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RESUMO: Fez-se um estudo de possíveis soluções hidráulicas aplicando dispositivos atenuadores 
de Golpe de Aríete na adutora Piaus, submetida ao regime transitório, onde a água aduzida numa 
tubulação é dotada de energia cinética e potencial que deverão ser totalmente dissipadas para que 
o escoamento volte ao regime permanente. Estudou-se o comportamento das ondas de sobrepressão 
e subpressão decorrentes do fenômeno do transiente através de simulações realizadas no software 
UFC7. O modelo foi aplicado na análise dos transientes do sistema adutor Piaus-PI, analisando os 
custos da implementação de cada solução encontrada. O UFC7 possibilita análises diversificadas 
aplicando um ou mais dispositivos atenuadores por meio de uma interface de fácil utilização e 
visualização dos resultados. Para atenuar o golpe na adutora, procurou-se uma solução com o uso 
de três dispositivos atenuadores: Tanque de Alimentação Unidirecional, Chaminé de Equilíbrio e 
Reservatório Hidropneumático. O modelo computacional UFC7 identificou o ponto com a pressão 
mais negativa após o cálculo do transiente. Concluídas as análises na adutora, os dispositivos 
mostraram-se eficazes na atenuação das ondas de sobrepressão e subpressão, com custos 
diversificados. Baseados nos resultados obtidos ressalta-se a importância da consideração do 
transiente no dimensionamento de adutoras, sendo necessário um projeto que contemple a 
possibilidade desse regime. 
 
 
Palavras-Chave – Transiente. UFC7. Piaus. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em análises relativas à Hidráulica Transiente em condutos forçados, o fenômeno do transiente 
é descrito pela Equação da Continuidade e pela Equação da Quantidade de Movimento, sendo essas 
resolvidas simultaneamente. Tais equações compõem um sistema de equações parciais do tipo 
hiperbólico, onde não é possível se obter solução analítica exata. Contudo, esses resultados podem 
ser encontrados através de métodos numéricos desenvolvidos para solucionar esses sistemas. 

  De acordo com Mendonça (1986), há diversos métodos numéricos utilizados para analisar 
transientes hidráulicos, que substituíram os métodos gráficos e algébricos. Esses modelos numéricos 
possibilitam a análise de sistemas complexos de engenharia hidráulica com alta precisão – por utilizar 
um maior número de seções de integração - e tempo de cálculo reduzido. 

Em sistemas de tubulações envolvendo bombas ou turbinas hidráulicas, as análises exigem 
informações detalhadas das características das máquinas, as quais devem descrever características 
das situações anormais do funcionamento da respectiva máquina. As variáveis que, relacionadas entre 
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si, definem as características de uma bomba são a vazão bombeada Q, a diferença de carga H, a 
velocidade de rotação N e o torque T do conjunto moto-bomba (LESSA, 1984). 

O Golpe de Aríete é a denominação ao choque violento produzido sobre as paredes de um 
conduto forçado quando há uma mudança brusca no movimento do líquido dentro deste, ou seja, são 
as variações de pressão oriundas de variações de vazão, sejam essas voluntárias ou não, que se 
imponham ao fluxo de líquidos em condutos. É uma sequência alternada de sobrepressões (pressão 
acima do regime normal de escoamento) e subpressões (pressão abaixo da normal do escoamento), 
sendo que seus valores são aproximadamente iguais em módulo só que de efeito contrário. Ocorre 
em qualquer tipo de fluxo, seja este bombeado ou por gravidade. Enquanto a sobrepressão tenta 
explodir o tubo expandindo-o de dentro para fora, a subpressão tenta implodir o tubo succionando-o 
de fora para dentro. Se as paredes do tubo não estiverem calculadas para resistir a esse fenômeno ou 
se não houver proteção adequada, se dará o colapso da tubulação (NETTO, 2015). 

Os aparelhos antigolpe devem ter o efeito de limitar a subpressão ou a sobrepressão, 
dependendo da limitação da instalação. Segundo Martins (1993), os aparelhos mais utilizados para a 
proteção do golpe são: os volantes de inércia que intervém na proteção contra as subpressões, as 
válvulas de descarga que intervém na proteção contra as sobrepressões, os tanques unidirecionais e 
os reservatórios hidropneumáticos e chaminé de equilíbrio que intervém na proteção contra as 
subpressões e sobrepressões concomitantemente. 

Este trabalho busca simular o sistema adutor Piaus, observando o comportamento das ondas de 
pressão resultantes do transitório hidráulico em decorrência da interrupção do bombeamento no 
Modelo Computacional UFC7, aplicando três dispositivos atenuadores para encontrar a melhor 
solução hidráulica que seja economicamente viável. 

O sistema adutor de Piaus foi inaugurado em dezembro de 2013 e é responsável pelo 
abastecimento de 25 mil famílias nos municípios de Fronteiras e Pio IX, no estado do Piauí. A adutora, 
em material de ferro fundido classe K7 e com ancoragem contra movimento longitudinal, tem uma 
extensão total de 14.236,59 metros e vazão total de 44 L/s. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O modelo computacional UFC7 foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará e é um 
programa de fácil utilização que utiliza a linguagem visual basic. Permite a visualização do 
comportamento das ondas de sobrepressão e subpressão decorrentes do transitório hidráulico e 
verifica a influência dos dispositivos de proteção ao golpe de aríete. 

O sistema adutor escolhido foi a Adutora Piaus (PI). O perfil da adutora foi disponibilizado já 
em formato (.dwg), pois o software UFC7 funciona através do software AutoCAD, para que pudesse 
ser realizado o cálculo do transiente hidráulico. 

Inicialmente, com o projeto sendo executado no programa, calculou-se o transiente hidráulico 
para o sistema adutor sem proteção. O modelo computacional oferece a solução hidráulica e indica, 
se necessário, o ponto crítico (onde ocorre a menor pressão em toda a linha de adução) para se instalar 
o dispositivo atenuador do Golpe de Aríete.  

Ao se escolher o dispositivo atenuador e suas especificações, repetiu-se o cálculo do transiente. 
Aplicaram-se tantos dispositivos quanto necessário até que o sistema estivesse totalmente protegido 
contra o Golpe de Aríete. Desse modo, as envoltórias das pressões das adutoras foram capturadas 
para análise e discussão. 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, o transiente hidráulico foi avaliado com a adutora sem o sistema de proteção 
contra o golpe de aríete para analisar o comportamento de sobrepressões e subpressões gerados a 
partir da interrupção do bombeamento. Em seguida, buscou-se a solução hidráulica mais adequada e 
economicamente viável para o sistema. 

Para atenuar o golpe na adutora em estudo, foram executadas três soluções distintas com 
associação de dispositivos. A primeira solução utilizou a associação de três TAUs distribuídos na 
extensão da adutora (nó 5, nó 8 e nó 11). A segunda solução utilizou uma única chaminé de equilíbrio 
instalada na adutora (nó 11). A terceira solução utilizou a associação de um reservatório 
hidropneumático com uma chaminé de equilíbrio instalados na adutora (nó 2 e nó 11, 
respectivamente). A seguir serão apresentados os gráficos das envoltórias das soluções hidráulicas 
encontradas.  

As envoltórias do sistema com três tanques de alimentação estão apresentadas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Envoltórias Máxima e Mínima com 3 TAUs na Adutora Piaus – UFC7. 

As envoltórias do sistema com uma chaminé de equilíbrio estão apresentadas na Figura 2. 

 
Figura 2 – Envoltórias Máxima e Mínima com uma chaminé de equilíbrio na Adutora Piaus – UFC7. 
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As envoltórias do sistema com uma chaminé de equilíbrio estão apresentadas na Figura 3. 

 
Figura 3 – Envoltórias Máxima e Mínima com um reservatório hidropneumático e uma chaminé de equilíbrio na 

Adutora Piaus – UFC6. 

Para a escolha da melhor solução hidráulica, utilizou-se o critério de custos. A Tabela 1 mostra 
os custos unitários dos insumos necessários para as instalações dos dispositivos atenuadores de golpe 
aríete de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI para o estado do Piauí. 

Tabela 1 - Valor unitários dos insumos utilizados. 

Insumo Unidade Valor 
Válvula 4” UND R$ 288,33 

Anel de concreto armado (D=2,0 m h=0,5 m) UND R$ 356,22 
Manta asfáltica de 4mm m2 R$ 61,27 

Tanque hidropneumático (V = 2500 L) UND R$ 121.035,15 
  

A solução hidráulica 1 necessitou de 75 anéis de concreto para a construção dos 3 TAUs, além 
de 3 válvulas de retenção de 4”, um custo estimado de R$ 900,00 para aquisição e instalação das 
tubulações que compreendem a boia e seus acessórios e uma área impermeabilizante de 226 m2. Já a 
solução hidráulica 2 necessita de 140 anéis de concreto e de uma área impermeabilizante de 440 m2. 
A terceira solução utiliza 20 anéis de concreto e tem uma área a ser impermeabilizada de 63 m2, além 
do custo unitário do reservatório hidropneumático. 

A Tabela 2 apresenta os custos totais das três soluções hidráulicas encontradas. 

Tabela 2 - Custo final de cada solução. 

Solução Custo total 
1 R$ 42 340,44 
2 R$ 76 818,75 
3 R$ 132 009,26 

 

As soluções 2 e 3 são, respectivamente, 81% e 212% mais onerosa do que a solução 1, logo vê-
se que, de acordo com um levantamento básico de custos, a primeira solução é a mais viável 
economicamente e apresenta um bom resultado quanto à atenuação do golpe de aríete. 
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CONCLUSÕES 

O UFC7 proporciona uma boa compreensão do comportamento do transiente e é necessário na 
análise do Golpe de Aríete para a segurança da tubulação. Como o modelo oferece uma simulação 
animada, a visualização dos riscos do Golpe de Aríete é de fácil compreensão, transmitindo, assim, 
uma boa representação do risco que esse fenômeno pode representar a um sistema adutor caso venha 
a ocorrer.   

As três soluções hidráulicas encontradas atenuam de forma satisfatória o transiente hidráulico 
presente no sistema adutor Piaus tendo, portanto, sucesso em prevenir colapso da tubulação 
decorrente do golpe de aríete provocado por uma eventual parada brusca da bomba. 

Dentre as três soluções hidráulicas apresentadas, a solução composta exclusivamente por TAUs 
possui um custo de instalação viável e consideravelmente inferior se comparado com os demais 
custos, demostrando que é a mais indicada para implantação. 
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