tubo de queda, inicialmente precisa-se dos valores da vazão de 

projeto no tubo de queda, do coeficiente de Manning e da taxa de ocupação de água durante o 

escoamento nessa tubulação. 

A vazão de projeto é obtida pela Equação (2.1), apresentada a seguir: 

Q
Tq

= ∑ (mi×q
i
)n

i=1                                 (2.1) 

Em que: 

QTq: vazão de projeto no tubo de queda, (L/s); 

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; 

qi: vazão de contribuição do aparelho sanitário do tipo i, (L/s). 

Para cada tipo de aparelho sanitário encontra-se o valor de m nas tabelas B.1, B.2 e B.3 da NBR 

8160 (ABNT, 1999), de acordo com o número de aparelhos considerados em uso simultâneo, 

o intervalo de tempo médio entre descargas consecutivas e o tempo médio de descarga. As 

tabelas B.1, B.2 e B.3 são diferenciadas pelo fator de falha, que é a porcentagem de tempo em 

que pode haver mais do que m aparelhos sanitários em uso simultâneo (GRAÇA, 1985), e que 

deverá ser escolhido pelo projetista. 

Quanto à vazão de cada aparelho sanitário, prioritariamente deve ser considerado o valor 

especificado pelo fabricante (ABNT, 1999). Caso não seja possível, a norma apresenta na tabela 

B.4 valores médios de vazões unitárias para alguns tipos de aparelhos sanitários. 

O coeficiente de Manning, também conhecido por coeficiente de rugosidade de Manning, varia 

de acordo com o material do tubo (TSUTIYA; SOBRINHO, 1999). A norma indica como caso 

geral o uso de tubulação plástica, que possui n = 0,010. 

Por último, a taxa de ocupação de água no tubo de queda pode ser calculada pela Equação (2.2): 
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t0=
Se

STq
                                                           (2.2) 

Em que: 

t0: fração da seção transversal do tubo de queda; 

Se: área da seção transversal da coroa circular por onde escoa a água no tubo de queda; 

STq: área da seção transversal do tubo de queda. 

Para esse cálculo é considerado que o escoamento da água no tubo em forma de coroa circular, 

com a água junto às paredes do tubo, e o meio contendo ar (GRAÇA, 1985). Sendo assim, o 

valor de t0 deve ser inferior a 1/3, de acordo com a NBR 8160 (ABNT, 1999).  

Finalmente, em posse dos valores correspondentes à vazão de projeto, ao coeficiente de 

Manning e à taxa de ocupação da água na tubulação, é possível calcular o diâmetro do tubo de 

queda através da Equação (2.3): 

DTq=
0,116× n3/8×QTq

3/8

t0
5/8                 (2.3) 

Em que: 

DTq: diâmetro interno do tubo de queda, (m); 

QTq: vazão de projeto no tubo de queda, (L/s); 

n: coeficiente de Manning, (s/m1/3); 

t0: taxa de ocupação de água durante o escoamento no tubo de queda, parâmetro adimensional. 

2.4.2.2 DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE DESCARGA, DE 

ESGOTO, SUBCOLETORES E COLETOR PREDIAL 

A NBR 8160 (ABNT, 1999) apresenta duas equações para o cálculo do diâmetro dos ramais de 

descarga, ramais de esgoto, subcoletor e coletor predial, sendo a primeira (Equação 2.4) 

referente ao escoamento à meia (1/2) seção e a segunda (Equação 2.5) correspondente ao 

escoamento a 3/4 do diâmetro da seção. 
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de=
n3/8×Qe

3/8
×I-3/16

6,644
              (2.4) 

de=
n3/8×Qe

3/8
×I-3/16

8,32
             (2.5) 

Em que: 

de: diâmetro do trecho considerado, (m); 

n: coeficiente de Manning, (s/m1/3;); 

Qe: vazão no trecho considerado, (L/s); 

I: declividade do trecho considerado, (m/m). 

O coeficiente de Manning mantém as mesmas especificações anteriormente apresentadas. 

A declividade adotada deve seguir as diretrizes estabelecidas no item 4.2 da norma e que foram 

apresentadas neste trabalho nos itens “f” e “g” do tópico 2.3. 

Quanto à vazão, ela é especificada para cada tipo de trecho. No ramal de descarga, ela 

corresponde à vazão do aparelho sanitário a ele conectado, conforme representado pela Equação 

(2.6): 

Q
e
=q

i
                (2.6) 

Em que: 

qi: vazão de contribuição do aparelho sanitário do tipo i, (L/s). 

No ramal de esgoto, a vazão é dada pela Equação (2.7): 

Qe= ∑ (mi×q
i
)n

i=1               (2.7) 

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 

específico fator de falha; 
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qi: vazão de contribuição do aparelho sanitário do tipo i. 

A norma determina que o valor de mi pode ser obtido nas tabelas B.1, B.2 e B.3 (ABNT, 1999), 

para uso congestionado. Em contrapartida, para uso normal o valor de mi deve ser determinado 

pelo projetista, devido às características peculiares de utilização e ao fato de que a quantidade 

de aparelhos instalados é muito pequena. 

Nos subcoletores, o valor da vazão será igual ao valor da vazão no tubo de queda 

correspondente, conforme mostra a Equação (2.8). 

Q
e
=Q

Tq
               (2.8) 

E por último, a vazão no coletor predial será dada pela Equação (2.9): 

Qe= ∑ (mi×q
i
)n

i=1                  (2.9) 

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 

específico fator de falha; 

qi: vazão de contribuição do aparelho sanitário do tipo i. 

2.5 TRABALHOS ANTERIORES SOBRE O TEMA 

Feloniuk e Bravo (2016) fizeram esse mesmo estudo comparativo entre o dimensionamento do 

sistema de esgoto sanitário pelo método das unidades de Hunter e pelo método hidráulico para 

três casos, sendo escolhido edifícios residenciais semelhantes com 5, 10 e 15 pavimentos. Para 

cada caso foram feitos cinco tipos de dimensionamento, sendo um pelo método das UHC e 

quatro variações de dimensionamento pelo método hidráulico. Nas variações do método 

hidráulico foram feitas as seguintes combinações dos parâmetros: intervalos de tempo entre 

descargas consecutivas dos aparelhos sanitários de 5 e 60 minutos; escoamento no tubo de 

queda com ocupação de 1/4 da tubulação e escoamento nos ramais, subcoletores e coletor 

predial a 3/4 e 1/2 seção do tubo. 
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Os resultados obtidos podem ser divididos para cada parte do sistema. Para os ramais de 

descarga, o método hidráulico forneceu diâmetros iguais ou menores que o mínimo obtido pelo 

método das UHC. No caso do tubo de queda, o método hidráulico resultou em diâmetros iguais 

ou menores do que pelo método das UHC para a situação de intervalo entre descargas 

consecutivas de 60 minutos e, em iguais ou maiores para o intervalo de 5 minutos. Para os 

subcoletores e coletor predial, os diâmetros obtidos pelo método hidráulico com intervalo de 5 

minutos aumentaram mais com o aumento do número de pavimentos do que com os obtidos 

pelo método das UHC e pelo método hidráulico com intervalo de 60 minutos. (FELONIUK; 

BRAVO, 2016). 

De forma geral, os resultados mostraram que usando o método hidráulico com intervalo de 5 

minutos e escoamento a 1/2 seção os custos foram superiores a 100% em comparação ao 

método das UHC. Já com intervalo de 60 minutos e escoamento a 3/4 da seção, o método 

hidráulico apresentou custos 10% menores do que o método das UHC (FELONIUK; BRAVO, 

2016).
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3. METODOLOGIA 

Para a realização do estudo, será utilizado um projeto do SPES de um edifício multifamiliar 

composto de 23 pavimentos tipos, um térreo e um subsolo, localizado na região de Goiânia, 

Goiás. Esse edifício foi escolhido por apresentar características típicas dos edifícios 

multifamiliares dos grandes centros urbanos, visto que o crescimento de edifícios com esse 

perfil é recente e veio aliado a um crescimento da economia nacional, sendo um dos grandes 

vetores de crescimento da construção civil no Brasil (PONTELO E TRAMONTANO, 2013). 

A Figura 1 ilustra a planta baixa dos pavimentos tipo da edificação estudada. Sendo que cada 

pavimento possui apenas um apartamento no andar. 

Figura 1 - Planta baixa dos pavimentos tipo da edificação em estudo 

Fonte: Próprio autor 

O pavimento tipo dessa edificação é composto pelos seguintes ambientes que produzirão esgoto 

sanitário: 3 banheiros localizados nas suítes, sendo um banheiro máster; uma área de serviço 

com banheiro de empregada conjugado a ela; uma cozinha e um lavabo. 
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Na cozinha, os aparelhos sanitários que irão produzir esgoto são duas pias e uma máquina de 

lavar louça. Já na área de serviço são previstos o uso de dois tanques e uma máquina de lavar 

roupa. Nos banheiros, são encontrados os seguintes aparelhos sanitários: bacia sanitária, 

chuveiro, lavatório e banheira. Como nem todos os banheiros possuem todos esses aparelhos 

sanitários, cada caso foi analisado de maneira independente. 

No térreo dessa edificação encontram-se, também, ambientes produtores de esgoto sanitário. 

Há duas copas, uma área de serviço, dois lavabos e um banheiro de serviço. Portanto, o térreo 

também é um pavimento que foi considerado para o dimensionamento da rede de esgoto do 

prédio. Já o subsolo possui apenas um hall de serviço, vagas de estacionamento e depósitos, 

não sendo assim considerado para o dimensionamento do projeto. 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Inicialmente foi feita a análise do projeto arquitetônico do edifício como um todo com foco nos 

aparelhos sanitários e nos ambientes aos quais pertenciam esses aparelhos sanitários. Feito isso, 

iniciou-se a concepção do traçado do sistema de esgoto para cada ambiente, iniciando nos 

pavimentos tipo, levando para o térreo e, finalmente, para os coletores na rede urbana de coleta 

de esgoto. A partir desse traçado, foi possível obter o dimensionamento de cada um de seus 

componentes. 

Os parâmetros adotados para o dimensionamento do SPES do edifício em questão serão os 

preconizados pela NBR 8160 (ABNT, 1999). Para tanto, serão elaboradas uma concepção 

adotando-se o método das unidades de Hunter de contribuição e outra adotando-se o método 

hidráulico para o dimensionamento dos ramais de descarga e esgoto, tubo de queda, 

subcoletores e coletor predial.  

A concepção do SPES utilizando os dois métodos visa a obtenção de dados para que sejam 

feitas análises e comparações em relação à quantidade de materiais gastos e aos diâmetros 

nominais. Dessa forma, na Figura 2 tem-se o esquema de como este trabalho será direcionado. 
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Figura 2 - Esquema resumo da aplicação dos métodos 

Fonte: Próprio autor 

3.2 TRAÇADO DAS TUBULAÇÕES 

Como os aparelhos sanitários já estavam locados e determinados em todos os ambientes por 

meio do projeto arquitetônico, o início do dimensionamento do sistema se deu com o estudo do 

melhor traçado para o conjunto de tubos e acessórios utilizados para a formação do SPES. 

Seguindo as recomendações da norma, elaborou-se o traçado do SPES. A partir do traçado 

concebido, levantou-se também a lista de materiais desse projeto. 

Para a definição do traçado dos pavimentos tipos, foi necessária a localização dos shafts para a 

locação dos tubos de queda e a implementação dos sistemas de ventilação. Para os banheiros 

que se localizam nas suítes e o banheiro de empregada foram considerados shafts individuais, 

cada um com seu respectivo tubo de queda. No lavabo não houve um shaft individual, tendo 

seus efluentes lançados no mesmo shaft do banheiro 3, como mostrado no apêndice D. 

Para a cozinha e área de serviço foi considerado um shaft na área de serviço. Os aparelhos 

sanitários da cozinha necessitam de um tubo de queda independente, pois nesses aparelhos 

considera-se o recebimento de gordura proveniente de alimentos e por isso eles devem ser 

levados diretamente para uma caixa de gordura que foi alocada no térreo. 

Excepcionalmente no caso do primeiro pavimento tipo o traçado é diferente do restante, pois 

nele acontece os desvios dos tubos de queda para descida para o térreo em locais estratégicos, 

de forma que não altere a visão arquitetônica estabelecida no projeto. 

Com o objetivo de se obter um traçado mais econômico buscou-se trajetos mais retilíneos 

possíveis, com a menor quantidade de curvas e joelhos, além do cumprimento de todas as 

diretrizes apresentadas no item 2.3 deste trabalho. 
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Com a locação de todos os elementos no pavimento tipo e a locação dos shafts e dos tubos de 

queda, foi possível determinar o traçado do térreo. Para isso foram analisadas as cotas do terreno 

e suas declividades, visando à obtenção de um escoamento por gravidade e a favor da 

inclinação. O desenho iniciou-se a partir do ponto de chegada dos tubos de queda localizados 

nos shafts.  

Quanto aos aparelhos sanitários presentes no térreo, foi feita a ligação deles diretamente à caixa 

de inspeção e caixa de gordura, buscando traçados mais econômicos. 

Tendo conhecimento de todas essas exigências e a partir de todas as análises da edificação, 

apresenta-se nas figuras em anexo o traçado das tubulações e os dispositivos complementares 

do térreo e subsolo. As flechas indicam os sentidos dos fluxos, para facilitar a compreensão. 

3.3 MÉTODO DAS UNIDADES DE HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO 

O dimensionamento pelo método das unidades de Hunter de contribuição foi feito com o uso 

do traçado e da concepção do SPES para o levantamento de todos os aparelhos componentes 

do sistema, e assim, para a determinação da contribuição de cada trecho dimensionando. 

Do mesmo modo que na concepção do traçado, o levantamento das unidades de Hunter de 

contribuição foi feito primeiramente pelos aparelhos internos de cada pavimento para, em 

seguida, serem dimensionadas as tubulações que chegam ao térreo e ali partem para o coletor 

predial. 

Seguindo a determinação das declividades mínimas, foram definidas declividades iguais a 1% 

para os ramais de descarga e de esgoto com diâmetro nominal acima de 100 mm e declividade 

igual a 2% para esses mesmos ramais com diâmetro nominal inferior a 75 mm.  

Para a determinação das unidades de Hunter de contribuição (UHC) dos ramais de descarga, 

foi utilizada a Tabela 1, apresentada neste trabalho. Já para o dimensionamento dos ramais de 

esgoto foi utilizada a Tabela 2. 

Tendo os parâmetros para o dimensionamento das tubulações necessárias para cada aparelho 

sanitário, encontrados nas Tabelas 1 e 2, foi construída uma tabela que apresenta o somatório 

de UHC de cada pavimento tipo. Sendo que esse resultado se repetirá nos 23 pavimentos tipos 

da edificação. 
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Em relação aos subcoletores e ao coletor predial, o dimensionamento foi feito considerando o 

somatório das UHC de todo o sistema, com a ressalva de que nos banheiros foi considerado 

apenas a bacia sanitária, visto que é o aparelho com maior UHC. Foi considerado também 

declividade de 1% para essas tubulações. 

3.4 MÉTODO HIDRÁULICO 

Para o dimensionamento do sistema predial de esgoto sanitário pelo método hidráulico, será 

feito o uso do traçado já concebido e utilizado para o dimensionamento pelo método anterior. 

Esse método seguirá as diretrizes apresentadas no item 2.4.2 deste mesmo trabalho, e serão 

dimensionados os mesmos componentes do sistema anterior. 

Para a determinação dos valores médios das durações das descargas dos aparelhos sanitários 

foram consultadas normas e pesquisas que fornecem valores médios e que caracterizam o uso 

desses aparelhos sanitários. A NBR 12483 (ABNT, 1992), que normatiza os chuveiros elétricos, 

considera como 8 minutos (480 segundos) um valor característico para o tempo de utilização 

do chuveiro elétrico em um banho. Já para as bacias sanitárias, a norma NBR 8160 (ABNT, 

1999) considera que as bacias sanitárias geram uma vazão de 0,96L/s em cada descarga, como 

foram adotadas bacias sanitárias de 6 Litros, o tempo de descarga é de 6,25 segundos. Essa 

mesma norma considera que a vazão de descarga para banheiras é de 0,9 L/s, considerando a 

utilização de uma banheira com volume de aproximadamente 75 litros, o tempo de descarga 

seria de aproximadamente 83 segundos. Para os lavatórios, utilizou-se o levantamento de tempo 

de utilização definido por Persona e Inagaki (2012), correspondente a 14,14 segundos. 

Conforme já explicado no item 2.4.2, este método necessita da definição do fator de falha para 

o sistema, que deve ser igual a 1%, 2,5% ou 5%. Neste trabalho foi adotado o fator de falha 

igual a 1%, valor escolhido para compatibilização com o valor escolhido para o método das 

UHC, em que se determinou que o sistema não funcionará satisfatoriamente no máximo em 1% 

do tempo. 

Outro parâmetro já determinado para os cálculos foi o coeficiente de Manning, cujo valor 

depende, principalmente, do material das tubulações. Como se trata de um sistema em que as 

tubulações são de PVC, foi utilizado o coeficiente de Manning para tubulações plásticas, sendo 

seu valor de 0,010. 
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Quanto ao intervalo de tempo médio entre descargas consecutivas foram escolhidos os valores 

de 5, 25 e 60 minutos, que corresponde aos extremos e ao intermediário, para que assim tenha-

se um panorama mais completo do funcionamento do sistema. 

As vazões unitárias dos aparelhos sanitários foram retiradas da Tabela B.4 da NBR 8160 

(ABNT, 1999), conforme apresentado na Tabela 3: 

Tabela 3 - Vazões unitárias dos aparelhos sanitários 

Aparelho sanitário Ponto de Consumo 
Vazão unitária 

(L/s) 

Bacia sanitária 
Caixa de Descarga 0,96 

Válvula de descarga 1,7 

Banheira Misturador (água fria) 0,9 

Bidê Misturador (água fria) 0,4 

Chuveiro ou ducha Misturador (água fria) 0,2 

Lavatório Torneira ou misturador (água fria) 0,15 

Máquina de Lavar Roupas ou 

pratos 
Registro de pressão 0,3 

Mictório com sifão integrado Válvula de descarga 0,5 

Mictório sem sifão integrado 
Caixa de Descarga, registro de pressão ou 

válvula de descarga para mictório 
0,15 

Pia Torneira ou misturador (água fria) 0,25 

Tanque Torneira 0,25 

Fonte: NBR 8160 (ABNT, 1999) 

Para o dimensionamento dos ramais de descarga e de esgoto, adotou-se uma declividade para 

esses tubos igual a 2%, pois é o mínimo exigido pela norma para tubos com diâmetro igual ou 

inferior a 75 mm. De posse de todos os dados necessários, foram dimensionados primeiramente 

os diâmetros dos ramais de descarga (de). Para esse dimensionamento foram utilizados os dados 

encontrados na Tabela 3, em que é fornecida as vazões unitárias dos aparelhos sanitários (Qe), 

e as Equações (2.4) e (2.5) encontradas na seção 2.4.2 deste trabalho. Dessa forma, os diâmetros 

nominais (DNe ½ e DNe ¾) comercialmente existentes foram definidos para os dois valores de 

seção. 

Para o dimensionamento do ramal de esgoto já se considera a premissa do uso simultâneo, e 

por isso adota-se, assim como dita a norma, o mi como parâmetro para o número de aparelhos 

a serem considerados em uso simultâneo. Com a consideração de fator de falha igual a 1%, 

buscou-se nas tabelas do grupo B1, apresentadas na NBR 8160 (ABNT, 1999), os valores de 

mi que serão considerados para dimensionamento. Utilizou-se novamente as Equações (2.4) e 
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(2.5) para determinação dos diâmetros de cada ramal de esgoto, dessa vez repetindo o processo 

para os três tempos entre descargas consecutivas considerado. 

Com todos os ramais de descarga e de esgoto dimensionados, a próxima etapa consiste no 

dimensionamento do tubo de queda. Para realizar o dimensionamento do tubo de queda, 

necessita-se da definição da taxa de ocupação de água durante o escoamento, que foi definido 

como 1/3 da seção, pois é o valor máximo permitido, e da vazão de projeto do tubo de queda, 

obtido a partir da definição dos traçados e dos ramais que chegam ao tubo de queda. O número 

de aparelhos sanitários (n) contribuintes de cada tipo foi contado e com isso foi possível calcular 

a vazão de projeto do tubo de queda pela Equação (2.1). Em seguida, foram calculados os 

diâmetros dos tubos de queda, Dtq 5 min, Dtq 25 min e Dtq 60 min, a partir da Equação (2.3), para os 

intervalos de tempo de 5, 25 e 60 minutos. 

Seguindo no sentido de escoamento do esgoto, dimensiona-se, em seguida, os subcoletores e 

coletor predial. As declividades desses trechos seguiram o recomendado na norma e já descrito 

no tópico 2.3, sendo utilizadas declividades suficientes de acordo com cada vazão. Os 

subcoletores e coletor predial foram dimensionados pelas Equações (2.4) e (2.5) também. 

Portanto, o dimensionamento hidráulico fornece para o ramal de esgoto, subcoletor e coletor 

predial seis valores de diâmetro, pois para cada intervalo de tempo entre descargas consecutivas 

(5, 25 e 60 minutos) têm-se duas formas de cálculo, podendo ser a 1/2 ou 3/4 da seção. Já em 

relação ao tubo de queda são calculados três valores de diâmetro, pois a variação está apenas 

no tempo entre descargas consecutivas.
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4. RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados referentes ao dimensionamento do SPES do 

edifício proposto, por meio dos métodos UHC e do método hidráulico, ambos apresentados na 

NBR 8160 (ABNT, 1999), bem como tabelas comparativas em relação aos dados obtidos nestes 

dois dimensionamentos. 

4.1 MÉTODO DAS UNIDADES DE HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO 

O dimensionamento das tubulações por meio do método UHC foi realizado seguindo o curso 

dos efluentes na edificação, ou seja, em cada ambiente sanitário foram dimensionados 

primeiramente os ramais de descarga, seguido pelos ramais de esgoto e por último os tubos de 

queda. Os resultados obtidos dessas tubulações estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Dimensionamento dos ramais de descarga, de esgoto e tubos de queda 

AMBIENTE TRECHO 
DECLIVIDADE 

(%) 
ΣUHC 

DN 

(mm) 

P
A

V
IM

E
N

T
O

 T
IP

O
 

BANHO 1 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 1 2 1 40 

R.D. LAVATÓRIO 2 2 1 40 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

R.D. BANHEIRA 2 2 40 

R.D. RALO BANHEIRA 2 - 40 

CHUVEIRO - 2 - 

R.E. 1 (lav + lav) 2 2 40 

R.E. 2 (saída caixa) 2 6 50 

R.E. 3 (caixa + bacia) 1 12 100 

T.Q. 1 - 276 100 

BANHO 2 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 2 1 40 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

CHUVEIRO - 2 - 

R.E. 1 (saída caixa) 2 3 40 

R.E. 2 (caixa + bacia) 1 9 100 

T.Q. 2 - 207 100 
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Continua... 

Tabela 4 - Dimensionamento dos ramais de descarga, de esgoto e tubos de queda (continuação) 

AMBIENTE TRECHO 
DECLIVIDADE 

(%) 
ΣUHC 

DN 

(mm) 

P
A

V
IM

E
N

T
O

 T
IP

O
 

BANHO 3 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 2 1 40 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

R.D. BANHEIRA 2 2 40 

R.D. RALO BANHEIRA 2 - 40 

CHUVEIRO - 2 - 

R.E. 1 (saída caixa) 2 5 50 

R.E. 2 (caixa + bacia) 1 11 100 

T.Q. 3 - 207 100 

BANHO 4 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 2 1 40 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

R. E. 1 (saída caixa) 2 1 40 

R.E. 2 (caixa + bacia) 1 7 100 

T.Q. 4 - 161 100 

BANHO 5 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 2 1 40 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

CHUVEIRO - 2 - 

R.E. 1 (lav + ralo) 2 1 40 

R.E. 2 (saída caixa) 2 3 40 

R.E. 3 (caixa + bacia) 1 9 100 

T.Q. 5 - 207 100 

ÁREA DE SERVIÇO 

R.D. TANQUE 1 2 3 40 

R.D. TANQUE 2 2 3 40 

R.D. MLR 2 3 50 

R.E. (saída caixa) 2 9 75 

T.Q. 6 - 207 100 

COZINHA 

R.D. PIA 1 2 3 50 

R.D. PIA 2 2 3 50 

R.D. MLL 2 2 50 

R.E. 1 (pia + pia) 2 6 50 

R.E. 2 (R.E. 1 + MLL) 2 8 75 

T.Q. 7 - 184 100 
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Continua... 

Tabela 4 - Dimensionamento dos ramais de descarga, de esgoto e tubos de queda (continuação) 

AMBIENTE TRECHO 
DECLIVIDADE 

(%) 
ΣUHC 

DN 

(mm) 

T
É

R
R

E
O

 

LAVABO 

R.D. LAVATÓRIO 1 2 1 40 

R.D. LAVATÓRIO 2 2 1 40 

R.D. BACIA 1 1 6 100 

R.D. BACIA 2 1 6 100 

R.D. RALO SECO 2 - 40 

R.E. 1 (lav 1 + lav 2) 2 2 40 

R.E. 2 (saída caixa) 2 2 40 

R.E. 3 (R.E. 2 + bacia 02) 1 8 100 

R.E. 4 (R.E. 3 + bacia 01) 1 14 100 

COPA 

R.D. PIA 1 2 3 50 

R.D. PIA 2 2 3 50 

R.E. (pia + pia) 2 6 50 

ÁREA DE SERVIÇO + 

BANHO SERVIÇO 

R.D. TANQUE 2 3 40 

R.D. BACIA 1 6 100 

R.D. LAVATÓRIO 2 1 40 

CHUVEIRO - 2 - 

R.E. 1 (saída caixa) 2 6 50 

R.E. 2 (R.E. 1 + bacia) 1 12 100 

COPA DE SERVIÇO R.D. PIA 1 2 3 50 

Legenda: R. D.: Ramal de descarga; R. E.: Ramal de Esgoto; T. Q.: Tubo de queda; Lav: Lavatório; MLR: 

Máquina de lavar roupa; MLL: Máquina de lavar louça. 

Fonte: Próprio autor. 

Em seguida, analisou-se a situação dos tubos de queda ao chegarem no térreo da edificação. Os 

subcoletores foram concebidos considerando-se as proximidades dos tubos de queda no térreo, 

ou seja, os tubos de queda que compunham o mesmo shaft foram interligados formando apenas 

um subcoletor, que chega até as caixas de inspeção. Assim, evita-se a utilização de um maior 

número de tubulações no térreo, facilitando a compatibilização desse sistema com os demais. 

 A Tabela 5 apresenta o resumo de dimensionamento dos subcoletores e os respectivos tubos 

de queda que foram conectados para a formação de cada um. 
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Tabela 5 - Dimensionamento dos subcoletores 

SUBCOLETOR TRECHO UHC ΣUHC 
DECLIVIDADE 

(%) 

DN 

(mm) 

SUBCOLETOR 1 
T.Q. 1 138 

276 1 150 
T.Q. 2 138 

SUBCOLETOR 1 

T.Q. 1 138 

414 1 150 T.Q. 2 138 

T.Q. 5 138 

SUBCOLETOR 2 
T.Q. 6 207 

391 1 150 
T.Q. 7 184 

SUBCOLETOR 3 
T.Q. 3 138 

276 1 150 
T.Q. 4 138 

Fonte: Próprio autor 

O somatório de todas as UHC do sistema em estudo resultou no diâmetro de 200 mm para o 

coletor predial, sendo que no banheiro foi considerado apenas a bacia sanitária, peça de maior 

UHC, conforme determina a NBR 8160 (ABNT, 1999). 

Observa-se que pelo método das unidades de Hunter de contribuição há uma baixa flexibilidade 

quanto ao dimensionamento, visto que apenas nos subcoletores o projetista consegue utilizar a 

variável declividade para tentar obter um dimensionamento mais econômico. Além disso, não 

se pode afirmar apenas pelo dimensionamento por tabela como está o escoamento do esgoto, 

pois condições como seção ocupada da tubulação, tempo de descarga, material da tubulação 

(coeficiente de Manning) e intervalo entre descargas consecutivas não são variáveis controladas 

nesse dimensionamento. 

4.2 MÉTODO HIDRÁULICO 

Utilizando os dados e a metodologia apresentada no item 3.4 deste trabalho, foi feito o 

dimensionamento hidráulico do sistema de esgoto do edifício em estudo, seguindo a mesma 

sequência executada no método UHC. 

Para trabalhar com as tabelas oferecidas na NBR 8160 (ABNT, 1999), os tempos de descarga 

médios adotados foram os tempos imediatamente superiores aos coletados, para os casos em 

que o valor coletado não estava contemplado na tabela. Por exemplo, observou-se que o tempo 

de descarga médio do chuveiro é de 480 segundos, pela NBR 12483 (ABNT, 1992), e como a 

tabela só possui tempos de 450 e 500 segundos, adotou-se o valor imediatamente superior, ou 
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seja, o valor de 500 segundos.  Assim foi feito para todos os aparelhos sanitários que não tinham 

seus tempos de descarga tabelados. 

O cálculo dos diâmetros dos ramais de esgoto em todos os banheiros não apresentou variação 

em relação aos tempos entre descargas consecutivas (5, 25 e 60 minutos) e, assim, foram 

compilados em uma única tabela (Tabela 6). Já nos ambientes cozinha e área de serviço do 

pavimento tipo e copa do térreo houve variação entre os dimensionamentos, e por isso estão 

apresentados separadamente na Tabela 7.  

Tabela 6 - Dimensionamento dos ramais de descarga e ramais de esgoto para T = 5 minutos, 25 minutos e 60 

minutos  

AMBIENTE TRECHO 
DECLIVIDADE 

(%) 

DIÂMETRO 

(1/2 SEÇÃO) 

DIÂMETRO 

(3/4 SEÇÃO) 

RAMAIS DE 

DESCARGA  

BACIA SANITÁRIA 2 75 50 

LAVATÓRIO  2 40 40 

CHUVEIRO 2 40 40 

BANHEIRA 2 75 50 

PIA 2 40 40 

MLL 2 40 40 

TANQUE 2 40 40 

MLR 2 40 40 

P
A

V
IM

E
N

T
O

 T
IP

O
 

BANHO 1 

R. E. 1 (lav + lav) 2 40 40 

R. E. 2 (saída caixa) 2 50 40 

R. E. 3 (R. E. 2 + bacia) 2 75 75 

BANHO 2 
R. E. 1 (saída caixa) 2 40 40 

R. E. 2 (R. E. 1 + bacia) 2 75 75 

BANHO 3 
R. E. 1 (saída caixa) 2 75 75 

R. E. 2 (R. E. 1 + bacia) 2 100 75 

BANHO 4 
R. E. 1 (saída caixa) 2 40 40 

R. E. 2 (R. E. 1 + bacia) 2 75 50 

BANHO 5 

R. E. 1 (lav + ralo) 2 40 40 

R. E. 2 (saída caixa) 2 40 40 

R. E. 3 (R. E. 2 + bacia) 2 75 75 

T
É

R
R

E
O

 

LAVABOS 

R. E. 1 (lav 1 + lav 2) 2 40 40 

R. E. 2 (saída caixa) 2 40 40 

R. E. 3 (R. E. 2 + bacia 02) 2 75 75 

R. E. 4 (R. E. 3 + bacia 01) 2 100 75 

BANHO 

SERVIÇO + 

TANQUE  

R. E. 1 (saída caixa) 2 50 40 

R. E. 2 (R.E. 1 + bacia) 2 75 75 

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 7 - Dimensionamento dos ramais de esgoto para cozinha e área de serviço 

AMBIENTE TRECHO 
DECLIVIDADE 

(%) 

DIÂMETRO (1/2 

SEÇÃO) 

DIÂMETRO (3/4 

SEÇÃO) 

T = 5 

MINUTOS 

T = 25 

MINUTOS 

e T = 60 

MINUTOS 

T = 5 

MINUTOS 

T = 25 

MINUTO

S e T = 60 

MINUTO

S 

COZINHA - 

PAVIMENTO 

TIPO 

R. E. 1 (pia + 

pia) 
2 50 40 40 40 

R. E. 2 (R. E. 1 

+ MLL) 
2 75 50 50 40 

ÁREA DE 

SERVIÇO - 

PAVIMENTO 

TIPO 

R. E. (saída 

caixa) 
2 75 50 50 40 

COPA - 

TÉRREO 
R.E. (pia + pia) 2 50 40 40 40 

Fonte: Próprio autor 

Percebe-se que a principal variação de diâmetro é devido à ocupação do efluente no tubo, com 

escoamento à meia seção apresentando valores maiores de diâmetro do que em relação ao 

escoamento a 3/4 do diâmetro. Quanto à variação em relação aos tempos entre descargas 

consecutivas, essa se deu porque nos ambientes em que isso ocorreu há dois aparelhos sanitários 

do mesmo tipo com tempo de duração de descarga maior, fornecendo, assim, valores de mi 

diferentes para T = 5 minutos e T = 25 minutos e 60 minutos. Portanto, nos ambientes em que 

não ocorreu essa variação foi devido ao fato de que, na maioria dos casos, havia apenas um 

aparelho sanitário de cada tipo, sendo o mi constante para todos eles.  Para os casos em que 

havia dois aparelhos do mesmo tipo, isso não influenciou no valor de mi pois o tempo de 

duração de descarga desses aparelhos é pequeno. 

A seguir calculou-se também os diâmetros dos tubos de queda para os valores de Ti iguais a 5, 

25 e 60 minutos. Considerando-se sempre um fator de falha igual a 0,01 e a taxa de ocupação 

do tubo de 1/3, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 8): 

Tabela 8 - Dimensionamento dos tubos de queda 

TUBO DE QUEDA T = 5 minutos T = 25 minutos T = 60 minutos 

T.Q. 1 150 100 100 

T.Q. 2 100 100 75 

T.Q. 3 150 100 100 

T.Q. 4 75 75 75 
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Continua... 

Tabela 8 - Dimensionamento dos tubos de queda (continuação) 

TUBO DE QUEDA T = 5 minutos T = 25 minutos T = 60 minutos 

T.Q. 5 100 100 75 

T.Q. 6 100 75 75 

T.Q. 7 100 75 75 

Fonte: Próprio autor 

No dimensionamento dos tubos de queda verifica-se que quanto maior o intervalo entre a 

utilização dos aparelhos, menor é o diâmetro dos tubos de queda. Isso ocorre porque o tubo de 

queda sofre influência dos aparelhos sanitários de todos os andares, e, portanto, uma redução 

na vazão em cada andar, quando acumulada, tem grande influência no dimensionamento do 

tubo de queda. 

Isto é verificado também matematicamente, pois à medida que se aumenta o valor de Ti, o valor 

de mi se mostra menor, o que influencia diretamente nas vazões de cálculo, já que o valor da 

vazão é diretamente proporcional ao número de aparelhos sanitários do mesmo tipo em uso 

simultâneo (mi) e ao número total de aparelhos de cada tipo (ni). 

Em seguida foram dimensionados os subcoletores. Esses foram dimensionados com uma 

inclinação de 1% para tubos com diâmetro menor do que 75 mm e 2% para diâmetros maiores 

que 75 mm. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 9, em que se usou graduação de 

cores para melhor visualização dos diferentes resultados. 

Tabela 9 - Dimensionamento dos subcoletores 

SUBCOLETOR 
Declividade 

(%) 

T = 5 

minutos 

T = 25 

minutos 

T = 60 

minutos 

TQ 1 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 100 

TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 100 

TQ 3 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
100 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 100 75 75 

TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 100 

TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 100 

TQ 6 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 100 75 75 
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Continua... 

Tabela 9 - Dimensionamento dos subcoletores (continuação) 

SUBCOLETOR 
Declividade 

(%) 

T = 5 

minutos 

T = 25 

minutos 

T = 60 

minutos 

TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 150 75 75 

TQ 1 + TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 150 

TQ 1 + TQ 2 + TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 >150 >150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 >150 150 

TQ 6 + TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 100 100 

TQ 3 + TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

1 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 150 

Saída caixa de 

gordura (TQ 6 + TQ 

7 + pias do térreo) 

Diâmetro (1/2 seção) 
1 

>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 100 

Fonte: Próprio autor 

Os resultados mostram que o dimensionamento dos subcoletores pelo método hidráulico é 

bastante influenciado pela variável de tempo Ti, ou seja, há uma variação relevante no 

dimensionamento dessas tubulações quando se considera intervalo de uso dos aparelhos de 5 

minutos e de 60 minutos, por exemplo. Para Ti igual a 5 minutos, na maioria dos casos obtém-

se diâmetros maiores que 150 mm para essas tubulações, já para intervalos de 60 minutos, foram 

encontrados subcoletores de até 75 mm, diâmetros mais econômicos e que ficam bem abaixo 

do que foi encontrado pelo método convencional. 

Como o dimensionamento hidráulico se mostra um método flexível ou adaptável, pois apresenta 

muitas variáveis que afetam o dimensionamento, buscou-se trabalhar com a variável 

declividade a fim de buscar novos resultados mais econômicos. 

Para esse primeiro dimensionamento foi considerada uma baixa inclinação, visto que todos os 

subcoletores com diâmetros maiores do que 75 mm foram dimensionados com 1% de 

inclinação. Foram feitos, então, novos dimensionamentos considerando uma inclinação de 2% 

e 2,5% para todos os tubos, visando avaliar o efeito dessa variável sobre o dimensionamento 

dos subcoletores. Os resultados obtidos para a inclinação de 2% são apresentados na Tabela 10, 

enquanto que na Tabela 11 estão os resultados para a inclinação de 2,5%. 
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Tabela 10 - Subcoletores com inclinação de 2% 

SUBCOLETOR 
Declividade 

(%) 

T = 5 

minutos 

T = 25 

minutos 

T = 60 

minutos 

TQ 1 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) 150 150 100 

TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 75 

TQ 3 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
100 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 100 75 75 

TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) 150 150 100 

TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 75 

TQ 6 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 100 75 75 

TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 150 75 75 

TQ 1 + TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 150 

TQ 1 + TQ 2 + TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 150 

TQ 6 + TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 75 

TQ 3 + TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

2 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 100 

Saída caixa de 

gordura (TQ 6 + TQ 

7 + pias do térreo) 

Diâmetro (1/2 seção) 
2 

>150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 100 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 11 - Subcoletores com inclinação de 2,5% 

SUBCOLETOR 
Declividade 

(%) 

T = 5 

minutos 

T = 25 

minutos 

T = 60 

minutos 

TQ 1 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) 150 150 100 

TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
150 100 100 

Diâmetro (3/4 seção) 100 100 75 

TQ 3 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
100 75 75 

Diâmetro (3/4 seção) 75 75 75 
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Continua... 

Tabela 11 - Subcoletores com inclinação de 2,5% (continuação) 

SUBCOLETOR 
Declividade 

(%) 

T = 5 

minutos 

T = 25 

minutos 

T = 60 

minutos 

TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) 150 150 100 

TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
150 100 100 

Diâmetro (3/4 seção) 100 100 75 

TQ 6 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 100 75 75 

TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
150 100 75 

Diâmetro (3/4 seção) 150 75 75 

TQ 1 + TQ 2 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 100 

TQ 1 + TQ 2 + TQ 5 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 >150 150 

Diâmetro (3/4 seção) >150 150 150 

TQ 6 + TQ 7 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 75 

TQ 3 + TQ 4 
Diâmetro (1/2 seção) 

2,5 
>150 150 150 

Diâmetro (3/4 seção) 150 150 100 

Saída caixa de 

gordura (TQ 6 + TQ 

7 + pias do térreo) 

Diâmetro (1/2 seção) 
2,5 

>150 150 100 

Diâmetro (3/4 seção) 150 100 100 

Fonte: Próprio autor 

Verifica-se que há uma melhora nos diâmetros das tubulações, ou seja, há uma diminuição no 

diâmetro dos tubos, o que torna o sistema mais econômico. Porém, mesmo com essa melhora 

percebe-se que, por este método, tubulações na rede que demandam grandes vazões necessitam 

de declividades ainda mais acentuadas para intervalos entre descargas baixos, o que nem sempre 

se torna viável devido à profundidade das tubulações ao chegar no passeio da rua que intercepta 

esse edifício.  

Por último, conforme exposto na Tabela 12, o dimensionamento do coletor predial forneceu os 

seguintes valores de diâmetro de tubulação: 

Tabela 12 – Dimensionamento do coletor predial 

COLETOR PREDIAL Declividade (%) T = 5 minutos T = 25 minutos T = 60 minutos 

Diâmetro (1/2 seção) 
1 

300 200 200 

Diâmetro (3/4 seção) 250 200 150 

Fonte: Próprio autor 
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Percebe-se que para o tempo entre descargas menor, de 5 minutos, o método hidráulico resultou 

em tubos com diâmetros maiores do que em relação ao método UHC, visto que esse parâmetro 

indica uso mais frequente dos aparelhos sanitários. Para os outros parâmetros obteve-se o 

mesmo diâmetro de tubulação do método UHC, com exceção do caso mais extremo (T = 60 

minutos e 3/4 da seção) em que o diâmetro foi menor. 

4.3 LISTA DE MATERIAIS 

Obteve-se a lista de materiais a partir do traçado e do dimensionamento das tubulações. Essa 

lista permite visualizar, com mais clareza, a diferença de demanda de materiais entre os dois 

métodos de dimensionamento e até mesmo dentro do próprio método hidráulico, visto o volume 

de resultados que foi obtido através dele. A Tabela 13 apresenta a lista dos tubos para todo o 

edifício, com exceção do coletor predial, já que sendo um único tubo, a diferença entre os 

métodos está apenas no seu dimensionamento, que já foi apresentado.  

Tabela 13 – Lista de tubos do método UHC e do método hidráulico 

TUBOS MÉTODO 

UHC 

MÉTODO HIDRÁULICO 

ESCOAMENTO A 1/2 SEÇÃO ESCOAMENTO A 3/4 DA SEÇÃO 

DIÂMETRO 

(mm) 

5 min 25 min 60 min 5 min 25 min 60 min 

QUANTIDADE (m) 

40 421,4 454,37 466,69 469,75 466,69 551,37 551,37 

50 140,91 79,2 147,31 144,96 367,46 284,73 284,73 

75 81,73 487,69 531,96 664,7 206,33 330,64 462,42 

100 795,55 275,04 283,73 155,19 257,86 283,32 152,18 

150 32,27 138,24 19,65 23,86 136,85 8,91 20,22 

>150 0 35,78 20,86 11,95 35,78 11,95 0 

Fonte: Próprio autor 

Visando demonstrar matematicamente a predominância das tubulações em relação a cada 

dimensionamento, foram calculadas as porcentagens de cada diâmetro em relação à quantidade 

total de tubulação gasta, conforme apresentado na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Porcentagem dos tubos em cada método 

TUBOS MÉTODO 

UHC 

MÉTODO HIDRÁULICO 

ESCOAMENTO A 1/2 SEÇÃO ESCOAMENTO A 3/4 DA SEÇÃO 

DIÂMETRO 

(mm) 

5 min 25 min 60 min 5 min 25 min 60 min 

‘QUANTIDADE (m) 

40 29% 31% 32% 32% 32% 37% 37% 

50 10% 5% 10% 10% 25% 19% 19% 

75 6% 33% 36% 45% 14% 22% 31% 

100 54% 19% 19% 11% 18% 19% 10% 

150 2% 9% 1% 2% 9% 1% 1% 

>150 0% 2% 1% 1% 2% 1% 0% 

Fonte: Próprio autor 

No dimensionamento pelo método das UHC observou-se a grande predominância dos tubos de 

100 mm, que correspondem principalmente aos tubos de queda e aos ramais com contribuição 

da bacia sanitária. Em segundo lugar, aparecem os tubos de 40 mm pois representam a maioria 

dos ramais de descarga dos aparelhos sanitários. Os tubos de 50 mm e de 75 mm aparecem mais 

nos ramais de esgoto, enquanto que os tubos de 150 mm correspondem aos subcoletores.  

O método hidráulico, por sua vez, destaca-se a grande quantidade de tubos de 75 mm. Isso 

porque esse diâmetro de tubo apareceu tanto em ramais de descarga como em ramais de esgoto, 

tubos de queda e até em subcoletores. Os tubos de 40 mm também aparecem significativamente 

nesse método porque, assim como no UHC, eles estão principalmente nos ramais de descarga. 

Os de 50 mm são mais característicos nos ramais de esgoto e os de 100 mm aparecem tanto nos 

tubos de queda como nos subcoletores. Por fim, a tubulação de 150 mm se mostrou mais 

frequente nos subcoletores. O método hidráulico ainda traz uma outra diferença, que é a 

presença de tubos com diâmetros superiores a 150 mm para os subcoletores. 

Para ilustrar a diferença obtida entre os resultados dos dois dimensionamentos, avaliou-se a 

diferença quantitativa entre eles de maneira isolada. Primeiramente, foi feito um comparativo 

entre os tubos de queda, obtendo o seguinte resultado, mostrado na Figura 3: 
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Figura 3 - Comparativo entre quantidade de material gasto nos tubo de queda 

Fonte: Próprio autor 

Assim como foi feito para os tubos de queda, também foi feita a mesma análise para os 

subcoletores, sendo os resultados apresentados na Figura 4. 

Figura 4 - Comparativo entre quantidade de material gasto nos subcoletores 

 

Fonte: Próprio autor 

Ao analisar os tubos de queda de maneira independente, evidencia-se a presença 

predominantemente de tubos de diâmetro nominal iguais a 100 mm no método UHC, o que 

eleva de forma intensa a utilização desse tipo de tubulação na edificação. Já no método 

hidráulico, houve uma grande variação, sendo predominante a tubulação de 75 mm no caso em 
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que o intervalo entre a utilização dos aparelhos foi de 60 minutos e nos demais tempos esse 

quantitativo se dividiu entre tubulações de 75, 100 e até 150 mm para o caso de intervalo de 

utilização dos aparelhos de 5 minutos. 

Já levando em conta os subcoletores, percebeu-se uma grande influência tanto do intervalo entre 

descargas consecutivas como da área da seção ocupada, sendo que para esse trecho, o método 

hidráulico não se mostrou superior, economicamente, ao método UHC mesmo em situações 

mais favoráveis de intervalo e de área da seção ocupada.  Isso se mostrou evidente nas 

tubulações dimensionadas para intervalos entre descargas consecutivas de 5 minutos tanto para 

escoamento a 1/2 seção como para a utilização a 3/4 da seção.  Em relação a área ocupada pelo 

esgoto na tubulação, ela se mostrou favorável ao escoamento mais uma vez, porém não evitou 

dimensionamentos maiores do que os obtidos pelo método UHC.
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5. CONCLUSÃO 

A NBR 8160 (ABNT, 1999) normaliza e estabelece os critérios essenciais para o projetista de 

SPHS. Para o dimensionamento do SPES ela apresenta, primeiramente, o método das unidades 

de Hunter de contribuição (UHC), e no Anexo B é apresentado o método hidráulico, ficando a 

critério do projetista a decisão de qual método utilizar no dimensionamento do seu projeto. 

Neste trabalho foi feito um estudo comparando esses dois métodos para um mesmo projeto, um 

edifício residencial com 23 pavimentos e o térreo. 

Para essa comparação, os parâmetros estabelecidos para o método hidráulico foram o percentual 

de falhas de 1%, para melhor correspondência com o método UHC, e os tempos entre descargas 

consecutivas de cada aparelho sanitário de 5, 25 e 60 minutos, para se ter um campo de análise 

mais amplo e completo. 

Percebeu-se que as principais diferenças entre o dimensionamento pelo método das unidades 

de Hunter de contribuição e pelo método hidráulico estão em dois pontos. O primeiro ponto é 

que no método das UHC predomina os tubos de 100 mm, enquanto que no método hidráulico 

a maior quantidade é de 75 mm para escoamento a 1/2 seção e de 40 mm para escoamento a 

3/4 da seção. O segundo ponto de grande diferença é que o método hidráulico forneceu 

diâmetros maiores que 150 mm para os subcoletores, sendo que no método UHC o diâmetro de 

150 mm é o maior obtido. 

Contudo, mesmo apresentando diâmetros superiores a 150 mm, em muitos casos observou-se 

que o método hidráulico forneceu diâmetros menores que o método UHC. A maior frequência 

de menores diâmetros no método hidráulico ocorreu para o escoamento a 3/4 da seção e tempo 

entre descargas consecutivas maiores, como 60 minutos e até 25 minutos. 

Percebeu-se, também, que ao analisar a influência do intervalo de utilização dos aparelhos 

sanitários na edificação e a seção ocupada pelo escoamento do esgoto, esse pode levar ao 

projetista dimensionamentos com diâmetros maiores e menos econômicos ao se utilizar o 

método hidráulico. Situação observada para escoamento a 1/2 seção ocupada e tempo entre 

descargas de 5 minutos. 
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Considerando o tempo intermediário de 25 minutos, observa-se que tanto para 1/2 seção como 

para 3/4 da seção houve redução significativa no total de tubos de 150 mm e, principalmente, 

de 100 mm. Contudo, há a necessidade de tubos com mais de 150 mm para alguns subcoletores. 

Dessa forma, constata-se que, dependendo dos parâmetros adotados no dimensionamento, o 

método hidráulico possibilita a redução no diâmetro de muitos trechos do sistema de esgoto em 

relação ao método das UHC, o que pode representar economia e vantagens para o cliente.  Em 

contrapartida, ele também pode apresentar acréscimos de diâmetros, o que no final pode se 

tornar mais oneroso. Uma alternativa, ao se buscar métodos mais econômicos e eficientes, é o 

engenheiro projetista utilizar os dois métodos, simultaneamente, para o dimensionamento do 

sistema predial hidrossanitário. Pode-se concluir que, utilizar o método UHC para obter um 

dimensionamento de forma mais ágil e o método hidráulico para os trechos em que se observou 

um superdimensionamento pelo método UHC, como para tubos de quedas e ramais de esgoto. 

É importante ressaltar que deve-se ter o cuidado de adotar os parâmetros que melhor refletem 

a realidade e perfil de operação da edificação, para garantir um correto funcionamento de todo 

o SPES. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TRAÇADO DO PAVIMENTO TIPO 
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APÊNDICE B – TRAÇADO DO 1º PAVIMENTO 
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APÊNDICE C – TRAÇADO BANHEIROS 1 E 2 

 

 

APÊNDICE D – TRAÇADO BANHEIROS 3 E 4 
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APÊNDICE E – TRAÇADO BANHEIRO 5, ÁREA DE SERVIÇO E COZINHA 

 

APÊNDICE F – TRAÇADO BANHEIRO 1 E 2 DO 1º PAVIMENTO 

 



M.H.L.OLIVEIRA, N. R. PARRODE, S. B. SALERNO APÊNDICES 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE... 50 

APÊNDICE G – TRAÇADO BANHEIROS 3 E 4 DO 1º PAVIMENTO 

 

APÊNDICE H – TRAÇADO BANHEIRO 5, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DO 1º 

PAVIMENTO 
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APÊNDICE I – TRAÇADO TÉRREO 
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APÊNDICE J – LOCAÇÃO TUBOS DE QUEDA NO TÉRREO 

 

 


