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RESUMO 

Foi implementado, na linguagem Visual Basic 6, um programa computacional para a 
análise do Golpe de Aríete em adutoras, utilizando-se do Método das Características 
e das equações características de equipamentos normalmente encontrados nos 
sistemas hidráulicos. Procurou-se desenvolver um aplicativo que possibilite ao 
usuário visualizar o comportamento das ondas de sobrepressão e subpressão 
decorrentes do fenômeno transitório, além de verificar a influência da chaminé de 
equilíbrio e do tanque de alimentação unidirecional (TAU) como dispositivos de alívio 
do golpe de aríete. Aplicou-se o modelo computacional na análise dos transientes 
hidráulicos gerados pelo desligamento do conjunto moto-bomba, e na avaliação da 
eficiência da chaminé de equilíbrio e do tanque de alimentação unidirecional como 
mecanismos de atenuação dos picos de pressão. A validação do modelo se deu 
através da comparação dos resultados das simulações com os dados obtidos nos 
testes realizados utilizando-se o CTran, software desenvolvido pela Fundação 
Centro Tecnológico de Hidráulica da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. De acordo com a análise estatística, o programa desenvolvido apresentou 
resultados bastante satisfatórios na análise do golpe de aríete, possuindo uma 
interface de fácil utilização e visualização dos resultados, fato de fundamental 
importância para que projetistas e estudantes compreendam o comportamento do 
fenômeno.  
 

Palavras-Chave: Modelagem computacional, transientes hidráulicos, golpe de 
aríete, chaminé de equilíbrio, tanque de alimentação unidirecional (TAU). 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this research is the development of the computer code designed to 
model the water hammer problem which occurs in water pipes. It was used the 
method of characteristics to numerically solve the differential equations which control 
the problem. The software developed allows the user to visualize the behavior oh the 
over and under pressure waves resulting from the occurrence of the transient 
problem. Other features of the developed software includes the possibility of 
analyzing the introduction of mechanisms to decrease the effects of the water 
hammer problem such as orifice tanks, one-way tanks, closed tanks and relief valves. 
The developed model was applied and validated to water conducts which was 
previously been analyzed by the software CTran, developed by the “Escola 
Politécnica de Universidade de São Paulo”. The results were very satisfactory. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Os sistemas hidráulicos com escoamento sob pressão estão sujeitos à 

ocorrência de regimes variados, durante os quais os valores de pressão e 

velocidade do fluido estão em função do tempo. 

 

Os regimes variados, ou não permanentes, são originados a partir de 

modificações nas condições de escoamento, provocadas por manobras de abertura 

ou fechamento de válvulas, acionamento ou desligamento de bombas, ou qualquer 

outro tipo de perturbação que resulte numa variação da vazão do sistema. 

 

O regime permanente nos escoamentos sob pressão é caracterizado pela 

constância dos valores de pressão e velocidade em todas as seções dos condutos 

da instalação ao longo do tempo. 

 

Dá-se o nome de transiente ou transitório hidráulico ao regime variado 

que ocorre durante a passagem de um regime permanente para outro regime 

permanente, sendo que qualquer alteração no movimento do fluido gera o 

fenômeno. No presente estudo, a perturbação no movimento do fluxo será 

ocasionada pela interrupção instantânea do bombeamento, provocando um regime 

transitório que, posteriormente, passará a um novo regime de permanência. 
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Durante o fenômeno transitório, a variação ampla e brusca de pressão 

pode gerar esforços além dos suportados pela tubulação e pelos equipamentos 

presentes. Portanto, existe a necessidade da previsão de dispositivos de proteção, 

que têm como função o amortecimento das variações de carga prejudiciais à vida útil 

das instalações. 

 

Esses fenômenos foram analisados sob as mais variadas técnicas, dando 

margem ao desenvolvimento de teorias simples e complexas. Através de diferentes 

suposições restritivas, diferentes métodos, analíticos e gráficos, foram elaborados 

até o surgimento e aperfeiçoamento dos computadores digitais, fato que 

proporcionou um estudo mais detalhado, sem a necessidade de simplificações que 

viessem a surtir efeito negativo nos resultados. 

 

Dentre os vários métodos numéricos computacionais utilizados para 

cálculo de transientes hidráulicos, autores como STREETER (1978), ALMEIDA 

(1981), MARTIN (1982) e CHAUDHRY (1987) recomendam o Método das 

Características, considerando-o o mais adequado para solucionar problemas 

unidimensionais em escoamento sob pressão. 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo matemático computacional 

para análise do transiente hidráulico em sistemas de adução de água, utilizando-se 

do método das características e das equações características dos equipamentos que 

compõem os sistemas hidráulicos. Os objetivos principais do estudo são: 

 

1. Implementar o modelo computacional inicialmente proposto por NEIVA 

(2000) através da adição de mais elementos de contorno; 

 



xxiii

2. Simular, usando o modelo computacional desenvolvido, o 

comportamento das ondas de pressão resultantes do transitório hidráulico 

em decorrência da interrupção do bombeamento; 

3. Avaliar a eficiência da chaminé de equilíbrio e do tanque de 

alimentação unidirecional (TAU) como mecanismos de atenuação dos 

picos de sobrepressão e subpressão, através da comparação do sistema 

protegido contra golpe de aríete com o mesmo sistema sem proteção.  

 

4. Testar a validade do modelo desenvolvido, sendo utilizado como 

parâmetro de comparação o programa CTran. 

 

No capítulo dois desse trabalho, são apresentadas a teoria do golpe de 

aríete, as equações básicas para a modelagem do fenômeno transitório e a 

descrição do Método das Características. 

 

O capítulo três mostra a metodologia básica deste trabalho, as equações 

características dos equipamentos utilizados no modelo computacional, a 

apresentação do modelo matemático e a introdução da análise estatística dos 

resultados das simulações. 

 

No capítulo quatro, são apresentados os resultados das simulações 

efetuadas, considerando os efeitos dos equipamentos presentes no modelo proposto 

por NEIVA (2000), adicionados aos implementados nesse estudo, e a interpretação 

estatística dos dados obtidos para validação do modelo.  

E, no capítulo cinco, são apresentadas as conclusões e recomendações 

obtidas do estudo.



2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O fenômeno dos transientes hidráulicos em condutos forçados é descrito 

pelas equações da continuidade e da quantidade de movimento. Estas equações 

formam um sistema de equações diferenciais parciais do tipo hiperbólico, cuja 

solução analítica exata não pode ser obtida, podendo-se chegar ao valor aproximado 

através de integração numérica. 

 

Métodos numéricos têm sido utilizados para a análise dos transientes 

hidráulicos em substituição aos métodos algébricos e gráficos, tais como: Método 

das Características, Método das Diferenças Finitas, Método dos Elementos Finitos, 

Método Espectral e o Método dos Elementos de Contorno. Esses métodos foram 

desenvolvidos com o aperfeiçoamento dos computadores, possibilitando, dessa 

forma, a resolução de modelos matemáticos complexos. 

 

Segundo MENDONÇA (1986), os modelos numéricos computacionais 

permitem a análise de sistemas e situações de funcionamento mais complexas, com 

maior precisão e menor dispêndio de tempo de cálculo. Portanto, obtém-se um 

aumento na precisão no cálculo do transitório devido ao maior número de seções de 

integração.  
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Dentre os métodos anteriormente citados, existe uma tendência pelo uso 

do Método das Características como método de cálculo geral para problemas sobre 

transientes unidimensionais. De acordo com NEIVA (2000) apud CHAUDHRY 

(1987), o método apresenta correta simulação da propagação de ondas, é eficiente e 

de fácil programação, além de permitir diversas condições de contorno. Portanto, 

esse método foi adotado para a simulação dos transientes hidráulicos no modelo 

matemático computacional. 

 

2.1 - Equações Básicas 

 

Os transientes hidráulicos em condutos forçados são regidos pelas 

equações da Continuidade e da Quantidade de Movimento. Segundo NEIVA (2000) 

apud RIGHETTO (1972) e CHAUDHRY (1987), para a obtenção dessas equações, 

algumas hipóteses fundamentais são necessárias para o desenvolvimento da teoria: 

 

1. O escoamento na tubulação é considerado unidimensional, com 

distribuição de pressão e velocidade uniforme na seção transversal; 

 

2. O módulo de elasticidade do material da tubulação é constante, e as 

deformações da tubulação, em decorrência da variação da pressão, são 

consideradas pequenas e podem ser regidas pela lei de Hooke (Modelo 

Elástico Linear); 

 

3. O módulo de elasticidade volumétrica do líquido é constante, sendo a 

variação de seu volume unitário proporcional ao aumento ou diminuição 

da pressão; 
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4. Em qualquer circunstância, a água conserva o seu estado líquido, sem 

ocorrência de vaporização; 

 

5. A carga cinética (V²/2g) é desprezível em relação às demais; 

 

6. As expressões para o cálculo da perda de carga em regime 

permanente são consideradas válidas na condição de regime não 

permanente. 

 

2.1.1 – Equação da Continuidade 

 

A figura 2.1 representa o volume de controle definido num determinado 

instante t. Este volume correspondente a um sistema isolado, cujo elemento líquido 

está situado entre duas seções fixas, transversais ao eixo da tubulação e distantes 

entre si de ∆x, e apresenta uma deformação axial da seção transversal em função 

do tempo. 

x

x

W

W

1

1

2

2

Fluxo

Volume de Controle

V V1 2

Figura 2.1 – Dedução da Equação da Continuidade 
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Segundo CHAUDHRY (1987), a equação da continuidade pode ser 

expressa por: 

 

( ) ( ) ( )ρ
ρ ρ

∂
∆ + − =

∂ 2 1
0

A
x AV AV

t

Com ∆x = x2 – x1. Dividindo por ∆x e fazendo-o tender a zero: 

 

( ) ( )ρ ρ∂ ∂
+ =

∂ ∂
0

A AV
t x

Expandindo os termos entre parênteses, tem-se: 

 

ρ ρρ ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

0A V AA A V AV
t t x x x

(

Rearranjando os termos usando derivadas totais e dividindo por ρA:

ρ
ρ

∂+ + =
∂

1 1 0d dA V
dt A dt x

O primeiro termo representa a compressibilidade do líquido e o segundo, 

a deformação das paredes do tubo. 
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A equação do módulo de elasticidade volumétrica do fluido, K, pode ser 

escrita da seguinte forma: 

 

1 1d dp
dt K dt
ρ

ρ
=

Sendo e a espessura da parede do tubo, E o módulo de elasticidade do 

material do tubo e p a pressão, logo: 

 

=1 dA D dp
A dt eE dt

Substituindo na equação (2.4), tem-se: 

 

∂ + + =  ∂ 

1 1 0dp D K V
K dt e E x

Como o quadrado da celeridade de onda é: 

 

ρ
=

 + 
 

2

1

Ka
DK
eE

Logo, substituindo na equação (2.7), tem-se: 
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ρ∂ ∂ ∂+ + =
∂ ∂ ∂

2 0p p VV a
t x x

Devido a pouca influência do termo ∂
∂
pV
x

na maioria dos casos práticos, a 

equação da continuidade, expressada em termos da vazão e da carga piezométrica, 

válida para qualquer regime de escoamento é apresentada da seguinte forma: 

 

∂ ∂+ =
∂ ∂

2

0H a Q
t gA x

A variação de fluxo de massa é representada pelo primeiro termo do 

membro esquerdo da equação; o segundo, representa a variação de massa e a, a

celeridade de onda de pressão durante o transiente hidráulico. 

 

2.1.2 – Equação da Quantidade de Movimento 

 

Considerando-se uma tubulação com água sob pressão em regime 

permanente, para a aplicação da segunda lei de Newton, será adotado como 

sistema isolado o elemento líquido situado entre duas seções fixas, transversais ao 

eixo da tubulação e distas entre si de ∆x, num determinado instante t (Figura 2.2). 
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Fp

Fp

Fp

x

x

W

W

Fw

Fw

Fs

1

12

x

2

1

1

2

2

θ

Eixo x

Figura 2.2 – Dedução da Equação da Quantidade de Movimento 

 

Segundo CHAUDHRY (1987), a equação da quantidade de movimento 

pode ser expressa por:  

ρ ρρ −∂ ∑+ =
∂ ∆ ∆

2 2
2 1( ) ( )( ) AV AVAV F

t x x
(2.10)

Onde: ρ – Massa específica do fluido, [M]/[L]³; 

 A – Área da seção transversal do tubo, [L]²; 

 V – Velocidade média de escoamento, [L]/[T]. 

 

As forças atuantes no sistema citado são as de pressão normal na direção 

x, exercidas nas seções transversais, e as componentes de atrito e pressão, 

aplicadas na superfície lateral. Além dessas, atua também a componente da força 

campo gravitacional no eixo x. Dessa forma, adotando-se como sentido positivo o 

correspondente ao escoamento da água, o equilíbrio das forças na direção x é dado 

por: 
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∑ = − − − −1 2 12p p p wx sF F F F F F

Com: Fp1 = p1A1, Força de pressão na seção 1; 

 Fp2 = p2A2, Força de pressão na seção 2; 

 Fp12 = ½ (p1 + p2)(A1 – A2), Força de alargamento ou contração; 

 Fwx = ρgA(x2 – x1)senθ, Componente da força peso na direção x; 

 Fs = τ0πD(x2-x1), Força devido ao atrito nas paredes do tubo. 

 

Substituindo os valores anteriores na equação (2.11), tem-se: 

 

( )1 2
0

p p AF gAsen D
x x

ρ θ τ π
−∑ = − −

∆ ∆

Substituindo a equação (2.12) na equação (2.10) e fazendo o ∆x tender a 

zero: 

 

( ) ( )2

0 0
AVAV pA gAsen D

t x x

ρρ
ρ θ τ π

∂∂ ∂+ + + + =
∂ ∂ ∂

 (2.13)

Como a perda de carga é função da tensão de cisalhamento e da 

velocidade do fluxo, a tensão de cisalhamento média é dada por: 

 

τ ρ=0 8
V V

f
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Onde f é o coeficiente de Darcy-Weisbach. Como o atrito se opõe ao 

movimento, V² é expresso por V|V| de modo a apresentar o sinal adequado ao 

sentido do fluxo.  

 

Logo, a equação (2.13) pode ser apresentada da seguinte forma: 

 

( ) ( ) 0
2

V VA AV V V pV A AV A gAsen Af
t x t x x D

ρ ρ
ρ ρ ρ θ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + + + + = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 (2.15) 

 

De acordo com a equação da continuidade, fazendo o termo entre 

colchetes igual a zero e dividindo-se a equação (2.15) por ρA, tem-se para a 

equação da quantidade de movimento: 

 

θ
ρ

∂ ∂ ∂+ + + + =
∂ ∂ ∂

1 0
2

V VV V pV gsen f
t x x D

 (2.16)

Devido a pouca influência do termo ∂
∂
VV
x

na maioria dos casos práticos, 

a equação da quantidade de movimento, expressada em termos da vazão e da 

carga piezométrica, válida para qualquer regime de escoamento é apresentada da 

seguinte forma: 

 

∂ ∂+ + =
∂ ∂

0
2

Q H fgA Q Q
t x DA
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A variação da aceleração do movimento é representada pelo primeiro 

termo do membro esquerdo da equação; o segundo, representa a variação do 

gradiente de pressão, e o terceiro, os efeitos decorrentes da dissipação de energia. 

 

2.1.3 – Celeridade 

 

HALLIWELL (1963) apresenta a equação da celeridade de onda em 

função das características da tubulação e do fluido. 

 

ρ ψ
=

 + 
 
1

Ka
K
E

Onde: K – Módulo de elasticidade volumétrica do fluido, [M]/[L][T]²; 

 E – Módulo de elasticidade do material da tubulação, [M]/[L][T]²; 

 ρ – Massa especifica do fluido, [M]/[L]³; 

ψ – Coeficiente função das características da tubulação 

(espessura da parede do tubo, deformação, elasticidade, 

ancoragem) e do fluido (compressibilidade e presença de ar). 

 

As expressões de ψ para as várias condições são: 

 

1. Condutos rígidos 
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ψ = 0

2. Condutos elásticos 

A. Conduto com parede espessa, ancorado contra movimento longitudinal 

ao longo do seu comprimento: 

 

( ) ν
ψ ν

 +
= + − − − 

2 2 2

2 2 2 2

22 1 o i i

o i o i

R R R
R R R R

Onde: ν – Coeficiente de Poisson; 

 Ro – Raio externo do tubo, [L]; 

 Ri – Raio interno do tubo, [L]; 

 

B. Conduto com parede espessa, ancorado contra movimento longitudinal 

na extremidade de jusante: 

 

( )2 22 2

2 2 2 2

31,52 o io i

o i o i

R RR R
R R R R

ν
ψ

 ++ = +
− −  

C. Conduto com parede espessa com juntas de dilatação: 
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ψ ν
 +

= + − 

2 2

2 22 o i

o i

R R
R R

 

D. Conduto com parede fina, ancorado contra movimento longitudinal ao 

longo do seu comprimento: 

 

( )ψ ν= − 21D
e

E. Conduto com parede fina, ancorado contra movimento longitudinal na 

extremidade de jusante: 

 

( )1 0,5D
e

ψ ν= −

F. Conduto com parede fina com juntas de dilatação: 

 

ψ = D
e

2.2 – Método das Características 
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Através da resolução das equações da continuidade (2.9) e da quantidade 

de movimento (2.17) serão obtidos os valores de carga H e vazão Q em uma dada 

seção x do conduto em função de um tempo t, necessários para o cálculo do 

transiente hidráulico. 

 

Segundo LESSA (1984), uma solução explícita para essas equações 

diferenciais parciais não está disponível. Numa solução explícita, as variáveis 

dependentes H e Q são expressas em termos de variáveis independentes x e t, de 

modo que os valores de H e Q podem ser calculados para qualquer valor dado de x 

e t. Numa solução numérica, a solução dessas equações é obtida para valores 

discretos de x e t, ou seja, valores conhecidos de H e Q num dado instante. 

 

Para tal, tem-se como instante inicial do transiente, t0=0, o regime 

permanente inicial do sistema, sendo a distribuição dos valores de H e Q para 

valores discretos da abscissa x denominada condição inicial.

Segundo NEIVA (2000), as vantagens do Método das Características 

decorrem do fato de o fenômeno transitório seguir uma lei de propagação de ondas 

que associa o tempo t com a abscissa x, definida ao longo do comprimento da 

tubulação através da celeridade a.

2.2.1– Equações Características 

 

Reescrevendo as equações (2.17) e (2.9), tem-se: 
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∂ ∂= + + =
∂ ∂1 0

2
Q H fL gA Q Q
t x DA

∂ ∂= + =
∂ ∂

2
2 0Q HL a gA

x t
(2.19)

Considerando uma combinação linear entre as equações (2.18) e (2.19): 

 

λ= +1 2L L L

Tem-se que: 

 

2 1 0
2

Q Q H H fa gA Q Q
t x t x DA

λ λ
λ

∂ ∂ ∂ ∂   + + + + =   ∂ ∂ ∂ ∂   
 (2.21) 

 

Para o parâmetro λ, quaisquer dois valores reais, distintos e diferentes de 

zero formam duas equações diferenciais ordinárias que representam as equações 

originais em termos de Q e H. 

 

Se Q(x,t) e H(x,t) são soluções das equações (2.18) e (2.19), as derivadas 

totais podem ser escritas da seguinte forma: 

 

∂ ∂= +
∂ ∂

dQ Q Q dx
dt t x dt
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∂ ∂= +
∂ ∂

dH H H dx
dt t x dt

Analisando-se as equações anteriores, a expressão que determina o valor 

de λ é igual a: 

 

λ
λ

= = 21dx a
dt

ou 

λ = ± 1
a

Substituindo na equação (2.21), tem-se: 

 

λ= + + = 0
2

dQ dH fL gA Q Q
dt dt DA

Logo, para cada valor de λ, pode-se escrever: 

 

= + + =*
1 0

2
dQ gA dH fL Q Q
dt a dt DA
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Para   =dx a
dt

e

= − + =*
2 0

2
dQ gA dH fL Q Q
dt a dt DA

Para   = −
dx a
dt

Segundo STREETER e WYLIE (1978), os dois valores reais de λ foram 

usados para converter as duas equações diferenciais parciais (2.18) e (2.19) em 

equações diferenciais totais, sendo válidas as equações (2.22) e (2.24) apenas se as 

equações (2.23) e (2.25) forem satisfeitas. 

 

As equações (2.23) e (2.25) representam no plano (x,t) duas linhas retas 

com declividade ±1/a, denominadas linhas características, como indica a Figura 2.3. 

Ao longo da reta +1/a, chamada de característica positiva e representada por C+, os 

valores de H e Q são obtidos através da equação (2.22). Para a reta com inclinação 

-1/a, chamada de característica negativa e representada por C-, a equação (2.24) 

fornece os valores de H e Q.  

 

As linhas características representam o curso de uma perturbação no 

plano (x,t). Dessa forma, uma perturbação ocorrida no ponto M no tempo t0+∆t, 

alcança o ponto P no intervalo de tempo ∆t. 
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t

x

P

M R S JC

C+ C-

i-1 i i+1

t + 3 t∆0

t + 2 t

t + t

t

0

0

0

∆

∆

x∆ x∆

Figura 2.3 – Linhas Características no Plano (x,t) 

 

LESSA (1984) apud STREETER (1978) sugere a integração das 

equações (2.22), (2.23), (2.24) e (2.25) por diferenças finitas de primeira ordem para 

a obtenção das seguintes equações: 

 

C+ : ( ) ( )− + − + ∆ = 0
2P M P M M M

gA fQ Q H H tQ Q
a DA

(2.26) 

 C- : ( ) ( )− − − + ∆ = 0
2P J P J J J

gA fQ Q H H tQ Q
a DA

(2.27)

As equações (2.26) e (2.27) são relações algébricas que descrevem o 

transiente de propagação de pressão e fluxo na tubulação, podendo ser expressas 

como: 

 

C+ : = −P AQP C C HP

C- : = +N AQP C C HP
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Onde: 

 = + − ∆
2P M M M M

gA fC Q H tQ Q
a DA

= − − ∆
2N J J J J

gA fC Q H tQ Q
a DA

=A
gAC
a

Os valores de CP e CN são determinados para cada intervalo de tempo (t-

∆t) e o valor de CA depende das propriedades do conduto. 

 

As incógnitas QP e HP podem ser determinadas através da resolução 

simultânea das equações (2.28) e (2.29). Assim, os valores de QP e HP,

respectivamente, são: 

 

( )= +0,5 P NQP C C

( )0,5
P N

A

HP C C
C

= −

STREETER e WYLIE (1978) e CHAUDHRY (1987) recomendam a 

utilização de um esquema de diferenças finitas de segunda ordem para evitar 

instabilidades provenientes da aproximação nos casos que apresentam grandes 

perdas de carga. 
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2.2.2 – Condições de Convergência e Estabilidade 

 

Segundo CHAUDHRY (1987), a obtenção de uma solução numérica 

satisfatória para as equações diferenciais parciais se deve ao atendimento de 

algumas condições de convergência e estabilidade nas aproximações por diferenças 

finitas. 

 

O esquema de diferenças finitas é dito convergente quando, fazendo-se 

tender a zero as dimensões da malha definida por ∆x e ∆t, a solução das equações 

de diferenças finitas aproxima-se da solução exata das equações diferenciais 

originais. Porém, devido ao número finito de casas decimais dos valores 

computados, um método numérico nunca conduzirá à solução exata das equações 

diferenciais finitas. 

 

A redução das dimensões da malha reduzirá os erros de discretização, no 

entanto, provocará um aumento no número de operações aritméticas e, 

consequentemente, ampliará o erro computacional embutido nos truncamentos e 

arredondamentos do cálculo do transitório. 

 

A instabilidade do esquema de diferenças finitas está vinculada ao 

aumento do erro computacional acumulado nos processos de discretização, 

truncamento e arredondamento à medida que a solução progride. 

 

Sendo assim, a redução das dimensões da malha de cálculo não implica 

necessariamente na convergência e estabilidade do esquema. Para tal, deve-se 

atender a uma relação entre os intervalos ∆x e ∆t. 
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De acordo com CHAUDHRY (1987), métodos para a determinação de 

critérios de convergência e estabilidade para equações diferenciais não lineares são 

muito difíceis de serem obtidos. Todavia, como os termos não lineares são 

relativamente pequenos, a adoção de critérios aplicados às equações simplificadas 

poderá ser assumida, também sendo válida para as equações não lineares. 

 

De acordo com NEIVA (2000) apud LESSA (1984) e CHAUDHRY (1987), 

para que o método das características seja estável, a seguinte inequação, conhecida 

como condição de estabilidade de COURANT-FRIEDRICH-LEWY, deve ser 

satisfeita: 

 ∆
≥

∆
x a
t

Geometricamente, esta condição exige que as linhas características 

positiva e negativa, que passam por P, interceptem a linha MJ entre MC (R) e JC 

(S), respectivamente. 

STREETER (1978), ALMEIDA (1981), KOELLE (1983) e CHAUDHRY 

(1987) mostram que soluções mais acuradas são obtidas quando: 

 

∆ =
∆
x a
t

Segundo NEIVA (2000) apud STREETER e WYLIE (1987) e CHAUDHRY 

(1987), para os casos em que tal condição não for satisfeita, os valores de R e S 

podem ser obtidos com a utilização de um processo de interpolação numérica 

através das condições conhecidas em M, C e J. Tal procedimento pode provocar a 

atenuação dos picos transientes e dispersão numérica. 
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Nos condutos onde há predominância do atrito, MENDONÇA (1986) apud 

STREETER e WYLIE (1978) sugere como orientação preliminar para um esquema 

de primeira ordem: 

 

∆
≤ 1

4
tQf
DA

Onde: f – Coeficiente de atrito; 

 Q – Vazão média durante o transiente, [L]³/ [T];

D – Diâmetro do conduto, [L];

A – Área do conduto, [L]². 

 

2.2.3 – Seleção do Incremento de Tempo 

 

Para sistemas que possuem dois ou mais condutos, chamados de 

complexos, é necessário o estabelecimento de um mesmo incremento de tempo, ∆t, 

para todos os condutos. Dessa forma, as condições de contorno nas junções podem 

ser utilizadas e as incógnitas, determinadas para um dado instante. 
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Sendo assim, a escolha do incremento de tempo ∆t e do número de 

divisões de cada conduto da tubulação, visando a estabilidade do esquema 

numérico, deve atender à condição de COURANT: 

 

∆ = i

i i

Lt
a N

Onde: Li – Comprimento do conduto i; 

 ia – Celeridade do conduto i; 

 Ni – Número de trechos do conduto i. 

 

Conforme NEIVA (2000) apud LESSA (1984), para sistemas que possuem 

condutos de comprimentos diferentes, apesar de a celeridade de propagação das 

perturbações ser um parâmetro físico, característico da tubulação e do fluido, um 

simples ajuste na mesma produz resultando bastante satisfatórios no atendimento à 

condição da equação (2.36) em todos os trechos. Como a celeridade de propagação 

das perturbações não é precisamente conhecida, esses ajustes são aceitáveis. 

 

2.2.4 – Condições de Contorno 

 

As equações (2.28) e (2.29) são válidas somente sobre as linhas 

características positiva e negativa, respectivamente, e apenas nas seções internas 

do conduto. Como nas seções de montante e jusante de um conduto da tubulação 

está disponível o uso de somente uma equação característica, devem-se fornecer 

outras equações que relacionem Q e/ou H com o tempo para a solução do problema. 
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Essas equações são denominadas condições de contorno ou de fronteira, e são 

representadas por qualquer equipamento, acessório ou mudança nas características 

existentes do sistema. 

 

2.3 – Momento de Inércia do Conjunto Moto-Bomba 

 

O momento de inércia utilizado no modelo computacional é o momento de 

inércia total do sistema, composto da soma de todas as partes girantes do conjunto 

moto-bomba. Logo, 

 

2WRI
g

=

Onde: I – Momento polar de inércia das peças girantes no interior da 

bomba, ou momento de inércia de massa, [M].[L]²; 

 WR² – Momento de inércia do conjunto girante, constituído do 

eixo e rotor do motor, luvas de acoplamento, eixo e rotor da 

bomba, [M].[L]³/[T]². 

Segundo VIANNA (1995), caso não se tenha acesso ao valor de 2WR ,

pode-se estima-lo através da seguinte expressão, em kgf.m²: 

 

 =  
 

1,435
2 PWR C

N
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Onde: C – Coeficiente função do tempo de uso do equipamento. Para 

conjuntos mais novos, o valor de C é 50; para conjuntos mais 

antigos, 150. De forma geral, utiliza-se com sucesso o valor 100; 

P – Potência do motor, CV; 

 N – Rotação do conjunto girante por unidade de tempo, rpm; 

 
De acordo com MACINTYRE (1987), o projeto de norma P-NB-591/77 

estabelece o fornecimento dos dados de momento de inércia polar de motores e 

bombas no seguinte formato: 

 
24Ig GD=

Contudo, alguns fornecedores costumam dispor esses dados de diversas 

formas. Como é um dado fundamental para o cálculo dos transientes hidráulicos, 

são apresentadas as relações das formas normalmente encontradas em catálogos 

de fabricantes: 

 
2 2

4
WR GDI

g g
= =  

=2 24GD WR

Onde: G – Peso da massa girante, kgf; 

D – Diâmetro de giração do conjunto girante, m. 



3 – METODOLOGIA 
 

A análise de transientes hidráulicos requer o conhecimento das condições 

iniciais do regime permanente e das condições de contorno do sistema. Num 

sistema hidráulico complexo, os trechos contínuos são delimitados por mudança 

conhecida de cota ou interligados por qualquer dispositivo, caracterizando-se, dessa 

forma, como condições de contorno. 

 

Dentre os vários dispositivos existentes, a seguir, serão apresentados e 

equacionados dois dos dispositivos atenuantes do golpe de aríete mais utilizados em 

sistemas hidráulicos: a Chaminé de Equilíbrio e o Tanque de Alimentação 

Unidirecional (TAU), também conhecido como One-Way.

Segundo CHAUDHRY (1987), esses tanques têm como função, além da 

redução da amplitude de flutuação das pressões através da reflexão das pressões 

de ondas entrantes, o aprovisionamento de água, funcionando como reservatórios. 

 

3.1 – Chaminé de Equilíbrio 
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A chaminé de equilíbrio é um dispositivo de proteção utilizado geralmente 

em adutoras por gravidade, para proteção contra os efeitos de fechamento rápido de 

válvulas ou de variações bruscas de vazão em turbinas ou bombas, posicionada 

próxima ao reservatório alimentador. Essa disposição permite a análise do transiente 

composto por reservatório, chaminé de equilíbrio e condutos que ligam esses dois 

acessórios, usando-se o Modelo Rígido. Nesse modelo, o conduto é suposto 

indeformável e o líquido incompressível, descrevendo, dessa forma, uma oscilação 

de massa. É razoável a utilização desse modelo para essa situação porque o 

conduto não sofre grandes pressões, tornando as duas suposições básicas do 

modelo mais próximas da realidade.  

 

De acordo com LESSA (1990) apud ANDERSON (1982), dificuldades 

podem surgir quando se deseja incluir na análise do transiente o restante do sistema 

hidráulico, não sendo descrito pelo Modelo Rígido. O Modelo Elástico, representado 

pelas equações (2.9) e (2.17), solucionado pelo Método das Características, conduz 

a melhores resultados mesmo quando são disponibilizadas apenas duas seções 

(uma para cada contorno).  

 

Segundo CHAUDHRY (1987), o emprego do Modelo Elástico é adequado 

nos casos em que os transientes são rápidos e de pequena duração. No entanto, 

para transientes lentos, recomenda-se o Modelo Rígido, devido ao tempo excessivo 

de cálculo executado pelo Modelo Elástico.  

 

Quando um sistema hidráulico é perturbado, o nível de água na chaminé 

de equilíbrio oscila. Essas oscilações podem ser estáveis ou instáveis, a depender 

dos parâmetros característicos do sistema hidráulico e da intensidade da 

perturbação. 
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Segundo LESSA (1984), fazendo uso de conceitos da mecânica dos 

fluidos e das equações características, a condição de contorno chaminé de equilíbrio 

é definida por seis equações lineares, solucionáveis pelo método da substituição. 

 

Para o caso de a chaminé possuir grandes dimensões e o movimento de 

água no seu interior se processar a baixas velocidades, o atrito e a inércia podem 

ser desprezados. 

 

Seção K Seção 1

Trecho i Trecho j H
ch

am
(i)

H
P

ch
am

(i)

Zc
ha

m
(i)

PHR

QPcham(i)

Figura 3.1 – Chaminé de Equilíbrio 

 

Considerando o atrito e a inércia, e aplicando-se a segunda lei de Newton 

ao movimento da chaminé, tem-se: 

 

*F ma∑ =
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Forças atuantes

A. Peso próprio, W

( )γ= −( ) ( ) ( )cham cham chamW A i HP i Z i

Onde: γ – Peso específico da água, [M]/[L]²[T]²; 

( )chamA i – Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio do 

trecho i, [L]²; 

( )chamHP i – Nível da água da chaminé de equilíbrio do trecho i no 

final do intervalo de tempo, [L]; 

( )chamZ i – Cota da base da chaminé de equilíbrio no trecho i, [L]. 

 

B. Força de atrito distribuído, FAD 

 

Considerando uma variação gradual do fluxo na chaminé, pode-se 

escrever que: 

 

( )
( )

γ −
= 2

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 ( ) ( )
cham cham cham cham

cham cham
cham cham

A i F i H i Z i
FAD Q i Q i

gD i A i
 (3.3) 

 

Onde: ( )chamF i – Fator de atrito das paredes da chaminé de equilíbrio no 

trecho i; 
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( )chamH i – Nível de água da chaminé de equilíbrio do trecho i no 

início do intervalo de tempo, [L]; 

 ( )chamD i – Diâmetro da chaminé de equilíbrio no trecho i, [L]; 

( )chamQ i – Vazão da chaminé de equilíbrio do trecho i no início do 

intervalo de tempo, convencionada positiva para entrada do 

fluxo, e negativa para saída, [L]³/[T]. 

 

C. Força de atrito localizado, FAL 

 

( )
γ= 2

( ) ( ) ( ) ( )
2 ( )

cham
cham cham

cham

A i Kp iFAL Q i Q i
g AO i

Onde: ( )Kp i – Coeficiente de perda localizada no orifício da chaminé de 

equilíbrio do trecho i, que pode assumir dois valores diferentes 

associados às vazões positiva e negativa; 

 ( )chamAO i – Área do orifício da chaminé de equilíbrio do trecho i, 

[L]². 

 

D. Força devida à pressão na base da chaminé, FP 

 

( )γ= −( ) ( , ) ( )cham chamFP A i HP i k Z i
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Substituindo as equações (3.2), (3.3), (3.4) e (3.5) na equação (3.1), o 

somatório de forças é dado por: 

 

( )γ∑ = − − − = − − 1( ) ( , ) ( )cham chamF FP W FAL FAD A i HP i k HP i C (3.6) 

 

Onde: ( )

( )
( )

−
=

 
+ 

  

1
2

2

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )2 ( ) ( )
( )

cham cham cham
cham cham

cham cham
cham

F i H i Z i
C Q i Q i

Kp ig D i A i
AO i

 

A massa m e a aceleração a* podem ser expressas, respectivamente, por: 

 

( )γ −
=

( ) ( ) ( )cham cham chamA i H i Z i
m

g

−=
∆

( ) ( )*
( )

cham cham

cham

QP i Q ia
A i t

Onde ( )chamQP i é a vazão da chaminé de equilíbrio do trecho i no final do 

intervalo de tempo. 

 

Substituindo as equações (3.6), (3.7) e (3.8) em (3.1), e isolando 

( )chamQP i , tem-se: 
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( )= + − −2 1( ) ( ) ( , ) ( )cham cham chamQP i Q i C HP i k H i C (3.

Onde:  ∆=
−2

( )
( ) ( )
cham

cham cham

gA i tC
H i Z i

O nível de água pode ser relacionado com a vazão na chaminé de 

equilíbrio da seguinte forma: 

 

( )∆ +
= +

0,5 ( ) ( )
( ) ( )

( )
cham cham

cham cham
cham

t QP i Q i
HP i H i

A i
 (3.10

Considerando que a vazão é positiva no sentido do fluxo de entrada na 

chaminé de equilíbrio, a equação da continuidade pode ser expressa por: 

 

= +( , ) ( ) ( ,1)chamQP i k QP i QP j

Desprezando as perdas de carga, pela proximidade das seções, tem-se: 

 

=( , ) ( ,1)HP i k HP j

Além das equações (3.9), (3.10), (3.11) e (3.12), são válidas as equações 

(2.28) e (2.29), reescritas da seguinte forma, respectivamente: 
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C+ : = −( , ) ( , ) ( ) ( , )P AQP i k C i k C i HP i k

C- : = +( ,1) ( ,1) ( ) ( ,1)N AQP j C j C j HP j

Essas seis equações formam um sistema linear, tendo como incógnitas 

( , )QP i k , ( , )HP i k , ( ,1)QP j , ( ,1)HP j , ( )chamQP i e ( )chamHP i . Isolando ( )chamHP i , tem-

se: 

( )
 
    = + − + − +   + 
 

4 6
3 4 5 5 2 1

4 6 2 2 6

2 6

1( ) ( )
1

cham cham
C CHP i C C C C C C Q i

C C C C C
C C

 

Onde:  = +3 4( ) ( )cham chamC H i C Q i

∆=4
0,5

( )cham

tC
A i

= −5 ( , ) ( ,1)P NC C i k C j

= +6 ( ) ( )A AC C i C j

Obtendo ( )chamHP i , pode-se determinar a seguir ( )chamQP i , ( , )HP i k ,

( ,1)HP j , ( , )QP i k e ( ,1)QP j através das equações (3.10), (3.9), (3.12), (2.28) e 

(2.29), respectivamente. 

3.2 – Tanque de Alimentação Unidirecional (TAU) 

 

Elemento de proteção usualmente empregado para atenuar pressões 

negativas em tubulações de recalque, o tanque de alimentação unidirecional (TAU) 
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consiste num reservatório de baixa altura, aberto para a atmosfera e dotado de 

válvula de retenção, que impede a passagem da água da adutora para o 

reservatório, permitindo a sua utilização em qualquer condição de pressão. São 

localizados junto à bomba ou nas partes altas da linha de recalque. 

 

A função do TAU é reduzir a depressão ocasionada pelo desligamento da 

bomba, mantendo na linha certa pressão mínima que corresponde, 

aproximadamente, à altura da água no tanque. Por isto, deve conter quantidade 

suficiente de água para suprir a vazão que deixa de ser fornecida à linha no 

momento de desligamento da bomba. Esta vazão deve ser fornecida sem variação 

de nível com o fim de manter constante a pressão mínima desejada. O TAU não tem 

ação direta na onda de sobrepressão, mas, suavizando a depressão inicial, reduz a 

sobrepressão subseqüente. Sua ação é eficiente para evitar a ruptura da coluna 

líquida no caso de depressões violentas. 

PHR

Válvula de seccionamento

Válvula de retenção

Zt
au

(i)

H
P

ta
u(

i)

Válvula de Bóia

QPtau(i)

Seção K Seção 1
Trecho i Trecho j

H
ta

u(
i)

Figura 3.2 – Tanque de Alimentação Unidirecional 

Segundo LESSA (1990), considerando o atrito na entrada e nas paredes, 

a inércia, e aplicando, de forma análoga à chaminé de equilíbrio, a segunda lei de 

Newton ao movimento de água no TAU da Figura 3.2, tem-se: 



34

*F FP W FAL FAD ma∑ = − − − =

Forças Atuantes

A. Peso próprio, W 

 

( )γ= −( ) ( ) ( )TAU TAU TAUW A i HP i Z i

Onde: γ – Peso específico da água, [M]/[L]²[T]²; 

( )TAUA i – Área da seção transversal do TAU do trecho i, [L]²; 

( )TAUHP i – Nível da água do TAU do trecho i no final do intervalo 

de tempo, [L]; 

 ( )TAUZ i – Cota da base do TAU do trecho i, [L]. 

 

B. Força de atrito distribuído, FAD 

 

( )
( )

γ −
= 2

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 ( ) ( )
TAU TAU TAU TAU

TAU TAU
TAU TAU

A i F i H i Z i
FAD Q i Q i

gD i A i
 (3.15) 

 

Onde: ( )TAUF i – Fator de atrito das paredes do TAU do trecho i; 
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( )TAUH i – Nível de água do TAU do trecho i no início do intervalo 

de tempo, [L]; 

 ( )TAUD i – Diâmetro do TAU no trecho i, [L]; 

( )TAUQ i – Vazão do TAU do trecho i no início do intervalo de 

tempo, [L]³/ [T]. 

 

C. Força de atrito localizado, FAL 

 

( )
γ= 2

( ) ( ) ( ) ( )
2 ( )

TAU
TAU TAU

TAU

A i Ks iFAL Q i Q i
g AO i

Onde: ( )Ks i – Coeficiente de perda localizada no orifício de entrada do 

TAU do trecho i; 

( )TAUAO i – Área do orifício do TAU do trecho i, [L]². 

 

D. Força devida à pressão na base da chaminé, FP 

( )γ= −( ) ( , ) ( )TAU TAUFP A i HP i k Z i

A massa m e a aceleração a* podem ser expressas, respectivamente, por: 

 

( )γ −
=

( ) ( ) ( )TAU TAU TAUA i H i Z i
m

g
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( ) ( )*
( )

TAU TAU

TAU

QP i Q ia
A i t

−=
∆

Onde ( )TAUQP i é a vazão do TAU do trecho i no final do intervalo de 

tempo. 

Substituindo as equações (3.14), (3.15), (3.16), (3.17), (3.18) e (3.19) na 

equação (3.13), e isolando ( , )HP i k , tem-se: 

 

( )= + + −1 2( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )TAU TAU TAU TAU TAUHP i k HP i TQP i QP i T QP i Q i (3.20) 

 

Onde: 
( )

( )
( )

 −
 = +
  

1 2 2

( ) ( ) ( )1 ( )
2 ( ) ( ) ( )

TAU TAU TAU

TAU TAU TAU

F i H i Z iKs iT
g AO i D i A i

 

−=
∆2

( ) ( )
( )

TAU TAU

TAU

H i Z iT
gA i t

O nível de água pode ser relacionado com a vazão no TAU da seguinte 

forma: 

 

= +3 4( ) ( )TAU TAUHP i T T QP i

Onde: = +3 4( ) ( )TAU TAUT H i T Q i

∆=4 2 ( )TAU

tT
A i
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Considerando a vazão positiva no sentido do fluxo de saída do TAU, a 

equação da continuidade é dada por: 

 

( ,1) ( ) ( , )TAUQP j QP i QP i k= +

Além das equações (3.20), (3.21) e (3.22), são válidas também as 

equações (3.12), (2.28) e (2.29), sendo as duas últimas apresentadas da seguinte 

forma, respectivamente: 

 

C+ : = −( , ) ( , ) ( ) ( , )P AQP i k C i k C i HP i k

C- : = +( ,1) ( ,1) ( ) ( ,1)N AQP j C j C j HP j

Essas seis equações formam um sistema linear, tendo como incógnitas 

( , )QP i k , ( , )HP i k , ( ,1)QP j , ( ,1)HP j , ( )TAUQP i e ( )TAUHP i . Isolando ( )TAUQP i , tem-se: 

 

′ ′′+ + =( ) ( ) 0TAU TAU TAUQP i QP i T QP T

Onde: 
− −

′ =
4 2

5

1

1 T T
TT

T

= +5 ( ) ( )A AT C I C j
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− +
′′ =

6
3 2

5

1

( )TAU
T T T Q i
TT

T

= −6 ( , ) ( ,1)P NT C i k C j

A equação (3.23) tem solução através da seguinte equação: 

 

( )2 4
( )

2TAU

T T T
QP i

′ ′ ′′− ± +
=

Se a vazão ( )TAUQP i for positiva significa que o TAU estará cedendo água 

para a tubulação. Pelo fato de a vazão se dá apenas em um sentido nesse 

dispositivo, para o caso de a vazão ( )TAUQP i calculada ser negativa, o modelo 

computacional irá interpolar os valores de vazão anterior e atual, a fim de eliminar o 

residual de vazão positiva. Cessado este residual, o modelo assumirá o valor zero. 

 

Quando a válvula de retenção do TAU está fechada, =( ) 0TAUQP i ,

somente as equações (2.28), (2.29) e (3.12) são válidas para o contorno. 

 

Desse modo, de posse do valor de ( )TAUQP i , através do conjunto de 

equações que descrevem a condição de contorno, as demais incógnitas são 

facilmente calculadas por substituição. 
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3.3 – Modelo Matemático Computacional (UFC6)

Para analisar matematicamente os fenômenos transientes em uma 

tubulação de recalque, foi implementado, na linguagem de programação Visual 

Basic 6.0, o modelo computacional inicialmente proposto por NEIVA (2000).  

 

O modelo anterior, chamado GOLPE 1.0, se baseia no Método das 

Características para modelação matemática, e permite a avaliação de transitórios 

hidráulicos em sistemas simples ou complexos, compostos de conjunto elevatório e 

reservatório apoiado. Além da análise do sistema sem proteção, é possível a 

verificação do transiente com a adição de dois dispositivos atenuadores do golpe de 

aríete, reservatório hidropneumático e válvula de alívio, individualmente instalados 

na seção da bomba.  

 

O UFC6, versão atualizada do GOLPE 1.0, possui, além dos contornos 

existentes no programa anterior, mais dois dispositivos atenuadores do golpe de 

aríete: chaminé de equilíbrio e tanque de alimentação unidirecional. O programa é 

composto, basicamente, de um formulário principal que gerencia a entrada e saída 

de dados e o processo de cálculo, e permite a adição de dispositivos, independente 

do número, tipo ou disposição. Os contornos são expressos na forma de subrotinas, 

fato que permite a ampliação do modelo computacional através do acréscimo de 

novas subrotinas.  

 

O Apêndice C apresenta, além do manual de utilização do UFC6, 

informações úteis sobre condições de funcionamento e limitações do programa. 
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Figura 3.3 – Formulário de Apresentação do UFC6 

 

A seguir, a Figura 3.4 apresenta um fluxograma simplificado do modelo 

computacional. 
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Figura 3.4 – Fluxograma do Modelo Computacional 

INÍCIO 

Dados de Entrada 

Calcular Constante da Bomba e Tubulação 

Calcular Condições Iniciais
(H e Q no Regime Permanente) 

Ajustar Celeridade
Se necessário 

Armazenar H como Hmax e Hmin 

Verificar Contornos 

T = 0

Cont. 
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Figura 3.4 – Fluxograma do Modelo Computacional (Continuação) 

Salvar Q e H 

T = T + ∆T

T > Tmax 

Calcular HP e QP nas 
Seções Internas 

Calcular HP e QP nos Contornos 

Armazenar HP e QP como H e Q 
para o Próximo Intervalo de Tempo 

Comparar HP com Hmax e Hmin e 
guardar o maior e o menor valor 

respectivamente 

Cont. 

FIM Sim 
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3.4 – Análise Estatística dos Dados 

 

Para verificar a validade do UFC6, os resultados obtidos nas simulações 

com o modelo computacional desenvolvido serão comparados com os resultados do 

programa CTran, submetendo-os à análise estatística através de dois testes: Teste 

de Correlação e Teste de Hipótese para a Comparação de Desvios Padrões no 

Formato F. 

 

3.4.1 – Teste de Correlação 

 

O objetivo deste teste é analisar uma coleção de dados amostrais 

emparelhados e determinar se parece haver uma relação entre as duas variáveis. 

Logo, existe a probabilidade de correlação entre duas variáveis quando uma delas 

está relacionada com a outra de alguma maneira. 

 

Através do emparelhamento dos dados amostrais em pares (x,y) num 

gráfico chamado diagrama de dispersão, a intensidade da relação linear entre os 

valores quantitativos é medida pelo coeficiente de correlação linear r, também 

conhecido como coeficiente de correlação de produto de momentos de Pearson. 

Portanto, quanto mais próximo de 1 for o valor do coeficiente r, maior será a 

correlação entre os dados amostrais. 

 

Pelo fato de o presente estudo comparar amostras independentes, o teste 

de correlação irá apenas analisar a semelhança entre o comportamento das 

mesmas. Assim, quando for dito que duas amostras são provavelmente correlatas, 

entenda-se que essas apresentam comportamentos semelhantes. 
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A ferramenta computacional utilizada para o cálculo do coeficiente de 

Pearson será o Microsoft Excel, através da adição da linha de tendência tipo 

regressão linear do diagrama de dispersão. 

 

3.4.2 – Teste F 

 

Como a característica de variação entre dados é extremamente 

importante, este teste compara as variâncias de duas populações, independentes e 

normalmente distribuídas, das quais as amostras foram extraídas. 

 

Se as duas populações têm variâncias iguais, a razão entre estas tende a 

se aproximar de 1. Consequentemente, um valor de F próximo de 1 será a evidência 

em favor da conclusão de que as variâncias são iguais, mas um grande valor de F 

implica numa evidência contra essa conclusão. 

 

Será adotado um intervalo de confiança de 95%, admitindo-se que 

apenas 5% dos valores da amostragem se encontrem na área de rejeição, ou seja, 

fora da área limitada pelos valores críticos de F.  

 

O software utilizado para a análise da variação de duas amostras foi o 

Statdisk versão 9.1, 2003, disponibilizado por TRIOLA (2005). 

 



4 – SIMULAÇÕES E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações realizadas 

utilizando-se o modelo computacional desenvolvido (UFC6 – Software para cálculo 

de transientes hidráulicos) e, também, as discussões referentes aos resultados 

obtidos. 

 

Essas simulações têm como objetivo verificar o comportamento do 

modelo computacional no cálculo do transitório hidráulico após a interrupção do 

bombeamento, bem como analisar a influência do tanque de alimentação 

unidirecional e da chaminé de equilíbrio como dispositivos de atenuação do golpe de 

aríete. 

 

A validação do UFC6 se deu através da comparação dos resultados das 

simulações com os dados obtidos nos testes realizados utilizando-se o CTran,

software desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, que também utiliza o método das 

características para a execução dos cálculos do transiente hidráulico. 

 

As simulações foram realizadas com dados referentes ao trecho de 

11.460 metros, composto de Captação/Estação Elevatória e Reservatório Apoiado, 
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parte integrante do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Adutora Sertaneja, 

no Estado de Sergipe, projeto elaborado pela Companhia de Saneamento de 

Sergipe (DESO) no ano de 1978. 

 

Inicialmente, o transiente hidráulico foi avaliado admitindo-se o sistema 

sem proteção contra o golpe de aríete. Em seguida, analisou-se os transientes 

causados na linha de recalque considerando a presença dos dispositivos 

atenuadores, tanques de alimentação unidirecional e chaminé de equilíbrio, nos 

seguintes casos: 

 

Tabela 4.1 – Casos Simulados 
 

Caso Descrição 

1 Sistema com um tanque de alimentação unidirecional 

2 Sistema com dois tanques de alimentação unidirecional 

3 Sistema com uma chaminé de equilíbrio 

Os dados empregados na análise dos transientes hidráulicos foram 

fornecidos através do projeto da Adutora Sertaneja, constando das características 

gerais da estação de bombeamento, bem como a descrição da topografia do terreno 

e dimensionamento da tubulação. 

 

Pelo fato de o programa CTran, utilizado para validação do modelo, ser 

licenciado por um fabricante de tubos e conexões de PVC, o mesmo dispõe apenas 

de especificações para tubulação desse material. Logo, a fim de minimizar as 

distorções e dispor de dados confiáveis para a comparação dos resultados, 

modificou-se para PVC as condições reais de projeto da Adutora Sertaneja, 

inicialmente composta em sua totalidade por tubulação de ferro fundido classe K-7. 

Com isso, foi avaliado o emprego de um novo conjunto elevatório adequado ao 
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sistema modificado, que aduzisse a mesma vazão e trabalhasse no intervalo de 

altura manométrica atual, condizente com a alteração nas perdas de carga.  

 

Dessa forma, foram desprezados os limites de resistência às pressões de 

serviço máxima e mínima dos tubos de PVC empregados, somente a título de 

comparação dos resultados obtidos nas simulações. As propriedades dos tubos de 

PVC e ferro fundido são fornecidas pelo Apêndice A.  

 

A Figura 4.1 mostra o perfil real do terreno e o perfil simplificado da 

adutora, utilizado como dado de entrada pelo modelo desenvolvido. O símbolo em 

forma de círculo representa os nós da adutora, contados a partir da seção do 

conjunto elevatório. Os nós delimitam os trechos e são os locais de provável 

localização dos elementos de contorno empregados para a avaliação dos 

transientes hidráulicos. 
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A seguir, os dados do conjunto moto-bomba e dos trechos modificados 

são apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, respectivamente. 
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4.1 – Simulações e Análise Estatística dos Resultados 

 

Como descrito, as simulações foram efetuadas, inicialmente, para o 

sistema sem proteção contra golpe de aríete e, posteriormente, com proteção 

(Tabela 4.1), a fim de demonstrar a eficácia do tanque de alimentação unidirecional 

e da chaminé de equilíbrio como dispositivos atenuadores das ondas de pressão. 

 

Como forma de padronizar a comparação do modelo computacional 

desenvolvido com o CTran, foi avaliado o comportamento variável da carga 

piezométrica na forma de envoltórias de sobrepressões e subpressões escolhendo-

se alguns nós da adutora, bem como de forma geral, verificando-se todo o sistema. 
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Os resultados das simulações de cada caso foram dispostos tanto na 

forma tabular quanto na gráfica, e analisados estatisticamente através de dois 

testes: Teste de Correlação e Teste F. Como este último exige populações 

normalmente distribuídas, todas as amostras foram pré-avaliadas através da 

seguinte fórmula: 

 

=
24

CurtoseDn

N

Onde:  N – Número de dados simulados (24, referente aos nós); 

Curtose – Medida de dispersão que caracteriza o grau de 

assimetria de uma amostra.

Para o intervalo de confiança de 95% (α = 0,05), os valores de Dn têm 

que estar dentro do intervalo de ±1,92 para ser caracterizada uma distribuição 

normal. Sendo assim, o teste F pôde apenas ser empregado nos casos 2 e 3, por 

estes apresentarem tal distribuição. 
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4.1.1 – Sistema Sem Proteção 

 

Os dados de entrada para a simulação do sistema sem proteção contra 

golpe de aríete são fornecidos pela Tabela 4.3. De acordo com a Tabela 4.4, pode-

se observar que a sobrepressão máxima verificada no sistema é 176,13 mca e a 

pressão mínima, -49,81 mca, ocorrendo a 1900 e 9400 metros da seção do conjunto 

elevatório, respectivamente. Nota-se, ainda, que a pressão incidente é incompatível 

com a pressão máxima de serviço da tubulação em PVC Vinilfer (100 mca), 

entretanto, é condizente com o limite de serviço do ferro fundido K-7 (300 mca). 
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Como citado anteriormente, substituiu-se o material da tubulação puramente para 

fins didáticos de comparação. 
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Figura 4.2 – Envoltórias – Sistema Sem Proteção – Comparação UFC6 - CTran 

 

A Figura 4.2 mostra as envoltórias de pressões máximas e mínimas na 

adutora. Visualmente, pode-se verificar a semelhança entre os resultados obtidos na 

simulação com os dois programas. Observa-se também a necessidade do emprego 

de equipamento de proteção contra o golpe de aríete, dada às pressões negativas 

às quais a tubulação é submetida. 

 

Através dos dados de envoltórias de pressões máximas e mínimas, 

constantes na Tabela 4.4, foi analisada a correlação entre o UFC6 e o CTran, 

admitindo-se um intervalo de confiança de 95% (α=0,05), ou seja, que apenas 5% 

dos dados se encontrem dentro da área de rejeição. 
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Teste de Correlação

A Figura 4.3 mostra a regressão linear dos dados de pressões máximas 

do sistema simulados no UFC6 (eixo x) e no CTran (eixo y). O valor R² obtido foi 

0,7835, o que resulta num coeficiente de Pearson, r, igual a 0,8852. De acordo com 

a Tabela B.1 do Apêndice B, o valor crítico do coeficiente de correlação de Pearson 

para uma população de 24 amostras é 0,4056. Sendo assim, é aceitável admitir que 

os dados são correlatos para o intervalo estipulado, já que valores de r abaixo do 

valor crítico são rejeitados. 

 

Analisando-se a Figura 4.4 de forma análoga, a probabilidade de 

correlação é comprovada, já que, para R² igual a 0,9862, o valor de r é 0,9931. 

R2 = 0.7835
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Figura 4.3 – Teste de Correlação – Sistema Sem Proteção – Envoltórias de Pressões Máximas 
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R2 = 0.9862

270

290

310

330

350

370

390

280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

Cota Piezométrica - UFC6 (m)

C
ot

a
Pi

ez
om

ét
ri

ca
-C

Tr
an

(m
)

Figura 4.4 – Teste de Correlação – Sistema Sem Proteção – Envoltórias de Pressões Mínimas 

4.1.2 – Sistema com proteção 

 

Foi utilizado o mesmo trecho do Sistema Integrado Adutora Sertaneja 

para analisar o comportamento das sobrepressões e subpressões, gerados a partir 

da interrupção do bombeamento, na presença de tanques de alimentação 

unidirecional e chaminé de equilíbrio. 

 

Procedeu-se com o dimensionamento e a escolha dos parâmetros 

característicos dos equipamentos, além da combinação entre esses, com base em 

algumas simulações, variando-se os valores inicialmente adotados até ser atingido 

os resultados esperados. 

 

4.1.2.1 – Sistema com um Tanque de Alimentação Unidirecional (Caso 1) 
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Analisou-se o comportamento das envoltórias de pressão para o sistema 

com um tanque de alimentação unidirecional situado no nó 12, distante 6700 metros 

da seção do conjunto moto-bomba, e representado na Figura 4.5 pelo símbolo     . 

 

A seguir, são apresentados os dados de entrada do TAU utilizado no 

modelo computacional: 

 

Tabela 4.8 – Dados do TAU – Caso 1 
 

Dados TAU 

Diâmetro (m) 1,50 

Nível de água inicial (em relação à base) (m) 10,00 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) 150 

Coeficiente de perda de carga 2,50 

Pelo fato de o TAU ser dotado de válvula de retenção, e esta necessitar 

de manutenção periódica, usualmente os projetistas dimensionam dois tubos, com 

mesmo diâmetro, ligando o tanque de alimentação unidirecional à adutora, para 

maior garantia de funcionamento do dispositivo. Dessa forma, o modelo assume o 

diâmetro equivalente, expressa da seguinte forma, segundo SILVESTRE (1979): 

 

( )=
0,4

52Deq D  

Onde: Deq – Diâmetro equivalente dos tubos de ligação, [L]; 

 D – Diâmetro dos tubos de ligação, [L]. 
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A Tabela 4.5 mostra os resultados das simulações para o Caso 1. As 

pressões limites, máxima e mínima, verificadas no sistema têm valores iguais a 

172,26 e -46,49 mca, respectivamente. Em comparação com o sistema sem 

proteção contra golpe de aríete, percebe-se uma suave atenuação das ondas de 

pressão, observando-se o decréscimo de 11,94 m na maior amplitude de pressão, 

representado, graficamente, na Figura 4.5.  

 

Observa-se ainda a eliminação de uma pequena parte das pressões 

negativas, principalmente próximo ao ponto em que foi instalado o equipamento. 

Quanto às sobrepressões, verifica-se que, até, aproximadamente, 2000 metros da 

estação elevatória, essas foram iguais às pressões no estado permanente.  

 

De modo geral, a redução média percentual dos picos de pressão do 

sistema com um tanque de alimentação unidirecional em relação ao sistema sem 

proteção teve valores iguais a 8,05 para as sobrepressões e 13,38 para as 

subpressões. 
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Figura 4.5 – Envoltórias – Caso 1 – Comparação 1 TAU - Sistema Sem Proteção 

 

A Figura 4.6 apresenta a comparação das envoltórias de pressões 

simuladas no programa desenvolvido com as obtidas no CTran. Na análise das 

pressões mínimas, verifica-se quase que uma igualdade no cálculo dos dois 

programas, divergindo levemente apenas no trecho de pressões negativas.  

 

Comparando-se as sobrepressões resultantes do emprego do dispositivo 

em questão em cada modelo com as respectivas pressões máximas para o sistema 

sem proteção, de acordo com os valores constantes nas Tabelas 4.4 e 4.5, o 

amortecimento médio percentual é, aproximadamente, duas vezes maior no UFC6 

em relação ao CTran. 
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Figura 4.6 – Envoltórias – Caso 1 – Comparação UFC6 - CTran 

 

Conforme apresentado no item 4.1, como a população amostral não 

descreve um histograma de distribuição normal, procedeu-se apenas com o Teste 

de Correlação para a validação dos dados obtidos na simulação. 

 

Teste de Correlação

A Figura 4.7 apresenta a regressão linear dos dados de sobrepressões 

simulados no UFC6 e no CTran. Apesar da pequena divergência de valores 

constatada tanto na forma gráfica, quanto no estudo de desvio médio percentual, o 

teste provou haver uma possível correlação entre os dados analisados para o 

intervalo adotado, já que o valor do coeficiente de Pearson, r, foi 0,9440. 
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R2 = 0.8911
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Figura 4.7 – Teste de Correlação – Caso 1 – Envoltórias de Pressões Máximas 

 

R2 = 0.9671
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Figura 4.8 – Teste de Correlação – Caso 1 – Envoltórias de Pressões Mínimas 
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Através da Figura 4.8, pode-se comprovar estatisticamente a semelhança 

no traçado da envoltória de pressões mínimas observada na Figura 4.6. O valor de 

R² igual a 0,9671 implica num coeficiente de Pearson muito próximo de 1, 

característica que determina o máximo de correlação entre duas amostras.   

 

4.1.2.2 – Sistema com dois Tanques de Alimentação Unidirecional (Caso 

2) 

 

Nesta seção, foi avaliado o comportamento das envoltórias de pressão 

para o sistema com dois tanques de alimentação unidirecional, situados nos nós 12 

e 18, instalados a 6700 e 9400 metros da seção do conjunto moto-bomba, 

respectivamente. Esses dispositivos atenuadores são representados na Figura 4.9 

pelo símbolo     . 

 

A seguir, são apresentados os dados de entrada dos TAUS utilizados no 

modelo computacional: 

 

Tabela 4.9 – Dados dos TAUS – Caso 2 
 

Dados TAU 1 TAU 2 

Diâmetro (m) 1,50 3,00 

Nível de água inicial (em relação à base) (m) 10,00 10,00 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) 150 150 

Coeficiente de perda de carga 2,50 2,50 

Conforme a Tabela 4.6, o maior pico de sobrepressão ocorre na seção do 

conjunto elevatório e tem valor igual à pressão no estado permanente de 
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bombeamento, 167 mca. A pressão negativa máxima é observada no nó 16, 

localizado a 8400 metros da estação elevatória, e vale -31,98 mca.  

 

A comparação entre os sistemas com dois TAUS e o sistema sem 

proteção contra golpe de aríete é apresentada a seguir.  
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Figura 4.9 – Envoltórias – Caso 2 – Comparação 2 TAUS - Sistema Sem Proteção 

 

Nota-se uma maior eficácia dos dispositivos na eliminação de 

subpressões. Através dos valores de cota piezométrica que constam nas Tabelas 

4.4 e 4.6, tem-se que tal redução atingiu valores próximos de 60 mca na seção do 

segundo TAU, tendo, de forma geral, um decréscimo médio de 46,68%. 

 

De acordo com a Figura 4.9, observa-se, também, que as sobrepressões 

máximas assumiram valores próximos aos do estado permanente em, 



65

aproximadamente, 4000 metros, o que representa 35% da extensão total da adutora. 

Esse valor se refere à soma de dois trechos: o primeiro, com início na estação 

elevatória, de comprimento igual a 2000 metros; e outro, que começa no segundo 

TAU e vai até o reservatório apoiado. 
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Figura 4.10 – Envoltórias – Caso 2 – Comparação UFC6 - CTran 

 

A disposição em série desses equipamentos permite a elevação da 

envoltória de pressões mínimas, tendendo, assim, a contornar o relevo do terreno no 

ponto em que estão instalados. 

 

A Figura 4.10 mostra a comparação das envoltórias fornecidas pelos dois 

programas. Analogamente ao Caso 1, é verificado o comportamento semelhante das 
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envoltórias de pressões mínimas, apresentando certo desvio em relação às 

pressões negativas. 

 

Tomando-se como referência a envoltória de pressões máximas calculada 

pelo CTran, o afastamento da envoltória gerada pelo UFC6 oscilou entre 12,19 e -

7,49 mca, o que representa 2,81 e 1,91%, respectivamente, de divergência em 

termos de cota piezométrica. 

 

Como as amostras em questão estão normalmente distribuídas, os dados 

foram submetidos ao Teste de Correlação e ao Teste F. 

 

Teste de Correlação

Conforme a Figura 4.11, o valor de R², obtido do emparelhamento dos 

dados dos dois modelos, é igual a 0,9359. Desse modo, r vale 0,9674, 

demonstrando uma maior correlação no Caso 2 em relação Caso 1. 
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R2 = 0.9359
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Figura 4.11 – Teste de Correlação – Caso 2 – Envoltórias de Pressões Máximas 

 

O valor de r igual a 0,9899, calculado a partir da Figura 4.12, provou um 

alto nível de correlação entre os resultados da simulação no UFC6 e no CTran, 

sendo observado na Figura 4.10, que, em mais de 80% da extensão da adutora, o 

traçado das envoltórias de pressões mínimas dos dois programas se manteve 

idêntico. 
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R2 = 0.98
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Figura 4.12 – Teste de Correlação – Caso 2 – Envoltórias de Pressões Mínimas 

 

Teste F

Este teste verifica a possibilidade de igualdade entre as variâncias de 

duas populações independentes e normalmente distribuídas. Dado um intervalo de 

confiança, se o valor de F estatístico estiver situado entre os valores críticos de F, 

admiti-se a hipótese nula, h0. Caso contrário, será aceita a hipótese alternativa, h1.

Tais suposições são h0 → σA = σB e h1 → σA ≠ σB, com σ representando o desvio 

padrão e A e B, as amostras. 

 

De acordo com as Figuras 4.13 e 4.14, os valores de F estatístico são 

1,431 e 1,070, respectivamente, ambos localizados entre os valores críticos de F. 

Verifica-se maior probabilidade de semelhança entre os dados de envoltórias de 
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pressões mínimas, dado o valor de F, já comprovada tanto na visualização da Figura 

4.10, quanto no valor do coeficiente de Pearson. 

Figura 4.13 – Teste F – Caso 2 – Envoltórias de Pressões Máximas 

 

Figura 4.14 – Teste F – Caso 2 – Envoltórias de Pressões Mínimas 
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4.1.2.3 – Sistema com uma Chaminé de Equilíbrio (Caso 3) 

 

Foi analisado o comportamento das envoltórias de pressão para o sistema 

com uma Chaminé de Equilíbrio situada no nó 18, localizada a 9400 metros de 

distância da seção do conjunto elevatório, e representada na Figura 4.15 pelo 

símbolo     . 

 

A seguir, são apresentados os dados de entrada da Chaminé de 

Equilíbrio utilizada no modelo computacional: 

 
Tabela 4.10 – Dados da Chaminé de Equilíbrio – Caso 3 

 
Dados Chaminé de Equilíbrio 

Diâmetro (m) 2,00 

Nível de água inicial (em relação à base) (m) 21,00 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) 150 

Coeficiente de perda de carga 1,00 

De acordo com a Figura 4.15, notam-se dois estados de variação de 

pressões distintos, separados pela seção em que está instalada a chaminé de 

equilíbrio. No primeiro trecho, as pressões máximas são maiores que as calculadas 

para o sistema sem proteção contra golpe de aríete devido à entrada em operação 

do dispositivo, injetando água na adutora e, consequentemente, aumentando a 

carga piezométrica após a reflexão da onda no mesmo. Comparando-se os dados 

das Tabelas 4.4 e 4.7, o maior pico de pressão, para a atual configuração, tem valor 

igual a 187,84 mca, portanto, 11,71 mca de diferencial em relação à maior 
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sobrepressão do sistema sem proteção. Verifica-se, ainda, uma variação irrisória das 

amplitudes de pressão.  

 

O segundo trecho é caracterizado pela igualdade das pressões máximas 

e mínimas com as pressões do estado permanente de bombeamento. 
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Figura 4.15 – Envoltórias – Caso 3 – Comparação Chaminé - Sistema Sem Proteção 

 

Portanto, a aplicação desse dispositivo somente é válida para atenuação 

dos picos de pressão após a seção em que o mesmo está instalado, como mostra 

graficamente a Figura 4.15. 

 

A Figura 4.16 compara os valores simulados no UFC6 e no CTran. É 

observada uma maior semelhança entre os resultados do segundo trecho, 

apresentando, praticamente, traçados idênticos de envoltórias.  
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No primeiro trecho, adotando-se como referência as envoltórias geradas 

pelo CTran, os maiores afastamentos das envoltórias máxima e mínima, calculadas 

no UFC6, têm valores iguais a -11,86 e 10,04 mca, respectivamente. Tal divergência 

causa um erro que oscila entre -2,90% e 3,05%, relativo às cotas piezométricas. 
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Figura 4.16 – Envoltórias – Caso 3 – Comparação UFC6 - CTran 

 

Os dados simulados foram avaliados pelo Teste de Correlação e pelo 

Teste F por apresentarem distribuição normal, como rege o item 4.1. 

 

Teste de Correlação
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Através das Figuras 4.17 e 4.18, pode-se dizer que, dentre os dispositivos 

testados e suas combinações, a chaminé de equilíbrio modelada obteve melhor 

resultado na comparação das pressões máximas e mínimas com o CTran em 

relação ao valor de r, 0,9935 e 0,9967, respectivamente. 

R2 = 0.9871
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Figura 4.17 – Teste de Correlação – Caso 3 – Envoltórias de Pressões Máximas 
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R2 = 0.9934
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Figura 4.18 – Teste de Correlação – Caso 3 – Envoltórias de Pressões Mínimas 

Teste F

Figura 4.19 – Teste F – Caso 3 – Envoltórias de Pressões Máximas 
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Figura 4.20 – Teste F – Caso 3 – Envoltórias de Pressões Mínimas 
 

A Figura 4.19 apresenta o valor de F estatístico na análise das pressões 

máximas e a 4.20, das pressões mínimas. A semelhança dos dois valores, 1,212 e 

1,232, ambos dentro da área de não rejeição, demonstra o equilíbrio entre os picos 

de máximo e mínimo, ou seja, variam igualmente na simulação de sobrepressões e 

subpressões em relação ao CTran. 

 

4.2 – Comparativo da Evolução das Cotas Piezométricas 

 

A seguir, para uma melhor visualização da atenuação dos picos de 

pressão, será apresentada a evolução da influência da chaminé de equilíbrio e do 

tanque de alimentação unidirecional na cota piezométrica em seções pré-

estabelecidas, aplicada aos casos estudados.  
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Foram escolhidos os nós 1, 12 e 18 da Adutora Sertaneja, que, além de 

representarem toda a extensão do sistema, são seções em que estão instalados os 

elementos de contorno do sistema.  

 

Tabela 4.11 – Quadro de Distâncias dos Nós Verificados 
 

Nó Distância Relativa à Seção do Conjunto Moto-Bomba (m) 

1 -

12 6700,00 

18 9400,00 

270

290

310

330

350

370

390

410

430

0 40 80 120 160 200 240

Tempo (s)

C
ot

a
Pi

ez
om

ét
ric

a
(m

)

Sistema Sem Proteção - Nó 1 Sistema com 1 TAU (Caso 1)

Figura 4.21 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 1 – Sistema com 1 TAU (Nó 12)  
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Figura 4.22 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 1 – Sistema com 2 TAUS (Nós 12 e 18)  
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Figura 4.23 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 1 – Sistema com 1 Chaminé (Nó 18) 



78

290

310

330

350

370

390

410

430

0 40 80 120 160 200 240

Tempo (s)

C
ot

a
Pi

ez
om

ét
ric

a
(m

)

Sistema Sem Proteção - Nó 12 Sistema com 1 TAU (Caso 1)

Figura 4.24 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 12 – Sistema com 1 TAU (Nó 12) 
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Figura 4.25 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 12 – Sistema com 2 TAUS (Nós 12 e 18) 
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Figura 4.26 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 12 – Sistema com 1 Chaminé (Nó 18) 
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Figura 4.27 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 18 – Sistema com 1 TAU (Nó 12) 
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Figura 4.28 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 18 – Sistema com 2 TAUS (Nós 12 e 18) 
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Figura 4.29 – Evolução da Cota Piezométrica no Nó 18 – Sistema com 1 Chaminé (Nó 18) 

 

A fim de ilustrar a atividade dos dispositivos na atenuação das ondas de 

sobrepressão e subpressão, são apresentadas, a seguir, as variações, em função do 

tempo, do nível e do volume de água e as respectivas vazões em cada caso 

estudado. 

 

Apenas para padronizar a apresentação, foi convencionada negativa a 

vazão referente ao sentido Dispositivo → Adutora Sertaneja, ou seja, quando o 

dispositivo liberar água para a adutora. 

 

A configuração do sistema Adutora Sertaneja para a atenuação dos picos 

de pressões máximas e mínimas, com total eliminação das pressões negativas, é 

apresentado no Apêndice D. 
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Figura 4.30 – Variação do Nível de Água – TAU – Sistema com 1 TAU 
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Figura 4.31 – Variação do Volume de Água – TAU – Sistema com 1 TAU 
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Figura 4.32 – Vazão – TAU – Sistema com 1 TAU 
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Figura 4.33 – Variação do Nível de Água – TAU 1 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.34 – Variação do Volume de Água – TAU 1 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.35 – Vazão – TAU 1 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.36 – Variação do Nível de Água – TAU 2 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.37 – Variação do Volume de Água – TAU 2 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.38 – Vazão – TAU 2 – Sistema com 2 TAUS 
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Figura 4.39 – Variação do Nível de Água – Chaminé de Equilíbrio – Sistema com 1 Chaminé 
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Figura 4.40 – Variação do Volume de Água – Chaminé de Equilíbrio – Sistema com 1 Chaminé 
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Figura 4.41 – Vazão – Chaminé de Equilíbrio – Sistema com 1 Chaminé 
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Tabela 4.2 – Características do Conjunto Moto-Bomba

Especificações
Fabricante/Modelo

Vazão
(m³/s)

Altura
Manométrica

(m)

Velocidade
Angular

(rpm)
Potência

(HP)
Diâmetro do Rotor

(mm)
Rendimento

(%)
Momento de

inércia
(kg.m²)

KSB WKL 80/9 0,0158 167,00 3500 50,00 220/205 68,00 0,720
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Tabela 4.3 – Dados dos Trechos do Sistema

Trecho Estaca Comprimento
(m)

Comprimento
Acumulado (m)

Vazão
(m³/s)

DN
(mm)

DI
(mm)

Espessura
(mm) Material da tubulação

1165 (EE*)1 1190 500,00 500,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150

2 1205 300,00 800,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
3 1225 400,00 1200,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
4 1260 700,00 1900,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
5 1300 800,00 2700,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
6 1320 400,00 3100,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
7 1345 500,00 3600,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
8 1390 900,00 4500,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
9 1410 400,00 4900,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
10 1440 600,00 5500,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
11 1500 1200,00 6700,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
12 1520 400,00 7100,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
13 1540 400,00 7500,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
14 1550 200,00 7700,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
15 1585 700,00 8400,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
16 1595 200,00 8600,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
17 1635 800,00 9400,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
18 1660 500,00 9900,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
19 1675 300,00 10200,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
20 1690 300,00 10500,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
21 1715 500,00 11000,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
22 1730 300,00 11300,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150
23 1738 (RA**) 160,00 11460,00 0,0158 150 156,4 6,8 PVC Vinilfer DEfofo DN 150

* Estação Elevatória **Reservatório Apoiado
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Tabela 4.4 – Simulações – Sistema Sem Proteção

Envoltórias (m) Pressões (m)
UFC6 CTran Estado TransienteNó

Comprimento
Acumulado

(m)

Cota do
Terreno

(m)

Cota
Piezométrica

(m) Máximas Mínimas Máximas Mínimas
Estado

Permanente Máximas Mínimas

Amplitude
de Pressão

(m)
1 0,00 254,00 421,00 425,25 287,53 443,19 293,09 167,00 171,25 33,53 137,72
2 500,00 262,70 418,71 424,62 288,30 430,29 294,33 156,01 161,92 25,60 136,32
3 800,00 251,20 417,33 423,97 289,43 428,51 294,20 166,13 172,77 38,23 134,54
4 1200,00 267,00 415,50 424,33 289,96 426,16 294,77 148,50 157,33 22,96 134,37
5 1900,00 246,00 412,29 422,13 291,32 422,04 296,71 166,29 176,13 45,32 130,81
6 2700,00 273,00 408,62 418,76 294,80 417,33 298,94 135,62 145,76 21,80 123,96
7 3100,00 259,20 406,78 419,05 295,03 414,98 298,94 147,58 159,85 35,83 124,02
8 3600,00 269,50 404,49 419,58 296,20 412,15 301,49 134,99 150,08 26,70 123,38
9 4500,00 260,00 400,36 419,48 296,20 406,91 302,45 140,36 159,48 36,20 123,28
10 4900,00 273,00 398,52 418,87 297,01 405,76 303,18 125,52 145,87 24,01 121,86
11 5500,00 273,00 395,77 416,16 299,07 405,68 303,98 122,77 143,16 26,07 117,09
12 6700,00 309,70 390,26 416,74 300,48 403,25 307,19 80,56 107,04 -9,22 116,26
13 7100,00 296,10 388,43 416,50 300,89 402,21 308,30 92,33 120,40 4,78 115,62
14 7500,00 318,50 386,59 416,08 301,70 401,09 309,58 68,09 97,58 -16,80 114,38
15 7700,00 307,50 385,68 415,00 302,23 401,51 309,91 78,18 107,50 -5,27 112,77
16 8400,00 347,50 382,47 412,90 304,60 399,03 311,57 34,97 65,40 -42,90 108,30
17 8600,00 323,50 381,55 411,58 305,14 399,26 312,14 58,05 88,08 -18,36 106,44
18 9400,00 357,20 377,88 409,35 307,39 397,51 314,29 20,68 52,14 -49,81 101,95
19 9900,00 321,80 375,58 408,86 308,51 396,71 316,98 53,78 87,06 -13,29 100,35
20 10200,00 344,20 374,21 408,13 308,90 395,19 318,78 30,01 63,93 -35,30 99,23
21 10500,00 325,70 372,83 403,50 315,51 392,04 322,58 47,13 77,80 -10,19 87,99
22 11000,00 365,00 370,54 389,36 337,46 384,08 336,82 5,54 24,36 -27,54 51,90
23 11300,00 358,50 369,16 375,92 356,18 372,86 353,90 10,66 17,42 -2,32 19,74
24 11460,00 366,00 368,43 368,43 368,43 366,00 366,00 2,43 2,43 2,43 0,00
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Tabela 4.5 – Simulações – Sistema com um Tanque de Alimentação Unidirecional (Caso 1)

Envoltórias (m) Pressões (m)
UFC6 CTran Estado TransienteNó

Comprimento
Acumulado

(m)

Cota do
Terreno

(m)

Cota
Piezométrica

(m) Máximas Mínimas Máximas Mínimas
Estado

Permanente Máximas Mínimas

Amplitude
de Pressão

(m)
1 0,00 254,00 421,00 421,00 303,39 433,19 301,38 167,00 169,29 43,51 125,78
2 500,00 262,70 418,71 418,71 304,42 430,29 302,49 156,01 159,31 35,82 123,49
3 800,00 251,20 417,33 417,33 305,08 428,51 303,44 166,13 169,88 48,16 121,72
4 1200,00 267,00 415,50 415,50 306,24 426,15 304,89 148,50 153,21 33,50 119,71
5 1900,00 246,00 412,29 412,84 308,17 422,09 306,98 166,29 172,26 56,80 115,46
6 2700,00 273,00 408,62 412,21 308,81 417,34 308,60 135,62 142,64 29,82 112,82
7 3100,00 259,20 406,78 411,31 309,19 415,04 309,59 147,58 153,39 44,07 109,32
8 3600,00 269,50 404,49 410,10 310,27 412,05 310,93 134,99 142,08 34,91 107,17
9 4500,00 260,00 400,36 409,57 312,86 406,91 313,05 140,36 151,20 46,97 104,23
10 4900,00 273,00 398,52 408,74 313,80 404,58 314,26 125,52 136,67 35,57 101,10
11 5500,00 273,00 395,77 406,96 315,71 401,09 315,75 122,77 135,35 37,25 98,10
12* 6700,00 309,70 390,26 404,81 319,70 396,89 319,69 80,56 97,16 10,00 87,16
13 7100,00 296,10 388,43 402,62 317,15 395,92 317,40 92,33 104,73 21,02 83,71
14 7500,00 318,50 386,59 402,06 315,54 396,34 316,77 68,09 81,84 -2,98 84,82
15 7700,00 307,50 385,68 402,00 314,47 396,22 316,46 78,18 92,92 6,87 86,05
16 8400,00 347,50 382,47 401,26 313,32 395,13 315,11 34,97 51,15 -34,31 85,46
17 8600,00 323,50 381,55 401,14 312,92 394,55 314,41 58,05 75,43 -10,64 86,07
18 9400,00 357,20 377,88 399,10 310,88 392,77 314,29 20,68 39,45 -46,49 85,94
19 9900,00 321,80 375,58 399,10 310,83 391,65 316,38 53,78 74,28 -11,19 85,47
20 10200,00 344,20 374,21 398,55 310,19 390,00 318,77 30,01 52,11 -34,17 86,28
21 10500,00 325,70 372,83 398,19 315,51 387,78 322,58 47,13 69,96 -9,97 79,93
22 11000,00 365,00 370,54 387,78 337,46 380,92 336,82 5,54 21,80 -27,49 49,29
23 11300,00 358,50 369,16 376,07 356,18 372,44 353,90 10,66 17,10 -2,44 19,54
24 11460,00 366,00 368,43 368,43 368,43 366,00 366,00 2,43 2,43 2,43 0,00

* Tanque de alimentação Unidirecional
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Tabela 4.6 – Simulações – Sistema com dois Tanques de Alimentação Unidirecional (Caso 2)

Envoltórias (m) Pressões (m)
UFC6 CTran Estado TransienteNó

Comprimento
Acumulado

(m)

Cota do
Terreno

(m)

Cota
Piezométrica

(m) Máximas Mínimas Máximas Mínimas
Estado

Permanente Máximas Mínimas

Amplitude
de Pressão

(m)
1 0,00 254,00 421,00 421,00 303,39 433,19 301,83 167,00 167,00 49,39 117,61
2 500,00 262,70 418,71 418,71 304,42 430,19 304,15 156,01 156,01 41,72 114,29
3 800,00 251,20 417,33 417,33 305,08 428,51 304,11 166,13 166,13 53,88 112,25
4 1200,00 267,00 415,50 415,50 306,24 426,16 305,32 148,50 148,50 39,24 109,26
5 1900,00 246,00 412,29 412,58 308,17 422,09 307,52 166,29 166,58 62,17 104,41
6 2700,00 273,00 408,62 413,98 308,81 417,34 308,47 135,62 140,98 35,81 105,17
7 3100,00 259,20 406,78 412,76 309,19 415,05 309,41 147,58 153,56 49,99 103,57
8 3600,00 269,50 404,49 412,54 310,27 412,08 310,98 134,99 143,04 40,77 102,27
9 4500,00 260,00 400,36 409,53 312,86 406,91 313,05 140,36 149,53 52,86 96,67
10 4900,00 273,00 398,52 409,09 313,80 404,58 314,31 125,52 136,09 40,80 95,29
11 5500,00 273,00 395,77 407,78 315,71 403,19 316,13 122,77 134,78 42,71 92,07
12* 6700,00 309,70 390,26 404,10 319,70 400,22 319,70 80,56 94,40 10,00 84,40
13 7100,00 296,10 388,43 402,75 317,46 398,90 319,23 92,33 106,65 21,36 85,29
14 7500,00 318,50 386,59 402,24 315,85 397,38 320,33 68,09 83,74 -2,65 86,39
15 7700,00 307,50 385,68 401,39 315,89 397,65 321,48 78,18 93,89 8,39 85,50
16 8400,00 347,50 382,47 400,24 315,52 392,75 327,72 34,97 52,74 -31,98 84,72
17 8600,00 323,50 381,55 398,30 321,79 391,02 330,41 58,05 74,80 -1,71 76,51
18* 9400,00 357,20 377,88 377,88 367,20 378,15 367,09 20,68 20,68 10,00 10,68
19 9900,00 321,80 375,58 375,58 364,61 375,20 364,01 53,78 53,78 42,81 10,97
20 10200,00 344,20 374,21 374,21 363,44 373,42 362,47 30,01 30,01 19,24 10,77
21 10500,00 325,70 372,83 372,83 362,37 371,67 361,04 47,13 47,13 36,67 10,46
22 11000,00 365,00 370,54 371,09 360,91 368,72 358,99 5,54 6,09 -4,09 10,18
23 11300,00 358,50 369,16 369,98 359,71 367,44 357,45 10,66 11,48 1,21 10,27
24 11460,00 366,00 368,43 368,43 368,43 366,00 366,00 2,43 2,43 2,43 0,00

* Tanque de alimentação Unidirecional
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Tabela 4.7 – Simulações – Sistema com uma Chaminé de Equilíbrio (Caso 3)

Envoltórias (m) Pressões (m)
UFC6 CTran Estado TransienteNó

Comprimento
Acumulado

(m)

Cota do
Terreno

(m)

Cota
Piezométrica

(m) Máximas Mínimas Máximas Mínimas
Estado

Permanente Máximas Mínimas

Amplitude
de Pressão

(m)
1 0,00 254,00 421,00 435,41 297,37 433,19 301,54 167,00 181,41 43,37 138,04
2 500,00 262,70 418,71 434,71 299,22 430,29 303,39 156,01 172,01 36,52 135,49
3 800,00 251,20 417,33 433,44 301,11 429,17 303,56 166,13 182,24 49,91 132,33
4 1200,00 267,00 415,50 433,52 300,64 428,57 304,48 148,50 166,52 33,64 132,88
5 1900,00 246,00 412,29 433,84 300,98 426,59 306,49 166,29 187,84 54,98 132,86
6 2700,00 273,00 408,62 432,49 302,07 425,34 307,62 135,62 159,49 29,07 130,42
7 3100,00 259,20 406,78 431,14 303,27 424,38 308,46 147,58 171,94 44,07 127,87
8 3600,00 269,50 404,49 429,63 304,97 423,97 310,10 134,99 160,13 35,47 124,66
9 4500,00 260,00 400,36 430,89 306,25 421,83 312,25 140,36 170,89 46,25 124,64
10 4900,00 273,00 398,52 431,23 305,91 420,67 313,35 125,52 158,23 32,91 125,32
11 5500,00 273,00 395,77 429,28 307,08 419,94 315,23 122,77 156,28 34,08 122,20
12 6700,00 309,70 390,26 426,44 310,74 416,84 318,70 80,56 116,74 1,04 115,70
13 7100,00 296,10 388,43 425,93 311,82 415,33 319,90 92,33 129,83 15,72 114,11
14 7500,00 318,50 386,59 425,36 313,08 413,81 320,93 68,09 106,86 -5,42 112,28
15 7700,00 307,50 385,68 423,89 313,81 414,27 321,83 78,18 116,39 6,31 110,08
16 8400,00 347,50 382,47 420,34 319,12 408,48 329,16 34,97 72,84 -28,38 101,22
17 8600,00 323,50 381,55 413,69 326,80 407,02 332,53 58,05 90,19 3,30 86,89
18* 9400,00 357,20 377,88 378,20 377,84 378,04 377,77 20,68 21,00 20,64 0,36
19 9900,00 321,80 375,58 375,91 375,54 375,15 374,92 53,78 54,11 53,74 0,37
20 10200,00 344,20 374,21 374,53 374,16 373,42 373,21 30,01 30,33 29,96 0,37
21 10500,00 325,70 372,83 373,14 372,78 371,66 371,49 47,13 47,44 47,08 0,36
22 11000,00 365,00 370,54 370,83 370,50 368,71 368,63 5,54 5,83 5,50 0,33
23 11300,00 358,50 369,16 369,44 369,13 366,94 366,92 10,66 10,94 10,63 0,31
24 11460,00 366,00 368,43 368,43 368,43 366,00 366,00 2,43 2,43 2,43 0,00

* Chaminé de Equilíbrio



5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Através do desenvolvimento do modelo e das simulações realizadas, 

concluiu-se que: 

 

1. O modelo computacional desenvolvido apresentou resultados bastante 

satisfatórios na análise do golpe de aríete em relação ao programa Ctran. 

Analisados estatisticamente por meio de dois testes, correlação e teste F, os desvios 

relativos não excederam 5%. 

 

2. O tanque de alimentação unidirecional mostrou-se eficaz na atenuação 

das ondas de sobrepressão e subpressão. Tal amortecimento foi maior nas linha 

piezométrica de pressões mínimas e no sistema com dois dispositivos combinados, 

se comparado com o sistema com apenas um TAU. 

 

3. A chaminé de equilíbrio apresentou considerável atenuação dos picos 

de pressões máximas e mínimas, igualando-as com as pressões do estado 

permanente apenas a jusante do ponto onde está instalada. À montante, se 

comparado com o sistema sem proteção, verificou-se a elevação das sobrepressões 

e a redução das subpressões, provocando pouca alteração na amplitude de 

pressão. Dessa forma, conclui-se que a chaminé de equilíbrio é um dispositivo 

eficiente apenas quando se deseja reduzir as pressões à jusante de onde está 

localizada. 
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4. De acordo com o Apêndice C, pelo fato de possuir uma interface de 

fácil utilização e visualização dos resultados, o UFC6 proporciona ao usuário a total 

compreensão do comportamento do fenômeno dos transientes hidráulicos. Tal 

entendimento é necessário para que a análise do golpe de aríete conduza a 

resultados precisos e em prol da segurança da instalação. 

 

Considerando as limitações do modelo computacional (Apêndice C, Item 

C.4), recomenda-se: 

 

1. Ampliar o número de condições de contorno do modelo, 

acrescentando, além de outros dispositivos de atenuação do golpe de aríete, 

elementos que provoquem perturbações ou alterem o estado permanente do 

sistema, como: ventosa, registro de descarga e saída livre. 

 

2. Visto que o UFC6 calcula apenas transientes hidráulicos gerados a 

partir da interrupção do bombeamento, implementar a análise de transitórios em 

sistemas por gravidade. 

 

3. Devido à grande importância das características dinâmicas dos 

equipamentos hidráulicos na análise dos fenômenos transitórios, recomenda-se 

maiores estudos sobre suas características  e testes em caráter experimental com o 

objetivo de melhorar os resultados do modelo. 
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APÊNDICE A 
 

Características dos tubos de Ferro Fundido e PVC 
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Abreviações 

PSA Pressão de Serviço Admissível, mca; 

PMS Pressão Máxima de Serviço, mca; 

PTA Pressão de Teste Admissível, mca; 

DN Diâmetro nominal, aquele que dá nome ao tubo, mm; 

DE Diâmetro externo, soma do diâmetro interno com duas vezes  a 

espessura, mm; 

DI Diâmetro interno, é o diâmetro útil por onde passa a água e que na 

verdade deve ser empregado para cálculo da seção útil do tubo, mm; 

e Espessura da parede do tubo, mm; 

L Comprimento útil do tubo, m. 
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A.1 – TUBOS DE FERRO DÚCTIL OU FERRO FUNDIDO 
(FoFo) – SAINT-GOBAIN 

 

A.1.1 – Tubos Tipo Ponta e Bolsa 

 

Classes PMS 

K-7 300 mca ou 30,0 kgf/cm² 

K-9 540 mca ou 54,0 kgf/cm² 

Tabela A.1 – Tubos de Ferro Fundido PB Classe K-7 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

100 6,00 118,0 108,0 5,0 

150 6,00 170,0 159,6 5,2 

200 6,00 222,0 189,2 5,4 

250 6,00 274,0 239,0 5,5 

300 6,00 326,0 314,6 5,7 

350 6,00 378,0 366,2 5,9 

400 6,00 429,0 416,4 6,3 

450 6,00 480,0 466,6 6,7 

500 6,00 532,0 518,0 7,0 

600 6,00 635,0 619,6 7,7 

700 7,00 738,0 721,2 8,4 

800 7,00 842,0 823,8 9,1 

900 7,00 945,0 925,4 9,8 

1000 7,00 1048,0 1027,0 10,5 

1200 7,00 1255,0 1231,2 11,9 
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Tabela A.2 – Tubos de Ferro Fundido PB Classe K-9 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

80 6,00 98,0 86,0 6,0 

100 6,00 118,0 105,8 6,1 

150 6,00 170,0 157,4 6,3 

200 6,00 222,0 209,2 6,4 

250 6,00 274,0 260,4 6,8 

300 6,00 326,0 311,6 7,2 

350 6,00 378,0 362,6 7,7 

400 6,00 429,0 412,8 8,1 

450 6,00 480,0 462,8 8,6 

500 6,00 532,0 514,0 9,0 

600 6,00 635,0 615,2 9,9 

700 7,00 738,0 716,4 10,8 

800 7,00 842,0 818,6 11,7 

900 7,00 945,0 919,8 12,6 

1000 7,00 1048,0 1021,0 13,5 
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A.1.2 – Tubos Tipo Flangeados 

 

Pressões de Serviço – PN 10, 16 e 25 MPa 

 
Tabela A.3 – Tubos de Ferro Fundido Flangeados PN 10 

PN 10 DN 
(mm) PSA PMS PTA 

80 1,6 2,0 2,5 

100 a 150 1,6 2,0 2,5 

200 a 300 1,0 1,2 1,7 

350 a 1200 1,0 1,2 1,7 

Tabela A.4 – Tubo de Ferro Fundido Flangeados PN 16 

PN 16 DN 
(mm) PSA PMS PTA 

80 1,6 2,0 2,5 

100 a 150 1,6 2,0 2,5 

200 a 300 1,6 2,0 2,5 

350 a 1200 1,6 2,0 2,5 

Tabela A.5 – de Ferro Fundido Flangeados PN 25 

 

PN 25 DN 
(mm) PSA PMS PTA 

80 4,0 4,8 5,3 

100 a 150 2,5 3,0 3,5 

200 a 300 2,5 3,0 3,5 

350 a 1200 2,5 3,0 3,5 
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A Tabela A.5 apresenta as características dos tubos flangeados Saint-

Gobain. 

 

Tabela A.6 – Tubos de Ferro Fundido Flangeados 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

80 5,80 98,0 86,0 6,0 

100 5,80 118,0 105,8 6,1 

150 5,80 170,0 157,4 6,3 

200 5,80 222,0 209,2 6,4 

250 5,80 274,0 260,4 6,8 

300 5,80 326,0 311,6 7,2 

350 5,80 378,0 362,6 7,7 

400 5,80 429,0 412,8 8,1 

450 5,80 480,0 462,8 8,6 

500 5,80 532,0 514,0 9,0 

600 5,80 635,0 615,2 9,9 

700 6,80 738,0 709,2 14,4 

800 6,80 842,0 810,8 15,6 

900 6,80 945,0 911,4 16,8 

1000 6,80 1048,0 1012,0 18,0 
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A.2 – TUBOS DE PVC – TIGRE 
 

A.2.1 – Tubos Tipo Vinilfer DEFoFo (Diâmetro Externo do Ferro Fundido 

Flangeado) 

 

Classe 1 MPa

PMS – 100 mca ou 10 kgf/cm² 

 

Tabela A.7 – Tubos de PVC Vinilfer DEFoFo 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

100 6,00 118,0 108,4 4,8 

150 6,00 170,0 156,4 6,8 

200 6,00 222,0 204,2 8,9 

250 6,00 274,0 252,0 11,0 

300 6,00 326,0 299,8 13,1 

A.2.2 – Tubos Tipo PBA (Ponta Bolsa e Anel) 

 

Classes PMS 

12 60 mca ou 6,0 kgf/cm² 

15 75 mca ou 7,5 kgf/cm² 

20 100 mca ou 10,0 kgf/cm² 
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As tabelas a seguir mostram as características dos tubos PBA Tigre, 

comumente empregados em sistemas de abastecimento de água urbanos. 
 

Tabela A.8 – Tubos de PVC PBA Classe 12 

Classe 12 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

50 6,00 60,0 54,6 2,7 

65 6,00 75,0 68,2 3,4 

75 6,00 85,0 77,2 3,9 

100 6,00 110,0 100,0 5,0 

Tabela A.9 – Tubos de PVC PBA Classe 15 

Classe 15 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

50 6,00 60,0 53,4 3,3 

65 6,00 75,0 66,6 4,2 

75 6,00 85,0 75,6 4,7 

100 6,00 110,0 97,8 6,1 

Tabela A.10 – Tubos de PVC PBA Classe 20 

Classe 20 

DN (mm) L (m) DE (mm) DI (mm) e (mm) 

50 6,00 60,0 51,4 4,3 

65 6,00 75,0 64,4 5,3 

75 6,00 85,0 72,8 6,1 

100 6,00 110,0 94,4 7,8 



APÊNDICE B 

 
Valores Críticos do Coeficiente de Correlação de Pearson r 
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Tabela B.1 – Valores Críticos do Coeficiente de Correlação de Pearson r 

 
n α = 0,05 α = 0,01 

4 0,950 0,999 

5 0,878 0,959 

6 0,811 0,917 

7 0,754 0,875 

8 0,707 0,834 

9 0,666 0,798 

10 0,632 0,765 

11 0,602 0,735 

12 0,576 0,708 

13 0,553 0,684 

14 0,532 0,661 

15 0,514 0,641 

16 0,497 0,623 

17 0,482 0,606 

18 0,468 0,590 

19 0,456 0,575 

20 0,444 0,561 

25 0,396 0,505 

30 0,361 0,463 

35 0,335 0,430 

40 0,312 0,402 

45 0,294 0,378 

50 0,279 0,361 

60 0,254 0,330 

70 0,236 0,305 

80 0,220 0,286 

90 0,207 0,269 

100 0,196 0,256 



APÊNDICE C 

 
UFC6 

Manual de Utilização 
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C.1 – INTRODUÇÃO 
 

O programa UFC6 Versão 1.0 é parte integrante da Dissertação de Mestrado 

intitulada Modelagem Computacional de Chaminés de Equilíbrio e Tanques de Alimentação 

Unidirecional como Dispositivos Atenuadores do Golpe de Aríete em Adutoras. O programa foi 

desenvolvido com o objetivo de determinar o comportamento do transitório hidráulico em 

tubulações de recalque de água utilizando-se do Método das Características e das equações 

características de equipamentos normalmente encontrados nos sistemas hidráulicos. 

 

Procurou-se desenvolver um programa de fácil utilização e que possibilite o 

usuário visualizar o comportamento das ondas de sobrepressão e subpressão decorrentes do 

fenômeno transitório, além de verificar a influência de diversos dispositivos de atenuação dos 

golpes de aríete. 
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C.2 – ENTRADA DE DADOS 
 

O programa UFC6 Versão 1.0 é de fácil utilização e visualização dos resultados.  

Pode-se dar início procedimento de entrada de dados de duas formas diferentes: utilizando-se 

um arquivo de entrada de dados nos formatos de texto (*.txt) ou Transientes Hidráulicos (*.pth), 

ou, ainda, digitando-se um a um os dados de entrada necessários para se efetuar o cálculo do 

golpe de aríete. 

 

O usuário pode optar pela entrada manual, bastando para isso dar início a entrada 

de dados. Escolhida essa opção, deve-se digitar um a um os dados necessários. Esse 

procedimento é demorado e susceptível a erros, por esse motivo, recomenda-se, na medida do 

possível, a utilização de estrada automática de dados. 

 

C.2.1 – Entrada Manual de Dados 

 

Carregando um perfil

Através do menu Arquivo>Carregar Perfil, o usuário pode acessar o formulário 

Carregar Perfil, devendo entrar com os dados necessários para o traçado do perfil da adutora. 

Tais dados são: Número de trechos, comprimentos (m), diâmetros (m) e cotas de montante e 

jusante (m). 
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Figura C.1 – Formulário Carregar Perfil 

 

O usuário tanto poderá digitar os dados diretamente na tabela, como 

também importa-los de um arquivo de texto (*.txt), clicando no botão Importar.

ATENÇÃO: O usuário também poderá salvar em arquivo de texto (*.txt) os 

dados digitados diretamente na tabela, clicando no botão Salvar. Para tal, deve-se 

certificar que a configuração do símbolo decimal nas opções regionais do painel de 

controle do computador em uso seja a opção “.” (ponto). 

 

O arquivo gerado poderá ser importado pelo formulário para a entrada 

automática de dados, e tem o seguinte formato: 
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Figura C.2 – Entrada Manual de Dados – Arquivo Texto (*.txt) 

 

Clicando-se em OK no formulário Carregar Perfil, é traçado o perfil da 

adutora. 

 

Figura C.3 – Perfil Carregado 
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Parâmetros do projeto

Através do menu Parâmetros, o usuário pode acessar o formulário Parâmetros do 

Projeto, devendo entrar com os dados necessários para o cálculo do transiente. Tais dados 

são: Nome do projeto, descrição do projeto (se necessário), tempo de duração da simulação 

(s), número de divisões do menor trecho, módulo de elasticidade volumétrica do fluido (GPa), 

densidade do fluido (kg/m³), Viscosidade cinemática do fluido (m²/s). 

 

Os valores referentes aos três últimos parâmetros correspondem ao fluido 

verificado. O UFC6 utiliza água como fluido padrão. 

 

Figura C.4 – Formulário Parâmetros do Projeto 

 

- Número de divisões do menor trecho a verificar: Como o método utiliza o 

mesmo intervalo de tempo computacional para todos os trechos do sistema, deve-se 

escolher um trecho (no caso o de menor comprimento) para se padronizar esse 

intervalo de tempo. Assim, o programa necessita saber em quantos segmentos o 

menor trecho será dividido. O programa calcula então o intervalo de tempo 

computacional entre as seções desse trecho e assume igual para os demais trechos 

do sistema. Para isso, o programa ajusta o valor da celeridade de onda fazendo 

pequenas alterações em seus valores.   

 

Adicionando dados dos trechos
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Ao mover o cursor do mouse para perto de um trecho até este ser 

selecionado (cor vermelha) e clicando com o botão direito, o usuário poderá 

adicionar as características desse trecho através do formulário Dados do Trecho.

Figura C.5 – Formulário Dados do Trecho 

 

Por meio de duas caixas de texto com listas dropdown, o usuário poderá 

selecionar: 

 

Tipos de Material da Tubulação 

Aço 

Concreto 

Ferro Fundido 

PVC Rígido* 

Outro 

*Valor padrão 

Para todos os materiais, exceto Outro, os valores de Módulo de 

Elasticidade (GPa), de Rugosidade (mm) e do Coeficiente de Poisson são pré-

determinados.  

Tipo de Ancoragem da Tubulação 

Conduto rígido 
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Ancorado contra movimento longitudinal* 

Uma extremidade ancorada 

Com juntas de dilatação 

*Valor padrão 

Existe ainda a opção de o usuário entrar com valores de Celeridade e 

Fator de Atrito de Darcy-Weisbach específicos, clicando nas respectivas caixas de 

seleção. 

 

Adicionando dados dos nós

O usuário poderá adicionar as características de um nó através do 

formulário Dados do Nó. Para tal, existem duas formas de adicionar contornos aos 

nós: 

 

1. Ao mover o cursor do mouse para perto de um nó até este ser 

selecionado (cor vermelha) e clicando com o botão direito;

2. Clicar com o botão direito do mouse no ícone referente ao contorno 

desejado na barra de ferramentas e, em seguida, clicar com o botão esquerdo do 

mouse no nó. 

 

O usuário deverá selecionar o contorno desejado através da lista 

dropdown da caixa de texto, e especificar os dados referentes ao contorno clicando 

no botão >>.

Figura C.6 – Formulário Dados do Nó 
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- Reservatório de Montante, Bomba e Válvula de Retenção 

 

Figura C.7 – Formulário Bomba 

 

Dados da Bomba Considerações 

Número de Bombas em Paralelo - 

Vazão total do sistema (m³/s) Soma da vazão de todas as bombas; 

Número de rotações da bomba (rpm) - 

Tempo de duração da simulação (s) Tempo total de simulação do fenômeno 

transitório. Esse tempo é limitado à 

capacidade de armazenamento de 

informações do programa, que, por sua vez, 

é função do tempo computacional e do 

número de seções a simular; 

Dados da Bomba Considerações 

Vazão da bomba em regime 

permanente (m³/s) 

Vazão de cada bomba em paralelo antes do 

corte de energia (estado permanente); 

Altura manométrica do sistema (m) Altura geométrica de recalque mais a perda 

de carga total do sistema; 

Rotação de maior eficiência (rpm) Rotação de maior rendimento; 

Rendimento por bomba Valor entre 0 e 1; 

Momento de inércia das massas Soma do momento de inércia da bomba 



108

girantes (kg.m²) com o do motor, multiplicado pelo número 

de bombas em paralelo. 

Dispositivos de atenuação do golpe de aríete

O usuário deverá indicar se há dispositivo de alívio do golpe aríete. Os dispositivos 

disponibilizados pelo programa são: 

 

- Tanque de Alimentação Unidirecional (TAU) ou One-Way 

 

Figura C.8 – Formulário One-Way 

 

Dados do TAU Considerações 

Diâmetro do TAU (m) O programa considera um TAU de base 

cilíndrica; 

Nível de água inicial (m) Altura relativa à base do TAU; 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) Usualmente, para garantir o 
pleno funcionamento do 
dispositivo, os 
projetistas dimensionam 
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dois tubos de ligação de 
diâmetros iguais. O 
usuário do UFC6 precisa 
apenas inserir o diâmetro 
de um dos tubos que o 
programa calculará o 
diâmetro equivalente dos 
dois tubos. 

Coeficiente de perda de carga 

localizada 

-

- Reservatório Hidropneumático 

 

Figura C.9 – Formulário Reservatório Hidropneumático 

 

Dados do Res. Hidropneumático Considerações 

Área da base (m2) O programa considera um reservatório de 

base cilíndrica; 

Altura (m) Distância da base até a parte superior; 

Quantidade de ar nas condições 

iniciais (%) 

Porcentagem de volume de ar do 

reservatório hidropneumático nas condições 

iniciais (regime permanente). 

- Válvula de Alívio 
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Figura C.10 – Formulário Válvula de Alívio 

 

Dados da Válvula de Alívio Considerações 

Coeficiente de descarga Variação entre 0,5 e 0,6. 

Área do orifício (cm²) - 

Pressão de regulagem da Válvula 

(mca) 

-

- Chaminé de Equilíbrio 

 

Figura C.11 – Formulário Chaminé de Equilíbrio 

 

Dados da Chaminé de Equilíbrio Considerações 

Diâmetro do Chaminé de equilíbrio (m) O programa considera um TAU de base 
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cilíndrica; 

Nível de água inicial (m) Altura relativa à base da chaminé; 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) 

Coeficiente de perda de carga 

localizada 

-

Salvando o projeto

Após executar o procedimento de entrada de manual de dados, o usuário poderá 

salvar o projeto acessando o menu Arquivo>Salvar Projeto. O Programa irá salvar os dados do 

projeto em um arquivo no formato Transientes Hidráulicos (*.pth) cujo nome será dado pelo 

usuário, e servirá para a posterior entrada automática de dados. 

 

C.2.2 – Entrada Automática de Dados 

O usuário pode optar também pela entrada de dados automática. Para 

isso, deverá utilizar arquivos de formato Transientes Hidráulicos (*.pth). 
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Figura C.12 – Entrada Automática de Dados – Arquivo Transientes Hidráulicos (*.pth) 

 

O formato *.pth reúne todas as características do projeto, de modo que, 

se utilizado como entrada,  o usuário deverá apenas executar o cálculo do transiente 

hidráulico. 

 

Compõem o formato *.pth (exemplo acima): 

 

Linhas Descrição 

1 Nome do projeto; 

2 Descrição do projeto; 

3 Número de trechos; 

4 a 26 Dados dos trechos – Comprimento (m), Diâmetro (m), Espessura das 
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paredes da tubulação (m), Cota de montante (m) e Cota de jusante (m); 

27 a 49 Dados dos trechos – Material da tubulação, Tipo de Ancoragem, 

Coeficiente de Poisson, Módulo de Elasticidade do Material (GPa) e 

Rugosidade da tubulação (mm) (ver Tabelas C.1 e C.2); 

50 a 74 Dados dos nós (elementos de contornos). Cada elemento de contorno 

possui um número identificador e dados específicos. (ver Tabelas C.3) 

75 Parâmetros do projeto – Tempo de duração da simulação (s), módulo de 

elasticidade volumétrica do fluido (GPa), densidade do fluido (kg/m³),Número de 

divisões do último trecho e Viscosidade cinemática do fluido (m²/s). 

Tabela C.1 – Identificadores – Material da Tubulação 

 

Identificador Material da Tubulação 

0 Aço 

1 Concreto 

2 Ferro Fundido 

3 PVC Rígido 

4 Outro 

Tabela C.2 – Identificadores – Tipo de Ancoragem 
 

Identificador Tipo de Ancoragem 

0 Conduto rígido 

1 Ancorado contra movimento longitudinal 
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2 Uma extremidade ancorada 

3 Com juntas de dilatação 

Tabela C.3 – Identificadores – Elemento de Contorno 
 

Identificador Tipo de Ancoragem 

0 Reservatório de montante 

1 Reservatório de jusante 

2 Res. de Montante, bomba e válvula de retenção 

3 TAU ou One-Way  

4 Chaminé de Equilíbrio  

5 Reservatório Hidropneumático 

6 Ventosa * 

7 Válvula de alívio 

8 Válvula de controle * 

9 Saída livre * 

10 Extremidade fechada * 

11 Junção 

* Elementos de contorno a serem implementados posteriormente 

 

OBS: O usuário deverá inserir os dados específicos de cada elemento de 

contorno no arquivo de formato *.pth na mesma ordem em que foram apresentados. 

 

Do exemplo:  

 

- Linha 50: refere-se ao Reservatório de montante, bomba e válvula de 

retenção (identificador 2); 

- Linha 51: refere-se aos dados específicos do Reservatório de montante, 

bomba e válvula de retenção; 

- Linhas 52 a 73: referem-se à Junção (identificador 11); 

- Linha 74: refere-se ao Reservatório de jusante (identificador 1). 
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C.3 – CÁLCULO DO TRANSIENTE 
 

Finalizada a entrada de dados, o usuário pode dar início o processo de cálculo 

propriamente dito. Para isso, basta clicar no botão Executar , localizado na barra de 

ferramentas.

O formulário Cálculo do Transitório será carregado. O usuário deverá clicar no 

botão OK e esperar até que a barra de processamento atinja 100%. Logo após, poderá verificar 

os resultados da simulação clicando no botão Resultados>>.

Figura C.13 – Formulário Cálculo do Transitório 

 

Envoltórias de pressão máxima e mínima na adutora

O usuário pode visualizar os resultados da simulação através das envoltórias de 

pressão máxima e mínima na adutora.  
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Figura C.14 – Envoltórias Máximas e Mínimas Calculadas 

 

Acessando o menu Visualizar>Envoltórias, programa fornece também a pressão 

máxima e mínima em toda a adutora durante o transitório hidráulico. 
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Figura C.15 – Formulário Envoltórias 

 

Planilhas 

Através do menu Visualizar>Planilhas ou do ícone Planilha da barra de 

ferramentas, o usuário pode verificar o resumo de cálculo por trecho e por nó, bastando clicar 

na guia superior de cada planilha. 
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Figura C.16 – Formulário Planilhas 

 

Resultados por Seção

Em seguida, através do menu Visualizar>Seções, o usuário poderá visualizar o 

comportamento do transitório hidráulico em cada seção da adutora.  Esse formulário apresenta 

duas opções de visualização do transitório: carga (m) e vazão (m³/s). De acordo com o opção 

de gráfico e a seção selecionadas, pode-se verificar os seguintes dados: 

 

- Cota Piezométrica Máxima (m) 

- Cota Piezométrica Mínima (m) 

- Pressão no Estado Permanente (mca) 

- Pressão Máxima no Estado Transiente  (mca) 

- Pressão Mínima no Estado Permanente (mca) 

- Vazão Máxima no Estado Permanente (mca) 

- Vazão Mínima no Estado Permanente (mca) 

 



120

O usuário poderá optar também por salvar no formato de texto (*.txt) um relatório 

de cotas e pressões ou de vazões para todos as seções da adutora, clicando no botão Salvar 

Arquivo (*.txt).

Figura C.17 – Formulário Resultados por Seção 

 

Ainda, através do botão Gráfico do Dispositivo, é possível acessar o gráfico que 

mostra a variação das características de cada dispositivo, como: nível de água (m), volume de 

água (m³), vazão (m³/s) e volume de ar (m³). Esses gráficos podem ser fornecidos através do 

botão Resultados>>, do formulário Dados do Nó.
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Figura C.18 – Formulário Gráfico One-Way 

 

O usuário poderá proceder de forma análoga para o caso da visualização do 

transitório nos nós, acessando o menu Visualizar>Nós.

Salvando os Resultados

Após executar o procedimento de cálculo, o usuário poderá salvar os resultados, 

bastando para isso acessar o menu Arquivo>Salvar Resultados. O Programa irá salvar o 

resultado da simulação em um arquivo no formato de texto (*.txt) cujo nome será dado pelo 

usuário. 

 

Animação das pressões na adutora

Pode-se observar uma animação do comportamento das pressões na adutora. 
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Figura C.19 – Formulário Evolução da Cota Piezométrica 
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C.4 – LIMITAÇÕES DO MODELO 
 

1. O UFC6 calcula apenas transientes hidráulicos gerados por interrupção do 

bombeamento, não permitindo, para a atual condição, a análise dos mesmos em sistemas por 

gravidade.  

 

2. Por estar em desenvolvimento, o programa não dispõe de todos os elementos 

de contorno apresentados. Para posterior implementação estão os seguintes elementos: 

Ventosa, Válvula de Controle, Saída Livre e Extremidade Fechada. 

 

3. Dessa forma, o modelo mostra flexibilidade somente nos nós internos, pois 

aceita para o primeiro nó o contorno Reservatório de Montante, Bomba e Válvula de Retenção 

e para o último, o Reservatório de Jusante. 

 

4. O sistema a ser avaliado deve possuir no máximo 31 nós, portanto, 30 trechos.  

 

5. O UFC6 permite, no máximo, 80 subdivisões por trecho e 15000 intervalos de 

tempo computacional. Se esse número for excedido, o programa interrompe a execução do 

cálculo e sugere o número de divisões a ser efetuada. 

 

C.5 – CRÉDITOS 
 

Sob a orientação do Professor Marco Aurélio Holanda de Castro, Ph.D, do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, as 
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atividades de pesquisa para a elaboração do modelo computacional UFC6 foram iniciadas no 

ano de 1999, como tema da dissertação de mestrado do Rodrigo Magalhães Neiva Santos. 

Retomados os trabalhos em 2004, hoje, é parte integrante da presente dissertação de 

mestrado. 

 

Figura C.20 – Créditos UFC6 



APÊNDICE D 

 

Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para 
Eliminação Total de Pressões Negativas 
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D.1 – Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para Eliminação Total 

de Pressões Negativas 

 

Pelo fato de as simulações tratarem apenas do caráter de validação dos 

dispositivos implementados no modelo desenvolvido, é apresentada, nesta seção, a 

configuração do sistema proposto para a atenuação das pressões máximas e 

mínimas, com eliminação total de pressões negativas. 

 

Dentre as várias combinações simuladas entre dispositivos e suas 

características físicas, chegou-se à seguinte configuração: 

 

Tabela D.1 – Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para Eliminação Total de Pressões 
Negativas 

 
Localização TAU  Chaminé 

Nó 16 18 

Distância da seção do conjunto elevatório (m) 8.400 9.400  

Tabela D.2 – Dados dos Dispositivos Para Eliminação Total de Pressões Negativas 
 

Dados TAU  Chaminé 

Diâmetro (m) 1,50 2,00 

Nível de água inicial (em relação à base) (m) 14,00 21,00 

Diâmetro dos tubos de ligação (mm) 150 150 

Coeficiente de perda de carga 2,50 1,00 

Os resultados da simulação com essa configuração do sistema estão 

presentes, a seguir, na Tabela D.3.  
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A Figura D.1 apresenta as envoltórias de pressões mínimas e máximas, 

traçadas com os dados referentes à configuração de eliminação total de pressões 

negativas da Adutora Sertaneja, e as envoltórias do mesmo sistema sem proteção 

contra golpe de aríete. O TAU é representado pelo símbolo   , e a chaminé de 

equilíbrio por     . 
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Figura D.1 – Envoltórias – Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para Eliminação Total 
de Pressões Negativas 

 

De acordo com a Tabela D.3, a menor pressão disponível na adutora 

tem valor igual a 0,34 mca, verificada no nó 14, a 7.500 metros de distância da 

seção da bomba. 

 

A seguir, para a atual configuração do sistema, será apresentada a 

evolução da influência do TAU e da chaminé de equilíbrio na cota piezométrica, 

aplicada aos nós 1, 12 e 18, bem como as variações de nível de água, volume de 

água e de vazão nos respectivos dispositivos. 
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Tabela D.3 – Simulações – Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para Eliminação Total de Pressões Negativas

Envoltórias (m) Pressões (m)
UFC6 Estado TransienteNó

Comprimento
Acumulado

(m)

Cota do
Terreno

(m)

Cota
Piezométrica

(m) Máximas Mínimas
Estado

Permanente Máximas Mínimas

Amplitude
de Pressão

(m)
1 0,00 254,00 421,00 433,73 303,09 167,00 179,73 49,09 130,64
2 500,00 262,70 418,71 432,53 304,31 156,01 169,83 41,61 128,22
3 800,00 251,20 417,33 433,33 303,97 166,13 182,13 52,77 129,36
4 1200,00 267,00 415,50 433,01 304,07 148,50 166,01 37,07 128,94
5 1900,00 246,00 412,29 432,12 305,69 166,29 186,12 59,69 126,43
6 2700,00 273,00 408,62 430,02 308,49 135,62 157,02 35,49 121,53
7 3100,00 259,20 406,78 429,88 309,39 147,58 170,68 50,19 120,49
8 3600,00 269,50 404,49 429,70 308,79 134,99 160,20 39,29 120,91
9 4500,00 260,00 400,36 430,11 309,93 140,36 170,11 49,93 120,18
10 4900,00 273,00 398,52 428,07 310,88 125,52 155,07 37,88 117,19
11 5500,00 273,00 395,77 424,37 313,23 122,77 151,37 40,23 111,14
12 6700,00 309,70 390,26 413,06 316,74 80,56 103,36 7,04 96,32
13 7100,00 296,10 388,43 412,04 317,25 92,33 115,94 21,15 94,79
14 7500,00 318,50 386,59 411,19 318,84 68,09 92,69 0,34 92,35
15 7700,00 307,50 385,68 410,88 324,49 78,18 103,38 16,99 86,39
16* 8400,00 347,50 382,47 410,92 361,50 34,97 63,42 14,00 49,42
17 8600,00 323,50 381,55 407,65 357,09 58,05 84,15 33,59 50,56

18** 9400,00 357,20 377,88 378,20 377,85 20,68 21,00 20,65 0,35
19 9900,00 321,80 375,58 375,91 375,56 53,78 54,11 53,76 0,35
20 10200,00 344,20 374,21 374,53 374,19 30,01 30,33 29,99 0,34
21 10500,00 325,70 372,83 373,14 372,79 47,13 47,44 47,09 0,35
22 11000,00 365,00 370,54 370,83 370,50 5,54 5,83 5,50 0,33
23 11300,00 358,50 369,16 369,44 369,13 10,66 10,94 10,63 0,31
24 11460,00 366,00 368,43 368,43 368,43 2,43 2,43 2,43 0,00

*Tanque de Alimentação Unidirecional **Chaminé de Equilíbrio


	CENTRO DE TECNOLOGIA
	MARCUS PAULO ROSA BARBOSA
	MODELAGEM COMPUTACIONAL DE CHAMINÉS DE EQUILÍBRIO E TANQUES DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL COMO DISPOSITIVOS ATENUADORES DO GOLPE DE ARÍETE EM ADUTORAS
	MODELAGEM COMPUTACIONAL DE CHAMINÉS DE EQUILÍBRIO E TANQUES DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL COMO DISPOSITIVOS ATENUADORES DO GOLPE DE ARÍETE EM ADUTORAS
	Orientador: Prof. Marco Aurélio Holanda de Castro, Ph.D.
	C.1 – INTRODUÇÃO
	Configuração do Sistema Adutora Sertaneja Para Eliminação Total de Pressões Negativas


