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Sistemas Hidráulicos Prediais e a  
Medição Individualizada  



SISTEMAS DO EDIFÍCIO 
SUBSISTEMAS DO EDIFÍCIO	  

1 - Estrutura 
2 - Envoltória externa 
3 - Divisores espaços externos 
4 - Divisores espaços internos 
5 - Serviços Energia 

Sistemas Prediais de Suprimento de 
Água Fria e Quente 
Segurança 
Conforto 
Transporte 
Comunicações 
Automação	  



Requisitos de desempenho do sistema de suprimento 
de água 

§  Qualidade da água 
§  Quantidade de água (controle) 
§  Disponibilidade de água 
§  Adequabilidade do uso de água 
§  Temperatura da água	  

O Sistema predial de suprimento de água (instalação 
predial de água) deve prover, quando necessária ao 
uso, água de boa qualidade, em quantidade e 
temperatura controláveis pelo usuário, para a sua 
adequada utilização.	  



5	  

Estação	  elevatória	  

  Sistema Predial de 
  Água Fria 
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A	   necessidade	   da	   limitação	   das	   pressões	   e	   velocidades	   de	  
escoamento	   máximas	   nas	   redes	   de	   distribuição	   é	   feita	   com	   vistas	  
aos	  problemas	  de	  emissão	  de	  ruído	  e	  do	  golpe	  de	  aríete. 
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NBR 5626/98: 
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Os sistemas prediais de água quente devem ser 
projetados de forma a garantir que a água chegue 
em todos os pontos de consumo, sempre que 
necessário, na temperatura, quantidade e 
qualidade adequadas ao uso. 

Classificação dos sistemas 
 

§  sistema individual 
§  sistema central privado 
§  sistema central coletivo 

Sistema Predial de Água Quente  



 Sistema central privado 
 com aquecedor de passagem  

 



Sistema misto 

Sistema central coletivo  

Sistema com 
distribuição  
ascendente  

e  
descendente 



Elementos do sistema de medição individualizada 

Alimentador	  predial	  

§  Coluna de distribuição - CD 

§  Ramal de alimentação – RA 

§  Ramal de distribuição principal - RDP 

§  Ramal de distribuição secundário – RDS 

§  Sub-ramal - SR 



Sistema de Medição Individualizada 

  Sistema  
  central  
  privado 



Sistema de Medição Individualizada 

Sistema central 
coletivo 



Sistema de Medição Individualizada 

 Sistema de aquecimento solar em  
 CIRCUITO DIRETO 

A água aquecida pelo sistema solar é 
armazenada em reservatório térmico e 
distribuída aos pontos de consumo. 

 Sistema de aquecimento solar em   
 CIRCUITO INDIRETO 

A água aquecida pelo  sistema solar não é  
consumida – ela circula  em um sistema 
fechado e transfere energia para o  
reservatório térmico. 



Sistema de Medição Individualizada 
Sistema de aquecimento solar: 
CIRCUITO DIRETO com fonte 
complementar de calor centralizada 

A água aquecida pelos coletores é 
armazenada em reservatório 

térmico e distribuída aos pontos de 
consumo. 

Problemas 

§  longo tempo de espera – 
  desperdício de água; 
§  3 medidores (AF, AQ e 
   retorno); 
§  maior perda de energia por 
  radiação devido aos maiores 
  comprimentos das redes e  
  maior consumo de energia no 
  sistema de apoio.  
  

Reservatório	  térmico	  
c/	  apoio	  a	  gás	  ou	  
elétrico	  	  



Sistema de Medição Individualizada 
Sistema de aquecimento solar: CIRCUITO 
DIRETO com fonte complementar de 
calor individualizada 

A água aquecida pelos 
coletores passa pelos 
aquecedores de passagem ou 
de acumulação.  

Problemas 

§  Os aquecedores devem controlar  
  a  temperatura da água para  
  evitar: 

§  o superaquecimento, com 
  o bloqueio do fluxo e 
§  não acionamento da fonte  
energética caso a  temperatura da 
água já esteja adequada. 

Aquecedor	  de	  
passagem	  ou	  de	  
acumulação	  

Reservatório	  
térmico	  	  	  



Sistema de aquecimento solar: CIRCUITO INDIRETO com fonte 
complementar de calor individualizada e reservatório térmico 

§  A água aquecida pelo   
  sistema solar não é  
  consumida – ela circula   
  em um sistema fechado  
  e transfere calor para o 
  reservatório térmico. 
  
§  Um hidrômetro (AF) 
 
§  A regulagem da 
  temperatura é feita por 
  uma válvula de 3 vias. 
 
§  O complemento da  
  energia  é feito por um 
  aquecedor de passagem. 
  
§  Requer maior espaço  
  para a instalação. 
 
§  O circuito primário suporta  
  até 1000 kPa – dispensando 
  em muitos casos  VRP. 

Reservatório	  
térmico	  ou	  
trocador	  
	  de	  calor	  

Vávula	  
misturadora	  

Aquecedor	  de	  
passagem	  

Circuito	  
primário	  

Reservatório	  
térmico	  



Sistema de Medição Individualizada 

Sistema de aquecimento solar: CIRCUITO INDIRETO 
com fonte complementar de calor individualizada e 
trocador de calor de placas 

TERMOSTATO

COLETORES
SOLARES

RESERVATÓRIO 
TÉRMICO

AQUECEDOR
DE PASSAGEM

TROCADOR DE
CALOR

BOMBA

VÁLVULA
TERMOSTÁTICA
(3 VIAS)
T

T

CENTRAL

SAÍDA DE
ÁGUA QUENTE

ENTRADA DE
ÁGUA FRIA

CIRCUITO
PRIMÁRIO

T

§  Outra opção é o 
emprego de um 
trocador de calor ao 
invés do 
reservatório 
térmico. 

§  A reserva de 
energia pode ficar 
no reservatório 
térmico, junto aos 
coletores solares. 



CONCEPÇÃO DO PROJETO 
DE SISTEMA DE  
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA 



 Sistema de Medição Individualizada 

O sistema de medição individualizada de água 
consiste na instalação de hidrômetro em cada 
unidade autônoma, de modo a possibilitar a 
medição do seu consumo, com a finalidade de 
emitir contas/faturas individuais.  
 
Ele propicia: 
  
§  o gerenciamento do consumo; 

§  a redução de desperdícios nas edificações.	  



Sistema de 
medição  
individualizada 
com  
pressurização e  
medidores  
em shaft técnico 



§  preservar a potabilidade da água;  

§  fornecer a água de forma contínua, em 
  quantidade adequada e com pressões e  
  velocidades compatíveis com o  
  funcionamento dos aparelhos sanitários; 

§  promover economia de água e de energia; 

§  possibilitar manutenção fácil e econômica; 

§  proporcionar o nível de conforto adequado 
  aos usuários. 

  Projeto do Sistema Predial de Água 

  Requisitos de desempenho 



§  Permitir a quantificação dos consumos  
   individuais com confiabilidade. 
 
§  A utilização da água e o desempenho  
  dos equipamentos sanitários instalados 
  não devem ser comprometidos. 
 
§  O sistema de medição não deve degradar 
   a qualidade da água proveniente do 
   sistema de reservação. 
 
 

  Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

  Requisitos de desempenho 



Sistema de 
medição  
individualizada 
com 
pressurização e 
medidores 
em caixa de 
medição 
específica 



Recomendações para o Projeto 
§  O local da instalação dos medidores deve ser em área 
  comum do edifício, sendo os medidores abrigados  
  adequadamente e acessíveis para leitura visual e 
  manutenção. 
 
§  Adotar, preferencialmente, um único medidor para  
  cada unidade autônoma com o objetivo de reduzir a  
  complexidade dos sistemas e dos custos. 
 
§  Prever a infraestrutura adequada para o sistema de 
  medição remota dos hidrômetros – dutos para  
  comunicação e alimentação dos medidores, ponto de  
  energia elétrica. 
 
 

Projeto do Sistema de Medição Individualizada 



Sistema de 
medição  
individualizada 
com 
hidrômetros 
concentrados 
no barrilete 
superior e 
inferior 



Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

§  O hidrômetro principal será fornecido pela  
  Sabesp. 

§  Os hidrômetros individuais devem ser  
   adquiridos e instalados pelo empreendedor  
   ou condomínio – classe B ou superior. 

§  Os hidrômetros individuais, válvulas de 
   bloqueio e concentradores devem atender 
   às especificações Sabesp. 
 

  Premissas – NTS 277 



§  O hidrômetro individual, os concentradores e o sistema 
  de gerenciamento devem estar localizados em área  
  comum de fácil acesso para manutenção e eventuais  
  leituras. 

§  Na área onde estão os hidrômetros individuais será 
  previsto um sistema de drenagem para eventuais  
  vazamentos ou descargas de água (testes e manobras 
  operacionais). 

§  O concentrador geral deve ser instalado no pavimento 
  térreo, em local de fácil acesso e junto à portaria do  
  condomínio. 

§  A Sabesp deve ter livre acesso aos equipamentos da 
  medição individualizada para verificações ou leituras. 
 

Requisitos para a instalação do sistema de medição -  NTS 277 

Projeto do Sistema de Medição Individualizada 



Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

§  Os hidrômetros devem ser instalados dentro de caixa 
   protetora, tampa dotada de chave,  
   capacidade de 1 a 6 hidrômetros, com as  
   seguintes dimensões: 

§  altura interna da caixa varia de 400 mm a 1400 mm; 

§  largura de 550 mm; 

§  profundidade de 190 mm. 

§  A caixa deve ser confeccionada conforme a  NTS 166  
 e NTS 225. 
 
 

 Instalação em locais de circulação de pessoas - NTS 277 
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Caixa para hidrômetros – 
Sabesp (NTS - 277) 

§  deve permitir a leitura 

  visual; 

§  a manutenção dos  

  hidrômetros; 

§  a interrupção no  

  fornecimento de água. 



Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

Instalação no barrilete - NTS 277 

§  Respeitar os mesmos espaçamentos da caixa 
  e não é obrigatória a instalação da caixa  
  protetora. 

§  O local e o acesso ao barrilete devem ser  
   dimensionados de forma a permitir a  
   passagem de pessoas e de equipamentos 
   para manutenção do sistema de medição  
   individualizada. 

§  A área de medição deve ter porta com chave  
  e o acesso controlado pelo condomínio. 



Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

§  Respeitar os mesmos 
  espaçamentos da caixa protetora  
  não sendo obrigatória a sua a  
  instalação. 

§  O acesso deve ser dotado de porta 
  com chave e o acesso controlado  
  pelo condomínio. 

  Instalação em shaft - NTS 277 



Montagem de hidrômetros na horizontal e        
dentro de shaft 

§  Os hidrômetros devem ser instalados na posição 
  horizontal com a relojoaria para cima (tolerância de ± 5º). 

(Válvula	  de	  bloqueio)	  



Premissas	  

•  Flexibilidade	  de	  ambientes;	  
•  Liberação	  de	  paredes;	  
•  Eliminação	  de	  interferências;	  
•  Facilidade	  e	  rapidez	  de	  instalação;	  
•  Facilidade	  de	  manutenção;	  
•  Facilidade	  de	  detecção	  de	  
vazamentos;	  

•  Durabilidade	  das	  instalações	  

Sistemas	  ConstruWvos	  
Minimização	  de	  perdas	  ao	  longo	  da	  vida	  úWl	  



Sistema de 
medição  
individualizada com 
hidrômetros 
individuais de AF e 
AQ e sistema de 
aquecimento com 
aquecedor de 
acumulação 



§  Verificar posição das colunas e ramais.  
 
§  Tentar aproveitar colunas e ramais. 
 
§  Evitar a passagem dos novos ramais em  
  elementos estruturais. 
 
 
§  Os hidrômetros devem estar, preferencialmente,  
  em caixas de proteção. 

§  A caixa de proteção deve permitir a leitura visual, a 
manutenção dos hidrômetros e a interrupção.    

 

Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

Recomendações para o Projeto – Edifícios existentes 



Projeto do  
Sistema de  
Medição  
Individualizada 

Edifícios existentes 
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 Sistema de Medição Individualizada 
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Projeto do  
Sistema de  
Medição  
Individualizada 

Edifícios existentes 

Peres, A.R. 



Edifícios existentes 

Sistema de Medição Individualizada 



Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

Edifícios 
existentes 



Sistema de Medição Individualizada 

Edifícios 
existentes 



Sistema de Medição Individualizada 

Edifícios existentes 



Projeto do  
Sistema de  
Medição  
Individualizada 

Edifícios existentes 



   Sistema de Medição Individualizada  
     Edifícios existentes 



   Sistema de Medição Individualizada  
     Edifícios existentes 



§  Memorial descritivo  
 
§  Memorial de cálculo (referenciar as  
  normas utilizadas) 
 
§  Especificações técnicas dos materiais e  
   componentes 
 
§  Elementos gráficos 
 
  

Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

Documentação necessária 



O projeto  
“como construído” e o  
manual do proprietário  
dos SPHS devem fazer parte da 
documentação a ser entregue 
aos usuários. 

  Projeto do Sistema de Medição Individualizada 

Documentação necessária 



   Sistema de Medição Individualizada 

Responsabilidades do Condomínio 
  
§  As ligações individuais (conexão) e parte hidráulica. 
 
§  Aquisição, inspeção e instalação dos hidrômetros 
  individuais, adquiridos pelo cliente. 
 
§  Instalação, inspeção e manutenção do sistema de  
  medição remota para coleta dos dados. 
 
§  Manutenção preventiva e corretiva dos hidrômetros 
  individuais. 

§  Aferição de hidrômetro individual. 

§  Manutenção do cavalete/unidade de medição das  
  ligações individuais. 

§  Vistoria nas instalações internas. 
§  Demais serviços operacionais nas ligações 
   individuais e ramais internos. 



   Responsabilidades da Sabesp 
  

§  Conexão da ligação principal. 
 

§  Instalação do hidrômetro da ligação principal,  
  adquirido pela Sabesp. 
 

§  Manutenção preventiva e corretiva do hidrômetro 
  principal. 
 

§  Aferição de hidrômetro principal. 

§  Manutenção do cavalete da ligação principal. 

§  Vistoria nas instalações até a ligação principal. 
 

§  Demais serviços operacionais nas ligações individuais 
   e ramais internos. 

   Sistema de Medição Individualizada 



Modelo de determinação de vazões de projeto  
Dimensionamento do sistema 



SELEÇÃO	  DO	  HIDRÔMETRO	  

•  Métodos	  para	  a	  determinação	  da	  vazão	  de	  projeto	  (vazão	  
máxima	  provável):	  	  

EMPÍRICOS	  
técnica	  de	  determinação	  das	  vazões	  de	  projeto	  baseia-‐se	  no	  uso	  de	  tabelas,	  
gráficos	  e	  expressões	  matemáZcas,	  estabelecidos	  a	  parWr	  da	  
experiência	  e	  julgamento	  de	  seus	  propositores	  	  

PROBABILÍSTICOS	  
técnica	  de	  determinação	  das	  vazões	  de	  projeto	  baseia-‐se	  no	  uso	  de	  
tabelas,	  gráficos	  e	  expressões	  estabelecidos	  a	  parWr	  de	  conceitos	  
probabilísWcos	  	  



NBR	  5626/98	  
Instalação	  predial	  de	  água	  fria	  

•  dimensionamento	  da	  rede	  predial	  de	  distribuição	  deve	  ser	  efetuado	  com	  
base	  em	  reconhecido	  procedimento	  de	  cálculo	  

•  Método	  dos	  pesos	  –	  método	  empírico.	  Estabelece	  
adicionalmente	  que:	  
–  “por	  razões	  de	  economia,	  é	  usual	  estabelecer	  como	  provável	  uma	  
demanda	  simultânea	  menor	  do	  que	  a	  máxima	  possível.	  
Esta	  demanda	  simultânea	  pode	  ser	  es4mada	  tanto	  pela	  
aplicação	  da	  teoria	  das	  probabilidades	  como	  a	  par4r	  da	  
experiência	  acumulada	  na	  observação	  de	  instalações	  
similares.	  O	  método	  dos	  pesos	  rela4vos	  usado	  nesse	  anexo	  se	  
enquadra	  no	  segundo	  caso”.	  



MÉTODO	  EMPÍRICO	  –	  NBR	  5626/98	  

•  “Os	  pesos	  rela4vos	  são	  estabelecidos	  
empiricamente	  em	  função	  da	  vazão	  de	  projeto,	  
conforme	  apresentado	  na	  Tabela	  1.	  A	  quan4dade	  de	  cada	  
4po	  de	  peça	  de	  u4lização	  alimentada	  pela	  tubulação,	  
que	  está	  sendo	  dimensionada,	  é	  mul4plicada	  pelos	  
correspondentes	  pesos	  rela4vos	  e	  a	  soma	  dos	  valores	  
obCdos	  nas	  mul4plicações	  de	  todos	  os	  4pos	  de	  peças	  
de	  u4lização	  consCtui	  a	  somatória	  total	  dos	  pesos	  
(ΣP)”.	  	  



Vazão	  de P eso
projeto	  
(L /s )

relativo

C aixa	  de	  descarga	   0,15 0,3
Válvula	  de	  descarga	   1,7 32
Misturador	  (água	  fria) 0,3 1
R egis tro	  de	  pressão 0,1 0,1
Misturador	  (água	  fria) 0,1 0,1
Misturador	  (água	  fria) 0,2 0,4
R egis tro	  de	  pressão 0,1 0,1
R egis tro	  de	  pressão 0,3 1
Torneira	  ou	  misturador	  (água	  fria) 0,15 0,3

Mictório

0,15
por	  metro	  
de	  calha

Torneira	  ou	  misturador	  (água	  fria) 0,25 0,7

Torneira	  elétrica 0,1 0,1
Torneira 0,25 0,7
Torneira 0,2 0,4

Tanque
Torneira	  de	  jardim	  ou	  lavagem	  

Mictório	  tipo	  calha C aixa	  de	  descarga	  ou	  regis tro	  de	  pressão 0,3

P ia

Válvula	  de	  descarga 0,5 2,8

cerâmico sem	  s ifão	  integrado C aixa	  de	  descarga,	  regis tro	  de	  pressão	  ou	  
válvula	  de	  descarga	  para	  mictório

0,15 0,3

C huveiro	  elétrico
L avadora	  de	  pratos 	  ou	  de	  roupas
L avatório

com	  s ifão	  integrado

Banheira
Bebedouro
B idê
C huveiro	  ou	  ducha

Aparelho	  sanitário P eça	  de	  utilização

Bacia	  sanitária

NBR	  5626/98	  



MÉTODO	  EMPÍRICO	  –	  NBR	  5626/98	  
•  “...Esse	  somatório	  é	  converCdo	  na	  demanda	  
simultânea	  total	  do	  grupo	  de	  peças	  de	  uClização	  
considerado,	  que	  é	  expressa	  como	  uma	  es4ma4va	  da	  
vazão	  a	  ser	  usada	  no	  dimensionamento	  da	  
tubulação.”	  

∑= PQP *3,0
Onde:	  
Q	  	  	  é	  a	  vazão	  esZmada	  na	  seção	  considerada,	  
	  	  	  	  	  	  em	  litros	  por	  segundo;	  
ΣP	  é	  a	  soma	  dos	  pesos	  relaWvos	  de	  todas	  as	  
	  	  	  	  	  	  peças	  de	  uWlização	  alimentadas	  pela	  
	  	  	  	  	  	  tubulação	  considerada.	  	  



Sistema	  Predial	  de	  Água	  
Água	  em	  quanZdade	  e	  temperatura	  adequadas	  em	  todos	  os	  pontos	  de	  uZlização	  sempre	  que	  

necessário	  ...	  	  	  	  
...	  minimização	  dos	  custos	  envolvidos	  

Dados relativos 
à demanda 

Dados relativos 
ao consumo 

Funcionamento 
simultâneo de todos 
os pontos envolvidos 

Fatores que representam a 
probabilidade de ocorrência de 
uso simultâneo dos pontos de 

utilização 

Características dos edifícios 

Características do conjunto 
de aparelhos sanitários 

Atividades dos usuários 
•  Tipo de edifício; 
•  Características dos usuários. 

•  População (quantidade e distribuição); 
•  Organização espacial dos ambientes 

sanitários. 

•  Tipo de aparelho sanitário; 
•  Número de aparelhos disponíveis. 

Modelo	  probabilísWco	  de	  avaliação	  da	  demanda	  



•  vazões	  unitárias	  dos	  aparelhos	  sanitários	  –	  q	  
	  

•  intensidade	  de	  uWlização	  dos	  aparelhos	  sanitários:	  
•  duração	  de	  descarga	  do	  aparelho	  	  
sanitário	  -‐	  t;	  	  
•  número	  de	  aparelhos	  sanitários	  	  	  
de	  cada	  Zpo	  instalados	  a	  jusante	  do	  trecho	  
considerado	  -‐	  n.	  	  
•  intervalo	  de	  tempo	  entre	  os	  inícios	  ou	  términos	  de	  
descargas	  consecuWvas	  	  
de	  um	  aparelho	  no	  período	  de	  pico	  -‐	  T;	  

Modelo	  probabilísWco	  de	  avaliação	  da	  demanda	  



•  Para	  uma	  determinada	  situação	  de	  projeto,	  as	  variáveis	  q,	  t,	  
T	  e	  n	  podem	  ser	  assim	  caracterizadas:	  
	  
–  	  n	  –	  variável	  determinísWca,	  ou	  seja,	  existe	  um	  número	  
fixo	  de	  aparelhos	  sanitários	  a	  jusante	  de	  um	  trecho	  
qualquer	  considerado;	  
	  

–  	  t,	  T	  e	  q	  –	  variáveis	  aleatórias.	  

Modelo	  probabilísWco	  de	  avaliação	  da	  demanda	  



D 
CH 

BS 
LV 

AF1 

CH 

BS 
LV 

D 

D 

AF2 

CASO 1 
- 1 dormitório e 1 banheiro 
- população = 2 pessoas CASO 2 

-3 dormitórios e 1 banheiro 
- população = 5 pessoas 

D 
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(valores	  médios)	  
Bacia	  com	  caixa	  

Chuveiro	  

Lavatório	  

Caso	  1	   Caso	  2	  

u	  =	  1;	  	  	  	  	  	  	  q	  =	  0,072	  l/s	  
t	  =	  204	  s;	  	  T	  =	  3132s 

u	  =	  0,80;	  	  	  q	  =	  0,070	  l/s	  
t	  =	  336	  s;	  	  T	  =	  3586	  s 

u	  =	  1,80;	  	  	  q	  =	  0,053	  l/s	  
t	  =	  10,4	  s;	  T	  =	  1519	  s 

u	  =	  1;	  	  	  	  	  	  	  q	  =	  0,072	  l/s	  
t	  =	  204	  s;	  	  T	  =	  4253s 

u	  =	  0,80;	  	  	  q	  =	  0,070	  l/s	  
t	  =	  336	  s;	  	  T	  =	  4434	  s 

u	  =	  1,80;	  	  	  q	  =	  0,053	  l/s	  
t	  =	  10,4	  s;	  T	  =	  4444	  s 

(valores	  médios)	  

Modelo	  de	  dimensionamento	  



15 banheiros: 1 BS + 1 LV + 1 CH 
NB Q = 0,3 . [15 . (0,5 + 0,5 + 0,3)]1/2  =  1,32 l/s 

1    3     5     7     9    11    13    15    17    19 
   2     4     6    8    10    12    14    16   18    20 

1,02 l/s 

Va
zã

o 
(l
/s

) 

Nº de andares 

   
0 

  
0,

2 
  
0,

4 
  
0,

6 
  
0,

8 
  
 1

  
 1

,2
  
 1

,4
 

1D/1B 

3D/1B 

0,54 l/s 
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Sistema	  de	  Medição	  Individualizada	  
Perda de Carga do Hidrômetro  (NBR-5626) 

Onde: 
∆ h é a perda de carga no hidrômetro, em KPa; 
Q é a vazão estimada na seção considerada, em L/s; 
Q máx. é a vazão especificada para o hidrômetro, em m3/h (Ver tabela)   

Q máx . (m3/h) Diâmetro nominal (DN) 

1,5 15 e 20 

3 15 e 20 

5 20 

7 25 

10 25 

20 40 

30 50 



Perda	  de	  carga	  
	  	  

Exemplo:	  vazão	  de	  projeto	  de	  1	  m3/h	  

Hidrômetro	  mulWjato	  (dados	  do	  fabricante):	  	  	  
	  	  1,5	  (qmáx)	  	  x	  ¾”	  –	  	  4,00	  mca	  
	  	  3,0	  (qmáx)	  x	  ½”	  –	  0,94	  mca	  

Hidrômetro	  Unijato	  (dados	  do	  fabricante):	  	  	  
	  	  1,5	  (qmáx)	  x	  ½”	  –	  3,60	  mca	  
	  	  3,0	  (qmáx)	  x	  ½”	  –	  0,94	  mca	  

NBR	  5626:	  	  	  
	  	  1,5	  (qmáx)	  	  x	  ¾”	  –	  	  4,51	  mca	  
	  	  3,0	  (qmáx)	  x	  ½”	  –	  1,13	  mca	  



SIMULAÇÕES	  DO	  MODELO	  



SIMULAÇÃO	  I	  
APTO	  COM	  2	  BANHEIROS,	  UM	  NA	  SUÍTE	  (B1)	  E	  UM	  SOCIAL	  (B2),	  COZINHA	  (K)	  E	  

LAVANDERIA	  (L)	  
	  

HIPÓTESES:	  
§ 	  População	  atendida:	  2	  pessoas	  (B1),	  3	  pessoas	  (B2),	  1	  pessoa	  (K)	  e	  1	  pessoa	  (L)	  
§ TP=2h	  Horário	  do	  TP	  dos	  banheiros	  é	  diferente	  do	  horário	  do	  TP	  da	  cozinha	  e	  da	  área	  de	  
serviço	  (os	  dados	  de	  uso	  traduzem	  esta	  hipótese)	  
§ 	  Vazões	  dos	  aparelhos:	  	  

• Máxima:	  igual	  a	  da	  norma;	  	  
• Mínima:	  ½	  da	  máxima	  da	  norma;	  	  
• Mais	  provável	  :	  próxima	  da	  máxima.	  	  	  	  

Vazões	  de	  projeto	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,4420	  L/s	  =	  1,59	  m3/h	  	  (TP=2h)	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,5048	  L/s	  =	  1,82	  m3/h	  	  (TP=1h30min)	  
	  
NBR-‐5626	  

	  



SIMULAÇÃO	  II	  
APTO	  COM	  2	  BANHEIROS,	  UM	  NA	  SUÍTE	  (B1)	  E	  UM	  SOCIAL	  (B2),	  COZINHA	  (K)	  E	  

LAVANDERIA	  (L)	  
	  
	  

HIPÓTESES:	  
§ População	  atendida:	  2	  pessoas	  (B1),	  3	  pessoas	  (B2),	  1	  pessoa	  (K)	  e	  1	  pessoa	  (L)	  
§ TP=2h	  Horário	  do	  TP	  dos	  banheiros	  é	  coincidente	  com	  o	  horário	  do	  TP	  da	  cozinha	  e	  da	  área	  de	  
serviço	  (os	  dados	  de	  uso	  traduzem	  esta	  hipótese)	  
§ Vazões	  dos	  aparelhos:	  	  

§ Máxima:	  igual	  a	  da	  norma;	  	  
§ Mínima:	  ½	  da	  máxima	  da	  norma;	  	  
§ Mais	  provável	  :	  próxima	  da	  máxima.	  	  

Vazões	  de	  projeto 	  	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  =	  0,5724	  L/s	  =	  2,06	  m3/h	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  =	  0,6607	  L/s	  =	  2,38	  m3/h	  	  (TP=1h30min)	  
	  	  

	  



SIMULAÇÃO	  III	  
	  APTO	  COM	  3	  BANHEIROS,	  UM	  NA	  SUÍTE	  E	  DOIS	  SOCIAIS,	  COZINHA	  (K)	  	  

E	  LAVANDERIA	  (L)	  
	  
	  
	  

HIPÓTESES:	  
População	  atendida:	  2	  pessoas	  em	  cada	  banheiro	  (B),	  1	  pessoa	  (K)	  e	  1	  pessoa	  (L)	  
TP=2h	  Horário	  do	  TP	  dos	  banheiros	  é	  coincidente	  com	  o	  horário	  do	  TP	  da	  cozinha	  e	  da	  área	  de	  
serviço	  (os	  dados	  de	  uso	  traduzem	  esta	  hipótese)	  
§ Vazões	  dos	  aparelhos:	  	  

§ Máxima:	  igual	  a	  da	  norma;	  	  
§ Mínima:	  ½	  da	  máxima	  da	  norma;	  	  
§ Mais	  provável	  :	  próxima	  da	  máxima.	  	  

	  	  
Vazões	  de	  projeto	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,6014	  L/s	  =	  2,16	  m3/h	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,6997	  L/s	  =	  2,52	  m3/h	  (TP=1h30min)	  
	  	  
	  



SIMULAÇÃO	  IV	  
BANHEIRO	  COMERCIAL	  COM	  5	  LAVATÓRIOS	  E	  5	  BACIAS	  SANITÁRIAS	  COM	  CAIXA	  

ACOPLADA	  
	  
	  
	  

HIPÓTESES:	  
População	  atendida:	  35	  pessoas	  em	  cada	  banheiro	  (B),	  	  
TP=	  1h30min	  
§ Vazões	  dos	  aparelhos:	  	  

§ Máxima:	  igual	  a	  da	  norma;	  	  
§ Mínima:	  ½	  da	  máxima	  da	  norma;	  	  
§ Mais	  provável	  :	  próxima	  da	  máxima.	  	  

Vazões	  de	  projeto 	  	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,48	  L/s	  =	  1,73	  m3/h	  
Qp	  no	  ramal	  de	  alimentação	  (medidor)	  =	  0,62	  L/s	  =	  2,23	  m3/h	  (TP	  =	  1h)	  
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Agradeço a atenção! 


