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RESUMO - Estações de bombeamento de água estão sujeitas à constantes alterações em suas 

condições de operação, como paradas abruptas, partidas e desligamentos. Esses eventos ocasionam 

grandes oscilações nas pressões do sistema hidráulico, que podem levar à ruptura, vazamentos e perca 

da vida útil, prejudicando o abastecimento de água e agregando custos à manutenção do sistema. 

Nesse sentido, na fase de projeto e operação, devem ser tomadas medidas para o controle de 

transientes hidráulicos. Dentre essas medidas, destaca-se o reservatório hidropneumático (RHO), um 

reservatório pressurizado, preenchido parcialmente por ar e água, que amortece as oscilações de 

pressão, aumentando a segurança e confiabilidade do sistema. Este trabalho buscou estudar o 

comportamento real de um RHO e compará-lo às análises hidráulicas clássicas utilizadas. Uma 

elevatória de água de grande porte, protegida por RHO, foi instrumentada e as informações aferidas 

foram confrontadas com os resultados gerados por um modelo numérico da coluna elástica. Para fins 

de projeto, o modelo numérico se mostrou adequado, com suas disparidades sendo conservadoras. 

Quando da representação fidedigna do transitório, após a calibração com dados de campo, as pressões 

máximas e mínimas no início da adutora e os níveis do RHO foram, em magnitude, bem 

representados. 

ABSTRACT – Water pumping stations are subjected to constant changes in their operating 

conditions, as power failure, shutdown and start up. These events result in great pressure oscillations 

of the hydraulic system, that may cause rupture, leaks and decrease of the lifespan, interrupting the 

water supply and increasing maintenance costs. Therefore, at the design and operating phases, 

transient control measures should be taken. Among the possible measures, the air vessel is heavily 

used – a pressurized vessel filled with air and water, that damps the pressure oscillation, increasing 

the system’s safety and reliability. This study focusses on investigating the behavior of an air vessel 

and comparing it to the classical hydraulic analysis that is commonly used. A large rising main 

protected by an air vessel was instrumented, and the collected data were compared to the numerical 

results generated by an elastic column model. For design purposes, the numerical model was 

adequate, where the discrepancies were conservatives, favoring safety. As to the accurate 

representation of the hydraulic transient, after the calibration with field data, the maximum and 

minimum pressures at the upstream end of the rising main and the level of water of the air vessel were 

well described.  
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1. INTRODUÇÃO 

Transitórios hidráulicos são eventos causados por mudanças nas condições de contorno de um 

sistema hidráulico, e se tornam uma preocupação nas fases de projeto e operação. Especialmente, em 

estações de bombeamento, os transitórios podem ser severos, e fortes ondas de sobrepressão e 

subpressão pode se propagar pela linha de recalque (LR). Sobpressões podem causar danos ao 

conjunto motor-bomba, válvulas, conexões e tubulações, acarretando interrupções no fornecimento, 

grandes perdas de água e o prejuízo econômico da substituição dos componentes danificados. Ondas 

de subpressão podem gerar condições de pressão negativa, acarretando intrusão de patógenos, 

aprisionamento ou desprendimento de ar, cavitação e separação da coluna líquida, levando ao colapso 

da tubulação. 

Nesse sentido, são necessárias precauções para controlar os transitórios, como a instalação de 

dispositivos de proteção, bem como a adequação da classe de pressão do sistema às envoltórias 

estimadas na fase de projeto. Dentre os dispositivos de proteção, destaca-se o reservatório 

hidropneumático (RHO) – um reservatório pressurizado preenchido parcialmente por gás e água, que 

estabiliza a carga piezométrica na linha de recalque, amenizando pressões negativas e positivas. 

Assim, objetiva-se o estudo do comportamento de um reservatório hidropneumático em um 

sistema de adução de água durante um transitório hidráulico causado por falha de energia na estação 

de bombeamento. Uma adutora de grande porte será utilizada para a realização do ensaio, e os dados 

aferidos na instrumentação serão analisados e comparados com métodos numéricos para análise de 

transitórios. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Sistema Existente 

O sistema da estação elevatória de água tratada (EEAT) Mestre D’Armas, ilustrado na Figura 

1, se localiza em Planaltina-DF, e é composto por uma linha de recalque que interliga a EEAT ao 

Reservatório Apoiado (RAP). A EEAT recebe água por gravidade da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) Pipiripau. O RAP supracitado abastece a região de Sobradinho I, e recebe vazão também de 

outros sistemas. A Figura 2 ilustra o layout do sistema hidráulico existente, e a localização dos 

instrumentos de medição. 
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Figura 1 - Sistema elevatório de água tratada Mestre D'Armas 

 

 

Figura 2 - Layout simplificado da EEAT Mestre d’Armas 
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2.2. Ensaio dos Transitórios Hidráulicos 

O ensaio foi realizado simulando um desligamento abruto da bomba. Com o sistema em 

operação, com apenas uma das bombas do CMB em funcionamento, desligou-se o disjuntor. Os 

manômetros e demais medidores, discutidos nas próximas seções, foram sincronizados e 

programados para realizar suas leituras. Os primeiros 30 segundos de leitura registraram o regime 

permanente do sistema, e, após o desligamento, foram registrados 270 segundos do regime transitório, 

totalizando 300 segundos de coleta. 

A adutora por gravidade é em ferro fundido, com diâmetro nominal (DN) de 600 mm e 9,3 km 

de extensão. A chaminé de equilíbrio tem seu nível variando entre 32 e 23 m, a depender do 

funcionamento das bombas. Durante o ensaio, apenas uma das três bombas estava em operação. As 

bombas são tipo turbina, com instalação do tipo “poço úmido”. Seu ponto de operação nominal é de 

170 L/s x 190 m, com rotação de 1788 RPM. Durante o ensaio, sua vazão de operação em regime 

permanente foi medida em 210 L/s, e altura manométrica em 164 m. 

O barrilete de recalque é em ferro fundido DN300, e conta com válvula de bloqueio, válvula de 

retenção e válvula ventosa. O reservatório hidropneumático (RHO) é do tipo sem separação por 

bexiga, com diâmetro do corpo de 1800 mm e altura total de 7 m, com volume útil de 

aproximadamente 17,7 m³. Durante o regime permanente, a proporção de água e ar era de 50%. O 

ramal de ligação com o RHO não conta com by-pass ou orifício diferencial. Por fim, a linha de 

recalque é em ferro fundido DN600, com extensão aproximada de 7,7 km e desnível geométrico de 

181 m. A adutora lança a vazão em um reservatório, e a chegada se dá por cima. 

Os manômetros instalados registraram o evento com taxa de aquisição de dados de 50 Hz, e 

exatidão de 0,1% no fundo da escala. A vazão do sistema durante o regime permanente foi aferida 

por medidor eletromagnético de alta precisão. Para o RHO, foram monitoradas as variações de nível. 

Os sensores internos do dispositivo foram conectados à data loggers com taxa de aquisição de 1 Hz. 

 

2.3. Modelagem Hidráulica 

A simulação numérica para comparação dos dados de campo foi feita através do software livre 

Allievi, que utiliza o Modelo Elástico e o Método das Características para o cálculo de transitórios, 

com hipóteses simplificadoras, como o fator de atrito constante e fluxo unidimensional. A Figura 3 

ilustra o modelo. Para os dados de entrada, foram utilizados os dados supracitados da EEAT, bem 

como informações de placa dos equipamentos e outras fornecidas pelos fabricantes. A celeridade da 
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onda de pressão foi calculada pela fórmula de Halliwell (1963). O perfil altimétrico da adutora foi 

lançado a partir de curvas de nível da região, exibido na Figura 4. 

 

 

Figura 3 - Modelo hidráulico simplificado no Allievi 

 

 

Figura 4 - Perfil altimétrico da LR 

 

Variáveis de maior incerteza, como a rugosidade da tubulação e as perdas localizadas no ramal 

de ligação do RHO, foram calibradas visando o melhor ajuste com os dados de campo. Outra variável 

de incerteza é o expoente m da equação politrópica dos gases. De acordo com Chaudhry (2014), seu 

valor pode variar de 1,0 a 1,4, à depender da frequência do transitório hidráulico, e que seu valor se 

altera durante o fenômeno, assumindo valores maiores no início, quando o a velocidade é maior, e 

valores menores no fim do fenômeno. Como o modelo do Allievi suporta apenas um valor fixo para 

esse parâmetro, tomaram-se vários cenários com sua alteração. 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A Figura 5 e a Figura 6 ilustram as comparações de nível e pressão entre os dados aferidos no 

ensaio e nas simulações numéricas. 

 

Figura 5 - Comparação do nível d'água no RHO para os dados de campo e diferentes cenários da simulação numérica 

 
Figura 6 - Comparação da pressão no ponto C para os dados de campo e diferentes cenários da simulação numérica 
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Após calibração com dados de campo, o modelo Allievi criado é capaz de predizer 

satisfatoriamente as pressões máximas e mínimas. Apesar de a propagação das ondas apresentar 

defasagem e diferenças de períodos, o erro médio, medido tempo a tempo, foi considerado baixo, 

próximo de 10%. A representação dos níveis do RHO também se mostrou satisfatória, com erro médio 

próximo de 8%. Todavia, nos dados de campo, identificou-se uma queda rápida do nível do 

reservatório, não representada pelo modelo. 

De forma geral, acredita-se que a influência do coeficiente m tenha sido bem estudada. Em seu 

valor mais baixo, notou-se a resposta mais lenta, e, em seu valor mais alto, a resposta mais rápida, 

como esperado. Para uma melhor representação do fenômeno, deve-se iniciar a simulação com um 

valor alto, e considerar seu decréscimo ao longo do evento ou considerar um modelo mais complexo 

do comportamento do volume de gás no RHO, como estudado por Ni et al. (2020). 

Dentre as possíveis causas para a disparidade dos dados numéricos e de campo, destaca-se a 

ausência de modelos mais robustos para o comportamento do gás no RHO; a falta de instrumentação 

em outros pontos de interesse, como na chegada da adutora, para melhor calibração; possibilidade de 

intrusão de ar na linha de recalque após o rebaixamento rápido do nível d’água e as considerações 

simplificadoras do fator de atrito constante, gás ideal e fluxo unidirecional no RHO. 

É perceptível que o modelo perde na precisão com o aumento do coeficiente m. Durante as 

simulações e calibrações, notou-se que esses “ruídos” aumentavam com as perdas localizadas do 

sistema, para todos os cenários do coeficiente m. Para valores maiores de m, mais rápida é a expansão 

do gás, e maiores velocidades são desenvolvidas no ramal de ligação. Consequentemente, maiores 

perdas localizadas e ruídos.  

A Figura 7 ilustra as envoltórias de carga piezométrica geradas na simulação numérica, para o 

funcionamento do RHO com m = 1,2. Nota-se a formação de pressão negativa e cavitação em parte 

considerável da LR. Acredita-se que possivelmente há válvulas ventosas no final da LR que não 

tenham sido consideradas no modelo, em especial na região próxima à inflexão do perfil do terreno 

(4600 m). Além disso, uma vez que o modelo não considera a descarga livre à atmosfera, a admissão 

de ar pode aliviar as pressões negativas. Dadas as limitações do software para definir as condições de 

contorno exatas (e.g. ponto de funcionamento da bomba), optou-se por seguir com a calibração, 

priorizando a correspondência com os valores observados em campo, apesar da imprecisão 

acarretada. 

A Figura 8 ilustra as envoltórias para um cenário sem o funcionamento do RHO. As pressões 

negativas e cavitação são ainda mais severas, e as sobrepressões ultrapassam a pressão máxima de 
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serviço da tubulação adutora, chegando a 390 mca. Esses resultados, apesar de apenas numéricos, 

atestam a importância dos dispositivos de proteção em estações de bombeamento.  

 

 

Figura 7 - Envoltórias numéricas da carga piezométrica da linha de recalque para m =1,2 

 

 

 
Figura 8 - Envoltórias numéricas da carga piezométrica da linha de recalque com o RHO desativado 
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4. CONCLUSÃO 

O estudo do comportamento de um reservatório hidropneumático em um sistema de adução de 

água durante um transitório hidráulico causado por falha de energia na estação de bombeamento foi 

realizado neste trabalho. Uma adutora de grande porte, localizada no Distrito Federal, foi utilizada 

para a realização do ensaio e os dados foram analisados e comparados com métodos numéricos para 

análise de transitórios. 

Para fins de projeto, acredita-se que o Modelo Elástico e o Método das Características são 

adequados. De forma geral, o fenômeno foi bem representado, e os resultados apresentados na 

simulação numérica sem a calibração dos dados de campo foram conservadores, aspecto positivo para 

projetos. Para fins de diagnóstico de sistemas existentes, o modelo com a calibração também se 

mostrou adequado, visto que o maior interesse está nas magnitudes das ondas de pressão e níveis.  

Aos futuros trabalhos na área, em sistemas hidráulicos similares, recomenda-se a investigação 

das causas de disparidade, bem como o levantamento completo da topologia do sistema e a 

instrumentação de todos os seus pontos de interesse. Assim, a representação do sistema físico se 

tornaria mais acurada, o que pode ser importante na fase de diagnóstico. 

A possibilidade de intervenção no código do programa também facilitaria ao usuário investigar 

características simples, como a alteração do parâmetro m ao longo do transitório e inserção do ponto 

exato de operação. Já o desenvolvimento de rotinas de computação próprias permitiria ao usuário 

investigar características mais complexas, como a o fator de atrito variável, descarga livre à atmosfera 

no fim da LR e modelos mais avançados para descrever o comportamento do ar no RHO. 
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