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RESUMO - Regimes transitórios são analisados em função da segurança e confiabilidade da 
operação de sistemas hidráulicos. As sobrepressões podem exceder os limites do material, causando 
danos e rompimentos. As subpressões podem causar desprendimento ou aprisionamento de ar, 
cavitação e separação da coluna líquida, e, consequentemente, o colapso do tubo e intrusão de 
patogênicos no sistema devido à ocorrência de pressões negativas. Para condições severas, como o 
desligamento repentino do conjunto motobomba em estações elevatórias, torna-se necessário prever 
dispositivos de proteção. Dentre as soluções existentes, destaca-se o Reservatório Hidropneumático 
(RHO) – um tanque preenchido por fluido e ar pressurizado, capaz de controlar ambas sobrepressões 
e subpressões. Seu dimensionamento se dá, normalmente, por ábacos ou por tentativa e erro, uma vez 
que não é possível estabelecer uma relação explícita entre seu volume e as solicitações de projeto. 
Nesse trabalho, foi concebido um algoritmo para dimensionamento ótimo, visando a minimização de 
seu volume, e, consequentemente, custo. Para tal, utilizou-se a Otimização por Enxame de Partículas. 
Após a definição do espaço de busca, o mínimo global é encontrado com convergência satisfatória, 
após 33 iterações. O volume comercial mínimo é atingido após 10 iterações. As relações entre os 
resultados e os hiperparâmetros da otimização são discutidas.  

ABSTRACT – Transient regimes are analyzed in terms of the safety and reliability of the operation 
of hydraulic systems. Positive pressure waves can exceed material limits, causing damage and 
breakage. Negative pressure waves can cause air detachment or entrapment, cavitation, and liquid 
column separation, and, consequently, tube collapse and intrusion of pathogens into the system due 
to the occurrence of negative pressures. For severe conditions, such as the sudden shutdown of the 
pump set in pumping stations, protection devices are needed. Among the existing solutions, the Air 
Vessel stands out – a tank filled with fluid and pressurized air, capable of controlling both positive 
and negative pressure waves. Its design is usually done by trial and error since it is not possible to 
establish an explicit relationship between its volume and the design loadings. In this work, an optimal 
sizing algorithm was designed, aiming to minimize its volume, and, consequently, cost. For this, the 
Particle Swarm Optimization was used. After defining the search space, the global minimum is found 
with satisfactory convergence, after 33 iterations. The minimum commercial volume is reached after 
10 iterations. The relationships between the results and the hyperparameters of the optimization have 
been discussed. 

Palavras-Chave – transiente hidráulico, reservatório hidropneumático, simulação numérica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Transitórios hidráulicos são, geralmente, analisados na fase de projeto de sistemas hidráulicos, 

para que a operação de tais sistemas seja realizada com segurança, confiabilidade e bom desempenho 

frente às diversas condições operacionais. Tais análises são também importantes no estágio de 

operação do sistema para o diagnóstico de possíveis problemas existentes, bem como para simulações 

de diferentes cenários.  

Para o cálculo das envoltórias de sobrepressões e subpressões, a clássica teoria do Golpe de 

Aríete (modelo elástico), presente em diversos softwares comerciais, é usualmente empregada, já que 

ela descreve razoavelmente bem as pressões extremas. Face aos efeitos danosos associados à 

ocorrência dos transitórios, é imperativo que na fase de projeto sejam avaliadas as possibilidades de 

ocorrência das pressões extremas por meio da adequação das manobras e/ou pela instalação de 

dispositivos de proteção adequados. Dentre as estratégias e dispositivos destinados a atenuar as ondas 

de pressão geradas durante os transitórios hidráulicos, destaca-se o emprego de reservatórios 

hidropneumáticos (RHO), pois podem atenuar as ondas de pressão positivas e negativas. Os RHO 

não estão expostos a atmosfera, o que pode ser uma condição importante para alguns fluidos, além 

de permitir a redução de sua dimensão pela compressão do gás em seu interior. São também 

dispositivos que apresentam bom desempenho ao longo do período de funcionamento e, assim, são 

uma alternativa de proteção eficiente nos projetos de instalações para minimizar os riscos 

operacionais. 

A seleção desse dispositivo em projetos de engenharia se dá por um vagaroso processo iterativo, 

ou por meio de ábacos, que pode resultar no superdimensionamento do dispositivo. Logo, a proposta 

do trabalho é desenvolver um algoritmo de otimização desse processo. Para tal, opta-se pela 

Otimização por Enxame de Partículas, um método amplamente utilizado para a otimização de 

problemas envolvendo equações contínuas não-lineares, de fácil programação e que gera bons 

resultados. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Método das Características 

As análises de transitórios hidráulicos em condutos forçados são centradas nas pressões e 

velocidades que ocorrem durante a mudança de um estado permanente para outro. Para a obtenção 

dessas variáveis, é tomado é um trecho curto de fluido, sob um determinado intervalo de tempo. 

Portanto, as variáveis dependentes, pressão e velocidade, serão função das variáveis independentes, 

distância e tempo; p = p(x,t) e V = V(x,t) (Soares, 2007).  
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As equações que descrevem os fenômenos transitórios em condutos forçados são diferenciais 

parciais hiperbólicas. Para sua resolução, são utilizados métodos numéricos, como o Método das 

Características (MOC), descrito por Wylie (1978) e Chaudhry (2014). Nota-se que as equações são 

desenvolvidas em termos de vazões e alturas piezométricas por serem medidas mais usuais nos 

problemas de engenharia. 

𝑄 = 𝐶 − 𝐶 𝐻  ( 1 ) 

𝑄 = 𝐶 + 𝐶 𝐻  ( 2 ) 

𝐶 = 𝑄 − 𝐶 𝐻 − 𝑅∆𝑡 𝑄 |𝑄 | ( 3 ) 

𝐶 = 𝑄 − 𝐶 𝐻 − 𝑅∆𝑡 𝑄 |𝑄 | ( 4 ) 

No plano x-t, as equações (1) e (2) representam retas, denominadas retas características positiva 

e negativa, respectivamente. Fisicamente, essas retas representam o caminho por onde uma 

perturbação viaja no plano x-t (Chaudrhy, 2014). Os termos 𝑄  e 𝐻  indicam as vazões e alturas para 

os diferentes 𝑘 pontos da malha. A constante 𝐶  equivale a 𝑔𝐴/𝑎, onde 𝑔, 𝐴 𝑒 𝑎 indicam, 

respectivamente, a aceleração da gravidade, área da seção do conduto e celeridade do escoamento. 

Por fim, a constante 𝑅 = 𝑓/2𝐷𝐴, sendo 𝑓 o fator de atrito e 𝐷 o diâmetro interno do tubo. Esse 

processo está ilustrado na Figura 1 (a). 

Portanto, para cada ponto interior da malha, há duas incógnitas, 𝑄  e 𝐻 , que podem ser 

resolvidas pelas equações (1) e (2). Todavia, para os pontos nos contornos, apenas uma das equações 

supracitadas estará disponível. Para sua resolução, se lançará mão de condições de contorno que 

reproduzam a situação de projeto, como, por exemplo, um reservatório à montante e uma válvula à 

jusante (Chaudhry 2014). A malha característica, com os contornos, está ilustrada na Figura 1 (b). 

 

 
(a) (b) 

Figura 1 – (a): Linhas características no plano x-t. (b): Malha característica. Adaptado de Chaudhry (2014) 
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2.1.1. Condição de Contorno: Reservatório de Nível Constante 

De acordo com Chaudhry (2014), em reservatórios, o nível d’água é assumido como constante 

durante o transiente hidráulico, hipótese válida para grandes reservatórios. Se as perdas localizadas e 

energia cinética na entrada são desprezadas, 𝐻 =  𝐻 ó . Essa igualdade é válida tanto para 

reservatórios de montante como de jusante. A vazão 𝑄  pode, então, ser determinada pela equação 

característica disponível: negativa para reservatórios de montante, positiva para reservatórios de 

jusante: 

𝑄  = 𝐶 + 𝐶 𝐻   ( 5 ) 

𝑄  = 𝐶 − 𝐶 𝐻   ( 6 ) 

2.1.2. Condição de Contorno: Bomba Centrífuga de Velocidade Variável 

De acordo com Chaudhry (2014), há quatro variáveis necessárias para representar 

matematicamente o comportamento de uma bomba durante um transiente hidráulico, a saber: vazão 

(𝑄), velocidade rotacional (𝑁), altura manométrica (𝐻) e seu torque (𝑇). Essas variáveis são 

comumente relacionadas a seus valores de referência no ponto de melhor eficiência da bomba 

(Stepanoff 1957). Denotando esses valores de referência com o subscrito 𝑅, escreve-se os seguintes 

adimensionais: 

𝜐 =
𝑄

𝑄
;       ℎ =

𝐻

𝐻
;       𝛼 =

𝑁

𝑁
;       𝛽 =

𝑇

𝑇
 ( 7 ) 

Esses adimensionais indicam o estado de operação da bomba (bombeamento normal, dissipação 

de energia, rotação reversa, dentre outros) (Martin 1983). Para bombas com geometria e padrão de 

fluxo similares, denominadas homólogas, e com diâmetro de rotor constante, as relações em (8) são 

válidas (Stepanoff 1957). Se definem, então, os denominados parâmetros de Suter (9): 

𝐻/𝑁² = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒;       𝑁/𝑄 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ( 8 ) 

ℎ

𝛼 + 𝜐
;         

𝛽

𝛼 + 𝜐
 ( 9 ) 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛
𝛼

𝜐
    𝑜𝑛𝑑𝑒: 

−𝜋

2
≤  𝜃 ≤

𝜋

2
 ( 10 ) 

Esses são utilizados para descrever o comportamento da bomba durante o transiente, e são 

obtidos experimentalmente. Não é usual que os fabricantes façam esses testes laboratoriais, sendo 

necessário utilizar curvas de referência de bombas de velocidade específica similar, denominadas 

Curvas de Suter. Essas curvas são aproximadas, para cada passo de tempo suficientemente curto, por 

retas de equação: 
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ℎ

𝛼 + 𝜐
= 𝑎 + 𝑎  𝑡𝑎𝑛

𝛼

𝜐
 ( 11 ) 

𝛽

𝛼 + 𝜐
= 𝑎 + 𝑎  𝑡𝑎𝑛

𝛼

𝜐
 ( 12 ) 

Durante o transiente, não há torque externo sendo aplicado na bomba. Logo, o seu torque de 

desaceleração é dado pela Equação (13), onde I é o momento polar de inércia da bomba, motor, shaft 

e líquido contido no rotor; e N a velocidade de rotação em rpm. Manipulando esse conjuto de equações 

para eliminar o número de variáveis, obtém-se as equações (14) e (15), que são não-lineares e podem 

ser resolvidas pelo método de Newton Raphson. 

𝑇 = −𝐼
2𝜋

60

𝑑𝑁

𝑑𝑡
 ( 13 ) 

𝐹 = 𝐶 𝐻 𝛼 (𝛼 + 𝑣 ) + 𝐶 𝐻 𝛼 (𝛼 + 𝑣 )𝑡𝑎𝑛
𝛼

𝑣
− 𝑄 𝑣

− 𝐶 𝐶 𝑄 𝑣 𝑣 + 𝐶 + 𝐶 𝐻 = 0 
( 14 ) 

𝐹 = 𝛼 − 𝐶 𝛼 (𝛼 + 𝑣 ) − 𝐶 𝛼 (𝛼 + 𝑣 )𝑡𝑎𝑛
𝛼

𝑣
− 𝛼 − 𝐶 𝛽 = 0 ( 15 ) 

2.1.3. Condição de Contorno: Reservatório Hidropneumático 

A Figura 2 ilustra o funcionamento de um RHO. Por continuidade, escreve-se a equação (16), 

onde 𝑄 , 𝑄  e 𝑄  são as vazões à montante, jusante, e do orifício, respectivamente. 

Considerando o ar no topo como um gás ideal, a relação politrópica é dada pela equação (17), onde 

𝐻   e ∀   indicam a pressão absoluta e o volume do gás dentro do RHO; 𝑚 é o expoente 

politrópico do gás, e 𝐶 a constante de relação: 

 
Figura 2 - Ilustração RHO. Fonte: Chaudhry, 2014 

 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄  ( 16 ) 

𝐻  ∀  = 𝐶 ( 17 ) 
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As relações dessas variáveis são expressas nas equações (18), (19) e (20): 

𝐻  = 𝐻 + 𝐻 − 𝑧 − ℎ   ( 18 ) 

∀  = ∀  − 𝐴 (𝑧 − 𝑧 ) ( 19 ) 

∀  = ∀  − 𝐴 (𝑧 − 𝑧 ) ( 20 ) 

Onde 𝐻  e 𝐻  são as pressões à montante do RHO e barométrica; 𝑧  e 𝑧  são as 

alturas d’água no RHO no início e fim do passo de tempo; ∀   e ∀   os volumes de ar; 

𝑄   e 𝑄   as vazões do orifício e 𝐴  a área da seção transversal do RHO. Essas equações 

podem ser manipuladas e reescritas em função de 𝑄 , resultando em uma equação não-linear, que 

pode ser pode ser resolvida por técnicas iterativas.  

2.2. Otimização por Enxame de Partículas 

A Otimização por Enxame de Partículas (OEP), ou Particle Swarm Optimization (PSO), é um 

algoritmo inspirado pelo comportamento social e biológico de um bando de pássaros à procura de 

alimento. Cada partícula viaja pelo espaço de busca em busca da melhor posição global, que será 

configurada pelo máximo ou mínimo do problema estudado. O algoritmo em sua forma original foi 

proposto por Kennedy e Eberhart (1995), e na última década recebeu diversas variantes e extensões. 

Em cada iteração, as partículas desenvolvem velocidades, e assumem novas posições. A 

velocidade de uma partícula depende de sua posição em relação à sua melhor posição local e a global 

do enxame, descrita pela equação (21): 

�⃑� = �⃑� + 𝜑 𝑅  𝑝 − �⃑� + 𝜑 𝑅  �⃑� − �⃑�  ( 21 ) 

𝑥 = �⃑� + �⃑�  ( 22 ) 
  

Onde 𝜑  e 𝜑  são coeficientes de aceleração, denominados peso cognitivo e peso social, 

respectivamente. 𝑅  e 𝑅  são vetores aleatórios uniformemente distribuídos, que buscam randomizar 

a trajetória das partículas no espaço de busca. �⃑� e 𝑉 representam a posição e velocidade da partícula. 

𝑝 e �⃑� são as melhores posições individual e global, respectivamente. O subscrito representa o passo 

de tempo, e o sobrescrito, o índice da partícula. 

Originalmente, os parâmetros 𝜑  e 𝜑  foram adotados com valor igual a 2, dando o mesmo 

peso para essas características (Kennedy e Eberhart 1995). Entretanto, em problemas multimodais, 

onde, no espaço de busca, existem diversas regiões promissoras, é recomendado um ajuste fino desses 

parâmetros, para evitar o problema de convergência prematura (Freitas, Lopes e Morgado-Dias 2020).  
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2.2.1. Otimização por Exame de Partículas Padrão 

O parâmetro do peso de inércia 𝜔 foi proposto por Yuhui e Eberhart (1998) com o objetivo de 

melhorar a convergência do método. A inserção deste parâmetro busca controlar a influência das 

velocidades anteriores no movimento da partícula. Essa melhoria foi utilizada em grande parte das 

variantes subsequentes do método, e ficou conhecida como Standard Particle Swarm Optimization 

(SPSO). Com essa alteração, a Equação (21) pode ser reescrita como a (23). Quando 𝜔 assume valores 

maiores, o algoritmo prioriza o conhecimento individual da partícula em detrimento do conhecimento 

do enxame. Por outro lado, valores baixos de 𝜔 previnem a convergência à ótimos locais (Freitas, 

Lopes e Morgado-Dias 2020). Para controlar a exploração do espaço de busca, Eberhart e Shi (2000) 

propuseram que 𝜔 seja uma função negativa linear em função do tempo, onde seus valores variam de 

0,9 (𝜔 ) a 0,4 (𝜔 ), de acordo com a equação (24): 

�⃑� = 𝜔�⃑� + 𝜑 𝑅  𝑝 − �⃑� + 𝜑 𝑅  �⃑� − �⃑�  ( 23 ) 

𝜔(𝑡) = 𝜔 −
𝜔 − 𝜔

𝜔
× 𝑡 ( 24 ) 

2.2.2. Otimização por Exame de Partículas com Convergência Garantida 

Van den Bergh e Engelbrecht (2002) desenvolveram uma variante do algoritmo que busca 

combater o problema da estagnação. Nas formulações do PSO e SPSO, caso uma partícula atinja a 

posição ótima global (�⃑� = 𝑝 = �⃑� ), sua mudança de velocidade dependerá apenas da velocidade 

anterior. Caso as velocidades sejam próximas de zero, as partículas irão parar de se movimentar ao 

atingir a posição da partícula ótima global, podendo acarretar convergência prematura.  

Os autores, então, propuseram uma nova forma de atualização da velocidade para a partícula 

ótima global, que é simbolizada com o sobrescrito τ. O termo 𝜌 representa o raio de busca centrado 

na posição ótima global, e é dado pela relação (26): 

�⃑� = −�⃑� + �⃑� + 𝜔�⃑� + 𝜌 (1 − 2𝑅 ) ( 25 ) 

𝜌 =

2𝜌
0.5𝜌

𝜌
          

𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 >  𝑠
𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 >  𝑓
𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 ( 26 ) 

Onde uma falha é caracterizada por �⃑� = �⃑� . Os parâmetros 𝑠  e 𝑓  definem os limites 

aceitáveis para sucesso e falhas. Quando ocorre um sucesso, o número de falhas é zerado, e vice-

versa. Esse método ficou conhecido como Guaranteed Convergence Particle Swarm Optmization 

(GCPSO). 
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3. METODOLOGIA 

Para a programação das rotinas de cálculo, optou-se pelo software comercial MATLAB, da 

empresa MathWorks Inc. Seu formato matricial foi visto como uma vantagem, onde pôde-se criar e 

armazenar os dados das diversas variáveis do problema no espaço x-t.  

3.1.1. Sistema Hidráulico e Método das Características 

A função objetivo da otimização é a minimização do volume do RHO. Este, como abordado na 

seção 2.1, se configura como uma condição de contorno do sistema hidráulico, e as equações que 

regem o transitório hidráulico são resolvidas pelo MOC. As restrições do problema são as solicitações 

de projeto e limites de resistência dos materiais. Estes são definidos pelas classes de pressão do 

conjunto de tubos, válvulas e conexões, além das pressões mínimas admitidas no sistema; aquelas 

pelas envoltórias de pressão geradas durante o transitório hidráulico. Os limites de pressão máxima e 

mínima foram estabelecidos como 250 mca e 2 mca. A única variável de controle foi o volume do 

RHO, e seu espaço de busca foi definido de 100L a 5000L.  

A escolha da bomba, RHO e demais dispositivos foi baseada em exemplares comerciais 

disponíveis, e coerentes com a adutora de médio porte adotada em ferro fundido, de forma que o 

problema estivesse próximo de situações reais de engenharia. Os principais dados do sistema 

hidráulico estão listados na Tabela 1. Para garantir a estabilidade e convergência do modelo, utiliza-

se o adimensional de Courant–Friedrichs–Lewy igual a 1,0. 

Tabela 1 - Dados do sistema hidráulico 

Diâmetro Nominal 300 mm 
Rotação nominal da 

bomba 
1750 RPM 

Vazão de recalque 
nominal 

75 L/s 

Extensão da adutora 1 Km Celeridade 1000 m/s 
Altura manométrica 

nominal 
158 m 

Desnível 
geométrico 

150 m 
Diâmetro de ligação 

com o RHO 
200 mm 

Diâmetro do by-pass da 
ligação com o RHO 

100 mm 

Razão ar e água no 
RHO 

1/3 Potência nominal da 
bomba 

150 kW 
Eficiência nominal da 

bomba 
72% 

3.1.2. Parâmetros da Otimização 

O número de partículas do enxame foi definido em 20, seguindo recomendação de Piotrowski, 

Napiorkowski e Piotrowska (2020). O número de iterações foi fixado em 50. Observou-se que, para 

esse problema, maiores números de iterações e/ou enxame não melhoravam significativamente os 

resultados. Os coeficientes de aceleração 𝜑  e 𝜑  foram definidos com valor igual a 2. Simulações 

auxiliares foram realizadas com outros valores de 𝜑  e 𝜑 . O valor inicial do parâmetro 𝜌 foi definido 
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como 1.0, segundo recomendação do autor do GCPSO. Para os limites de sucessos e falhas 𝑠 = 5 e 

𝑓 = 3, foi feito um ajuste fino, observando a resposta do enxame aos diferentes valores (van den 

Bergh e Engelbrecht 2002). 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O dimensionamento ótimo proposto para o RHO resultou em volume de 376 L, com carga de 

pressão máxima de 249,92 mca e mínima de 78,30 mca. Observa-se, portanto, que para esse sistema 

hidráulico, o critério de projeto dominante foi a pressão máxima. Simulações com diâmetros 

comerciais próximos a esse valor foram realizadas para comparação, expostos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Pressões no sistema para o volume ótimo e volumes comerciais próximos 

Volume do RHO (L) Pressão máxima (mca) Pressão mínima (mca) Diferencial de pressões (mca) 
376* 249,92 78,30 171,62 
350 254,30 76,60 177,70 
300 263,71 73,12 190,59 
400 246,12 79,85 166,27 

* Volume ótimo do dimensionamento, não encontrado comercialmente. 

Em uma situação de projeto, o volume adotado seria o imediatamente superior – 400 L. Para 

atingir esse volume, foram necessárias 10 iterações. Após 33 iterações, o considera-se que o algoritmo 

converge e estabiliza no mínimo global de 376 L. A progressão do ótimo global está ilustrada na 

Figura 3 (a), junto ao comportamento da população. A Figura 3 (b) ilustra as posições ótimas das 20 

partículas do enxame no fim do processo de otimização, que apresentaram desvio padrão 𝜎 = 0,040. 

Essa situação comprova a acurácia do método, visto que todas as partículas convergiram para a 

mesma região do espaço de busca. 

  

(a) (b) 

Figura 3 – (a): Progressão da otimização. (b): Posições ótimas no fim da otimização 

 Para uma simulação com maior peso cognitivo (𝜑 = 3 e 𝜑 = 1), o valor mínimo também 

foi de 376 L, 𝜎 = 0,058 e convergência com 40 iterações. Para uma simulação com maior peso social 

(𝜑 = 1 e 𝜑 = 3), o valor mínimo também foi de 376 L, 𝜎 = 0,027 e convergência com 25 iterações. 
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5. CONCLUSÃO 

Considera-se que o algoritmo PSO foi aplicado com êxito para o dimensionamento ótimo de 

um RHO para proteção de sistema de bombeamento. O processo se mostrou mais rápido que o método 

convencional de verificação e tentativa e erro. As simulações favorecendo o parâmetro social se 

mostraram mais adequadas para esse caso, uma vez que entregaram a convergência mais rápida e não 

há preocupação com mínimos locais e convergência prematura.  

Para estudos futuros, recomenda-se incluir, também como objeto de otimização, a locação do 

RHO na linha de recalque. Neste trabalho, considerou-se apenas sua locação convencional, junto ao 

conjunto motobomba. Entretanto, o dispositivo também pode ser instalado ao longo da linha de 

recalque, com o objetivo de minimizar o volume e diferencial de pressões. Outros dispositivos de 

proteção auxiliares, como válvulas ventosas, também podem ser incluídos no modelo, visando 

minimizar o custo global. 
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