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RESUMO 
Um dos impactos da conservação de água em edifícios é a redução das vazões nos 
sistemas prediais de esgotos sanitários, prejudicando o seu desempenho. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho é investigar a influência da variação de diâmetro e declividade de 
um ramal de descarga de uma bacia sanitária na capacidade auto-limpante de sistemas 
prediais de esgoto sanitário. Para tal, realizaram-se simulações computacionais do 
transporte de um sólido dentro de um ramal de descarga de uma bacia sanitária com 
volume de descarga de 6 litros. O fenômeno de interação fluido-sólido foi modelado com o 
emprego de um método de partículas e quatro casos, com diâmetros de 78 e 100 mm e 
declividade de 1 e 2%. Os resultados indicam que a dinâmica pode ser dividida em duas 
fases. Na primeira, em que predominam os esforços hidrodinâmicos impulsivos, a redução 
do diâmetro é vantajosa, pois aumenta a velocidade do escoamento e, 
consequentemente, o empuxo sobre o sólido.  Na segunda fase em que predominam as 
forças inerciais, o sólido atinge velocidade maior nos casos com maior diâmetro.  Da mesma 
forma, os efeitos da declividade são mais visíveis na segunda fase. 

Palavras-chave: Sistemas prediais. Esgoto sanitário. Simulação computacional. Método de 
partículas. 

ABSTRACT 
A result of adoption of sustainable practices for water conservation in buildings is the 

reduction of flow rate in building drainage systems of which the performance may be 

impaired. Within this context, the aim of the present work is to investigate the influence of 

variation of diameter and inclination on the self-cleaning performance of a horizontal drain. 

Specifically, computer simulations of solid transport inside the drain pipe of a wash basin with 

6 liters discharge. The fluid-solid phenomenon was modeled using a Lagrangean Particle-

based computational fluid dynamics method, and four cases, with diameters of 78 and 100 

mm and slope of 1 and 2 %, were considered. The computed results shown that the dynamic 

can be divided in two phases. In the first, impulsive hydrodynamic force predominates and 

the reduction of the diameter seems to be advantageous because it increases the mean 

flow velocity and, consequently, the pushing force on the solid. In the second phase, which 

predominate the inertial forces, the solid velocity is slightly higher for large diameter. 

Moreover, the effects of the slope are more visible in the second phase. 

Keywords: Building systems. Drainage system. Computational simulation. Particle method.  
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1 INTRODUÇÃO 

Devido a adoção de práticas sustentáveis para a redução de consumo de 
água, surgiram recentemente preocupações com o desempenho auto-
limpante dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Isso vem motivando 
estudos experimentais e modelagens computacionais do complexo 
escoamento no interior dos sistemas (CHENG et al., 2013; DEMARCO et al., 
2013; SWAFFIELD, 2009; SWAFFIELD, 2003). Neste contexto, o objetivo desta 
pesquisa é prover uma ferramenta computacional eficaz para investigar o 
desempenho de um sistema predial de esgoto sanitário.  

Para modelar os escoamentos transitórios com superfícies livres dentro de 
tubulações horizontais, uma abordagem inovadora da Dinâmica dos Fluídos 
Computacional é adotada nesta pesquisa. A abordagem é baseada no 
método Moving Particle Semi-implicit (MPS), que usa descrição 
completamente lagrangeana, discretiza o domínio computacional em 
partículas móveis e é eficaz para simular fenômenos hidrodinâmicos que 
envolvem superfícies livres com grandes deformações, fragmentação e 
junção de líquidos, e interação entre fluído e corpos de geometrias 
complexas.   

Dando continuidade aos estudos anteriores (CHENG et al., 2012; CHENG et 
al., 2014), o foco deste trabalho é apresentar os resultados obtidos do estudo 
numérico-computacional sobre os efeitos da variação do diâmetro e da 
declividade na capacidade de transporte dos sólidos.  

Como o ponto de partida para a validação da ferramenta computacional, 
um caso de transporte de sólido por escoamento transitório com superfície 
livre estudado por Amicarelli et al. (2015) foi considerado. Em seguida, a 
modelagem simplificada do transporte de um sólido dentro de um ramal de 
descarga de uma bacia sanitária com volume de descarga de 6 litros foi 
adotada para estudar os efeitos da variação do diâmetro e inclinação do 
ramal. O sólido foi modelado como um cilindro horizontal rígido e 
homogêneo com eixo paralelo ao do tubo. Os parâmetros de simulação 
utilizados foram baseados nos estudos anteriores sobre os efeitos da redução 
do diâmetro e da declividade num ramal horizontal. 

Os resultados e discussões sobre os padrões de ondas formados e as séries 
temporais de velocidade média do escoamento nas seções, assim como as 
séries temporais da posição do sólido são apresentadas juntamente com a 
discussão sobre a dinâmica do fenômeno de transporte de sólido. 

2 MÉTODO NUMÉRICO 

O método Moving Particle Semi-implicit (MPS) foi originalmente proposto por 
Koshizuka e Oka (1996) para simular o escoamento incompressível com 
superfície livre. Trata-se de um método que utiliza descrição Lagrangeana, 
sem malha, no qual o domínio espacial é discretizado em partículas. É 
considerado como um método de partículas que modela fluidos na escala 
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macroscópica porque resolve as equações governantes de meios contínuos, 
ou seja, conservação de massa e de quantidade de movimento.  

A característica essencial do método é resolver numericamente as 
equações governantes por meio da substituição dos operadores diferencias 
por operadores algébricos derivados a partir da ponderação das 
contribuições das partículas vizinhas por uma função peso, cujo valor é 
decrescente em relação à distância entre as partículas. Por exemplo, para 
uma grandeza escalar φ , seu vetor gradiente numa partícula i   podem ser 

determinados por: 
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O número de densidade de partícula ( pnd ) é definido como a soma do 

peso de todas as partículas j  vizinhas à i . O valor de pnd  é proporcional à 

densidade do fluido e é um parâmetro utilizado como referência para 
assegurar a incompressibilidade do escoamento.  

Analogamente, o operador Laplaciano pode ser determinado usando o 
conceito da difusão, que resulta em: 
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Onde: 

λ   = parâmetro de ajuste da taxa de difusão. 

O método MPS adota um algoritmo semi-implícito para reolver as esquações 
governantes. Primeiro as equações de conservação de quantidade de 
movimento, excluído os termos de gradiente de pressão, são utilizadas para 
estimar explicitamente velocidade e posição das partículas. Em seguida, a 
equação Poisson de pressão, dada pela Eq. (3), é resolvida de forma 
implícita para o instante ( tt ∆+ ). 
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Onde: 
*pnd   = o número de densidade de partícula calculado explicitamente. 

Detalhes sobre o tratamento das condições de contorno de superfície livre, 
paredes rígidas, o influxo e procesamento paralelo podem ser encontradas 
nos trabalhos de Koshizuka e Oka (1996), Cheng et al. (2012) e Fernandes et 
al. (2015). 

3 VALIDAÇÃO: SÓLIDO LIVRE EM DAM-BREAK 

O caso utilizado para a validação do transporte de sólido é baseado no 
estudo experimental e numérico de Amicarelli et al. (2015). Trata-se de um 
caso de transporte de sólido por um escoamento transitório gerado por 
dam-break, cuja dinâmica é similar ao que ocorre com descarga em 
tubulações. A geometria e as dimensões deste caso são mostradas na Figura 
1, e consiste em um tanque retangular de 3,5 x 0,5 x 0,5 m³ (comprimento x 
largura x altura). 

No extremo esquerdo do tanque, delimitado por uma comporta, existe um 
reservatório de água de dimensões 0,5 x 0,5 x 0,35 m³, as dimensões da 
comporta são 0,0376 x 0,5 x 0,4 m³. No extremo direito do tanque existem 
duas colunas retangulares de dimensões 0,150 x 0,150 x 0,750 m³, formando 
obstáculos ao escoamento, a primeira localizada a 2,5 m de distância da 
extrema esquerda do tanque, e a segunda a 2,95 m, ambos os obstáculos 
distam 0.06 m das paredes frontal e posterior, respectivamente. Há ainda um 
sólido livre de formato cúbico, com arestas de 0,054 m. A posição inicial do 
centro do sólido dista 2,532 m da extrema esquerda do tanque e 0,313 m da 
parede frontal.  

O sólido livre possui uma massa de 0,073 kg. A comporta possui uma 
velocidade de elevação constante de 0,11 m/s. 

No instante t=0,00 segundos da simulação é imposto um movimento 
ascedente a velocidade constante de 0,11 m/s à comporta, que pára 
imediatamente ao atingir t=3,00 s, assim como definido no caso original. O 
caso foi modelado com uma distância inicial de partículas (l0) de 0,009 m, 
totalizando cerca de 375 mil partículas. O time-step usado foi de 9x10-4 s. Na 
plataforma baseada no processador com 20 cores AMD Shangai de 2,66 
GHz, o tempo de processamento foi de cerca de 4 horas. O contato entre o 
sólido livre e as paredes da tubulação foi modelado como uma interação 
massa-mola (Harada, 2007), ou seja, um oscilador harmônico não 
amortecido, com constante de mola de 2000,0 N/m. 
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Figura 1 – Vista superior e as dimensões do caso de validação (unidades em 
metros). 

 
Fonte: Adaptado de Amicarelli et al. (2015) 

A Figura 2 apresenta uma comparação entre as imagens obtidas do 
exeperimento de Amicarelli et al. (2015) e computados usando o método 
proposto. Para facilitar a visualização, as imagens foram tomadas na vista 
superior e focadas na região de interesse, ou seja, entre as duas colunas 
(obstáculos).  

A sequência de fotos obtidas no experimento físico mostra que houve um 
atraso no avanço da frente de onda obtido por meio da simulação. No 
instante t=3,24 s, o resultado experimental mostra que o fluído havia atingido 
o cubo provocando nele um pequeno deslocamento, enquanto que no 
resultado computacional o fluído tinha acabado de atingir o cubo que 
ainda permancia na sua posição inicial. Tendo em vista a distância, 
relativamente longa, percorrida pelo fluido antes de atingir o cubo, o motivo 
desta diferença pode ter ocorrido devido aos efeitos de amortecimento 
numérico, que tendem a agravar com o uso de resoluções mais grosseiras. 
Deste modo, estudos de convergência com simulações considerando 
resoluções mais refinadas são necessários. 

Apesar do atraso incial, o movimento do cubo obtido computacionalmente, 
no complexo escoamento entre os obstáculas  apresenta comportamentos 
bastante similares ao do observado experimentalmente. Em torno de t=3,48 s 
o cubo colidiu com o segundo obstáculo e, ao retornar, foi lançado em 
direção à parede frontal. Em seguida, o cubo foi carregado pela onda em 
direção ao extremo direito do tanque.  

As imagens do instante t=0,376 s mostram que no rersultado computacional o 
cubo deslocou-se mais rapidamente na direção transversal do tanque. No 
entanto, nos instantes subsequentes, t=4,00 s e t=4,36 s, houve uma 
concordância muito boa entre as posições medidas e computadas. Sendo 
assim, considerando o complexo fenômeno dinâmico e a resolução 
relativamente grosseira utilizada na simulação, conclui-se que o método 
numérico computacional foi capaz de reproduzir razoavelmente bem o 
fenômeno de transporte de sólido em escoamento transiente com superfície 
livre. 
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Figura 2 - Transporte de sólido em dam-break: comparação entre as imagens 
obtidas do experimento físico e computados numericamente. 

Instante Experimental Computado 

t =3,24 s 

  

t =3,48 s 

  

t =3,76 s 

  

t =4,00 s 

  

t =4,36 s 

  

Fonte: Adaptado de Amicarelli et al. (2015) 

 

4 TRANSPORTE DE SÓLIDOS EM TUBULAÇÃO 

4.1 Descrição dos casos 

A configuração do caso consiste de um tubo horizontal, que representa um 
ramal de descarga, com 2,5 m de comprimento, que recebe os efluentes de 
uma bacia sanitária. O ramal de descarga é aberto a jusante e conectado 
a um joelho de 90º a montante, conforme ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3 –Configuração

Por simplicidade, o sólido a ser transportado é modelado como um corpo 
cilíndrico maciço, homogêneo e 
diâmetro e 0,082 m de comprimento
seu eixo paralelo ao eixo do tubo
interior do tubo está seco e o corpo 
montante a 0,5 m do início do ramal 
1000 kg/m3, a densidade do corpo cilíndrico é 
atrito dinâmico do corpo cilíndrico é de 0,26.

Conforme apresentado no Quadro
considerando dois diâmetros 
declividades do tubo: 1% e 2%.

Quadro 1 – 

Caso 

TS10001 
TS10002 
TS07801 
TS07801 

Na Figura 4 está ilustrada a curva de
ramal de descarga da bacia sanitária
representa uma descarga
também utilizada em Cheng 

Figura 4 - Vazão em função do tempo para descarga 
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Configuração do ramal horizontal da bacia sanitária

Fonte: Os autores  

Por simplicidade, o sólido a ser transportado é modelado como um corpo 
maciço, homogêneo e rígido. O corpo cilíndrico tem 

diâmetro e 0,082 m de comprimento e está apoiado horizontalmente com 
ao eixo do tubo. Como condição inicial das simulações, o 

o está seco e o corpo está posicionado com sua face 
do início do ramal de descarga. A densidade do fluído é 

a densidade do corpo cilíndrico é 1010 kg/m3 e o coeficiente de 
atrito dinâmico do corpo cilíndrico é de 0,26. 

no Quadro 1, foram estudadas 4 situações diferentes 
dois diâmetros internos diferentes: 78 mm e 100 m

do tubo: 1% e 2%.  

 Casos das simulações do ramal horizontal

Diâmetro (mm) Declividade (

100 1 
100 2 
78 1 
78 2 

Fonte: Os autores 

Na Figura 4 está ilustrada a curva de vazão do escoamento introduzido 
ramal de descarga da bacia sanitária, que tem duração de 3,8 s e 

uma descarga de 6 L levantada por Cheng 
Cheng et al. (2013) e Cheng et al. (2014)

Vazão em função do tempo para descarga de 6 L.

 
Fonte: Cheng et al. (2012) 

o Paulo, Brasil, 21, 22 e 23 de setembro de 2016 

da bacia sanitária 

 

Por simplicidade, o sólido a ser transportado é modelado como um corpo 
tem 0,030 m de 

horizontalmente com 
as simulações, o 

posicionado com sua face 
. A densidade do fluído é 

e o coeficiente de 

situações diferentes 
e 100 mm e duas 

horizontal 

Declividade (%) 

 
 
 
 

escoamento introduzido no 
tem duração de 3,8 s e 

Cheng et al. (2012) e 
(2014). 

de 6 L. 
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Para todos os casos simulados a distância inicial de partículas usada foi de 
0,003 m, resultando em uma quantidade máxima de cerca de 532 mil 
partículas para o caso com diâmetro de 78 mm (310 mil partículas de 
geometria seca), e 620 mil partículas para o caso com 100 mm (402 mil 
partículas de geometria seca). O contato entre o sólido livre e as paredes da 
tubulação foi modelado como uma interação massa-mola (um oscilador 
harmônico não amortecido) com constante de mola de 3809,8 N/m. Foi 
também introduzido um coeficiente de atrito numérico de 0,22 Ns/m de 
modo a simular o coeficiente de atrito dinâmico de 0,26. O time-step usado 
foi de 3 x 10-4 s, totalizando um tempo de processamento de cerca de 15 
horas para o caso de 78 mm é 16 horas para o caso de 100 mm. 

4.2 Resultados e discussões 

A Figura 5 mostra as sequências de imagens obtidas por meio de simulações 
computacionais do transporte do sólido devido à descarga de 6 litros. Para 
facilitar a visualização, foram feitas vistas em corte e só o trecho inicial do 
ramal horizontal e a dinâmica do escoamento nos instantes iniciais foram 
apresentados. Os casos apresentados são TS07801 e TS10001, mostrados, 
respectivamente, na coluna esquerda e direita da Figura 5 para efeito de 
comparação. 

Conforme mencionado no item 4.2, no instante t=0,00 s, quando foi dada a 
descarga, o sólido está posicionado com sua face a montante a 0,5 m do 
início do ramal de descarga. Como o diâmetro do caso TS07801 é menor, 
com a mesma vazão de entrada, a velocidade média do escoamento neste 
caso é maior. Sendo assim, enquanto que no caso TS07801 o escoamento 
atinge o sólido por volta de t=0,90 s, no caso TS10001 isso só ocorreu depois 
de t=0,95 s. Além disso, a velocidade de escoamento mais alta do caso 
TS07801 também gerou um carregamento hidrodinâmico maior no sólido, e 
com isso, pelo menos nos instantes iniciais apresentados na Figura 5, o 
deslocamento mais rápido do sólido em relação ao caso TS10001.  

Em outras palavras, os resultados computados mostram que a redução do 
diâmetro de 100 para 78 mm tem efeito positivo de aumentar a velocidade 
do escoamento e, com isso, um empuxo maior no sólido que se desloca mais 
rapidamente nos instantes iniciais. 

Na Figura 5 é possível observar que a fase inicial onde predomina o esforço 
hidrodinâmico impulsivo ocorre num intervalo relativamente curto, com 
impactos violentos e grandes deformações da superfície livre. Neste 
intervalo, com duração de cerca de 0,5 a 0,7 s, o sólido entra em 
movimento. De acordo com a Figura 5, a partir de t =1,60 s a geometria da 
superfície livre permanece praticamente inalterada, com altura do nível 
maior na face a montante do sólido do que na sua face à jusante. Sendo 
assim, juntamente com o esforço hidrodinâmico devido à velocidade 
relativa entre escoamento e o sólido, a força de empuxo do sólido também 
deve ter uma parcela significativa associada à diferença entre as pressões 
hidrostáticas nas duas extremidades do sólido. 
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Figura 5 – Imagens das simulações dos casos TS07801 e TS10001 

Caso TS07801 Caso TS10001 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: Os autores 

As velocidades dos escoamentos nos dois casos (TS07801 e TS10001) 
monitoradas nas 10 seções equi-espaçadas de 0,25 m são apresentadas nas 
Figuras 6 e 7, respectivamente. As séries temporais de velocidades médias 
nas seções mostram um comportamento característico do escoamento: 
após alcançar uma das seções, a velocidade do escoamento permanece 
praticamente constante até passar o pico da vazão da descarga, quando 
começa uma redução acentuada de velocidade seguida de um 
decréscimo gradual até se aproximar de zero. A duração do “platô” é maior 
na seção S1 e se reduz gradualmente nas seções a jusante. Da mesma 
forma, a perda de energia pode ser constatada pela redução gradual da 
velocidade média nas seções a jusante. No caso TS07801 (Figura 6), a 
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velocidade média na região do “platô” variou de em torno de 0,93 a 0,62 
m/s. No caso TS10001, a velocidade variou entre 0,72 a 0,58 m/s.  

Figura 6 – Velocidade média nas seções: 78 mm, i=1% (TS07801) 

 
Fonte: Os autores  

Figura 7 – Velocidade média nas seções: 100 mm, i=1% (TS10001) 

 
Fonte: Os autores  

Por fim, as posições do sólido em função do tempo, para os quatro casos 
considerados no estudo são fornecidas nas Figuras 8 e 9, para os diâmetros 
de 78 mm e 100 mm, respectivamente. 

A Figura 8 mostra que, para o diâmetro de 78 mm, na fase inicial onde 
predomina o esforço hidrodinâmico impulsivo, entre 0,9 a 1,5 s, o sólido sai do 
repouso e adquire uma velocidade, praticamente constante, em torno de 
0,6 m/s a partir daí. Em seguida, por volta de t =2,0 s, os efeitos da 
declividade do ramal de descarga começaram a aparecer, com o sólido 
deslocando um pouco mais rápido na declividade de 2% do que na 
declividade de 1%. Esta pequena, mas significativa diferença evidencia o 
predomínio das forças gravitacionais no deslocamento do sólido após a fase 
inicial de esforços impulsivos. Como resultado, por volta de t =4,5 s, o sólido 
no caso TS07802 (inclinação de 2%) atingiu a ponta do tubo de 2,5 m de 
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comprimento um pouco antes do caso TS07801 (declividade de 1%).  

Figura 8 - Posição do sólido (78 mm). 

 
Fonte: Os autores  

Figura 9 – Posição do sólido (100 mm). 

 
Fonte: Os autores  

Os resultados computacionais para os casos correspondentes ao diâmetro 
de 100 mm (Figura 9) mostram um comportamento diferente em relação 
aqueles obtidos para diâmetro de 78 mm. Após entrar em movimento, as 
curvas de posição do sólido apresentam 2 segmentos praticamente lineares: 
no primeiro trecho, até em torno de t =2,70 s, o gradiente da curva, ou seja, a 
velocidade do sólido, é ligeiramente menor que os mostrados na Figura 8. No 
entanto, em torno de t =2,70 s, a velocidade do sólido aumenta ligeiramente, 
mas o suficiente para ultrapassar as do ramal de descarga de 78 mm de 
diâmetro. Como consequência desta velocidade ligeiramente maior no 
segundo segmento, nos casos com diâmetro de 100 mm, o sólido atinge a 
ponta a jusante do tubo (2,5 m) por volta de t =4,0 s.  

Um motivo para a diferença significativa devido à variação do diâmetro 
pode ser explicado pela contribuição dos esforços atuantes. Na fase inicial, 
o diâmetro menor proporciona uma velocidade de escoamento maior, que 
fornece um empuxo impulsivo maior ao sólido. Apesar disso, esta vantagem 
inicial acaba sendo neutralizada por outros efeitos, menores mas 
permanentes, como o atrito entre o sólido e as paredes internas do tubo. 
Como resultado, devido a menor perda de energia nos casos com diâmetro 
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maior, as velocidades finais acabam se tornando mais altas num percurso 
um pouco mais longo.  

Por outro lado, de forma análoga aos casos com diâmetro de 78 mm, os 
efeitos da declividade do tubo também podem ser observados e são ainda 
maiores nos casos com diâmetro de 100 mm. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As influências da variação de diâmetro e declividade de um ramal de 
descarga de uma bacia sanitária na capacidade auto-limpante de sistemas 
prediais de esgoto sanitário foi investigado no presente trabalho por meio 
das simulações computacionais do transporte de um sólido dentro de um 
ramal de descarga que recebe uma descarga de 6 litros de uma bacia 
sanitária. O complexo fenômeno de interação fluido-sólido foi modelado 
usando um método de partículas, e quatro casos, com diâmetros de 78 e 
100 mm e inclinação de 1 e 2% foram considerados.  

Baseado nos resultados obtidos, foi possível entender melhor a dinâmica do 
processo, que pode ser dividido em duas fases: a fase inicial com predomínio 
dos esforços hidrodinâmicos impulsivos, de duração extremamente curta. 
Nesta etapa transitória, partindo do repouso, o sólido é acelerado até 
adquirir uma velocidade praticamente constante, e a redução do diâmetro 
é vantajosa já que aumenta a velocidade média do escoamento e, 
consequentemente, o empuxo sobre o sólido.  

Na fase seguinte, com a cessão dos esforços impulsivos, passa a predominar 
as forças inerciais. Nesta fase, os efeitos da gravidade, na forma de ondas 
gravitacionais, carregamentos hidrostáticos, peso e atrito entre o sólido e a 
parede interna do ramal de descarga assumem um papel relevante. De 
acordo com os resultados computacionais, o sólido acaba atingindo 
velocidade maior nos casos com diâmetro maior.  Da mesma forma, os 
efeitos da inclinação são mais visíveis na segunda fase. 

Sendo assim, apesar de demandar um estudo mais detalhado, bem como a 
validação experimental dos casos simulados, o presente estudo permite 
visualizar melhor o fenômeno e os efeitos da declividade e do diâmetro. 
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