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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo realizar a modelagem hidráulica e a avaliação 

dos transientes decorrentes da parada brusca do sistema elevatório de uma adutora existente. Para 

tanto, são apresentados diferentes estudos para a avaliação do potencial danoso do transitório, além 

da consideração de diferentes estratégias de proteção, sendo uma já implantada e idealizada por 

método gráfico e outra concebida por meio de simulação numérica via método das características. Os 

resultados demonstraram que a análise adequada do transiente hidráulico, associado a ferramentas 

avançadas, permitem a composição de um sistema robusto que garante a segurança de maneira mais 

eficiente e otimizada.  
 

ABSTRACT– The present work aims to carry out the hydraulic modeling and the evaluation of 

hydraulic transients resulting from the sudden stop of the pumping system of an existing water main 

line. For that, different studies are presented to evaluate the harmful potential of the hydraulic 

transient, in addition to considering different protection strategies, one already implemented and 

idealized by a graphic method and the other conceived through numerical simulation via the method 

of characteristics. The results showed that the proper analysis of the hydraulic transient, associated 

with advanced tools, allow the composition of a robust system that guarantees safety in a more 

efficient and optimized way. 

 

Palavras-Chave – Transientes hidráulicos, Simulação Hidráulica, Tanque de Alimentação 

Unidirecional. 

 

INTRODUÇÃO 

O dimensionamento de sistemas hidráulicos é realizado, tradicionalmente, baseado na premissa 

de que operam em regime permanente ininterrupto. No entanto, sabe-se que em diversas situações o 

regime de escoamento se torna transitório, o que pode representar, em casos extremos, um risco à 

segurança, estabilidade, confiabilidade e ao bom funcionamento do sistema. Nesse contexto, a análise 

dos transitórios permite a quantificação das pressões máximas e mínimas e, por isso, é de fundamental 

interesse para os engenheiros e gestores, a fim de que possam dimensionar corretamente os sistemas 

e introduzir equipamentos de proteção, cuja finalidade é amortecer as variações de pressões 

prejudiciais à vida útil da instalação (Soares, 2007). 
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A modelagem hidráulica dos efeitos do regime transitório nos sistemas tem grande relevância 

posto que as proteções essenciais à tubulação para limitar um transiente hidráulico a valores aceitáveis 

são distintas e adaptáveis a cada caso. Com base nos resultados do modelo, o engenheiro define a 

amplitude da sobrepressão e da subpressão criada pelo transitório hidráulico e julga, a partir do perfil 

da canalização, qual tipo de proteção deve ser adotado (Diniz, 2020). 

No presente trabalho, são analisados os transitórios hidráulicos com foco na parada dos 

conjuntos motor-bomba em um sistema adutor existente de uma mineração em Minas Gerais. Para 

tanto, são apresentados três estudos distintos. No primeiro, o sistema sem proteção foi apresentado. 

Nos demais, diferentes estratégias de proteção foram avaliadas. Nesse sentido, o estudo se propõe a 

reavaliar a estratégia de proteção existente a partir da análise da concepção original do sistema e da 

sua adequação para melhoria operacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho empregou a modelagem computacional na simulação do desligamento acidental 

dos conjuntos motor-bombas decorrente da falta de energia elétrica na estrutura hidráulica. A partir 

de diversas simulações do sistema, serão avaliadas as estratégias existente e nova de proteção contra 

transientes hidráulicos. Deste modo, são apresentados, o software aplicado na modelagem, o sistema 

adutor estudado e os parâmetros considerados nas simulações. 

 

ALLIEVI – Software para simulação de transitórios hidráulicos 

ALLIEVI é um programa que proporciona condições para analisar e verificar os efeitos 

transitórios de manobras efetuadas nos elementos do sistema hidráulico e que pode ser utilizado tanto 

na fase de concepção de um projeto como na fase de verificação da operação de um sistema. Na fase 

de concepção, o programa permite que se incorpore ao sistema vários dispositivos de proteção (vasos 

de pressão, tanques alimentadores unidirecionais, chaminés de equilíbrio, válvulas de alívio etc.), de 

modo que as oscilações de pressão, geradas por manobras nos componentes do sistema, sejam 

mantidas entre limites predeterminados. Todos os cálculos são realizados mediante a aplicação do 

método das características. 

 

Descrição do sistema 

O sistema adutor estudado foi concebido com o objetivo de recalcar uma vazão de projeto de 

660 m³/h de água recuperada de uma barragem de rejeitos até um reservatório de alimentação (RU-

01) de usina de beneficiamento de uma mineração localizada no estado de Minas Gerais. Há alguns 

anos, todo o sistema foi desativado devido a mudanças estratégicas na operação da planta. 
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Recentemente, a reativação conforme projeto original passou a ser demandada e novos estudos foram 

realizados visando proporcionar a operação de um sistema robusto que garanta a segurança 

operacional e atenda as vazões estabelecidas no projeto original. 

O sistema de bombeamento é composto por uma Captação Flutuante (CF) e uma Estação 

Elevatória (EE). Duas bombas HIGRA M1-305 (Ø295/30º), motor de 100 cv, 4 polos – 1750 rpm, 

acionamento direto, integram a CF considerando uma captação a nível constante de 660 m³/h a 2,31 

kgf/cm². Duas bombas KSB Meganorm 250-200-400 (Ø400), motor de 450 cv, 4 polos – 1780 rpm, 

com inversores de frequência para partidas e paradas controladas, constituem os equipamentos da EE, 

considerando o ponto de operação de 660 m³/h a 8,7 kgf/cm². Ambas as estações mantêm um dos 

equipamentos como reserva. De acordo com informações dos fabricantes, o momento polar de inércia 

de cada conjunto motor-bomba é de 3,33 kg·m² e 11,65 kg·m² para a CF e EE, respectivamente. 

A linha principal de recalque possui um comprimento total de 6890 m e consiste em tubulações 

em aço carbono SAE-1012 NPS 18 (DN450), SCH 10 (espessura de 6,35mm), dimensões conforme 

ASME B36.10, unidas por acoplamento rápido tipo AC-40. Os primeiros 150 m consistem no trecho 

entre a CF e a EE, sendo os 20 m iniciais, a distância das bombas até a margem da barragem, 

constituídos por tubulação PEAD 500mm SDR 17 PE100 sob flutuadores. 

O desnível geométrico entre a EE e o RU-01 de 70 m associado às características do perfil 

elevatório (Figura 1) asseguram uma rápida rejunção da coluna do líquido após o desligamento 

abrupto das bombas, separação da coluna e subsequente repressurização da adutora. Quaisquer 

cavidades de vapor que se formarem durante a separação da coluna entrarão em colapso rapidamente, 

resultando em pressões positivas elevadas que podem danificar a linha principal de recalque. Portanto, 

o estudo de estratégias de proteção contra surtos de pressão, que mitigam a formação dessas 

cavidades, é essencial para operação segura desse sistema. 

 

Figura 1 – Perfil elevatório da linha de recalque 
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Os sistemas de proteção foram originalmente especificados com base na avaliação dos 

transientes hidráulicos decorrentes da parada brusca das bombas. A avaliação foi baseada em método 

gráfico. Nesse sentido, foram especificados os seguintes itens: 

I. Dois Tanques de Alimentação Unidirecionais (TAUs), TAU-I e TAU-II, com diâmetro de 1,5m 

e altura útil de 12m. Em campo, constatou-se que os equipamentos instalados na verdade 

consistem em Tanques de Alimentação Bidirecionais (TABs). São reservatórios fechados cujos 

topos torisféricos possuem três ventosas tríplice função com diâmetro nominal de 4”. 

Localizam-se nas distâncias 1228 m e 6380 m, respectivamente; 

II. Duas válvulas de alívio, VA-01 e VA-02, com diâmetro nominal de 4” e set de abertura em 

12,5 kgf/cm². Localizam-se a jusante da EE. Apenas uma das válvulas é mantida operacional 

enquanto a outra é isolada e permanece em stand-by; 

III. Uma ventosa tríplice função, VE-01, com diâmetro nominal de 4”. Localiza-se na distância 

6710 m. 

 

O TAU é um tanque relativamente pequeno e aberto à atmosfera, com uma válvula de retenção 

no ramal de ligação com a tubulação principal, que permite apenas o fluxo para fora do dispositivo. 

O TAU alimenta a linha quando a pressão atinge valores inferiores à sua cota piezométrica, isto é, 

sua função consiste em reduzir a depressão ocasionado pelo desligamento da bomba, mantendo a 

linha de pressão correspondente à altura de água do tanque. O seu nível é mantido por uma válvula 

de controle de nível contornando a válvula de retenção por meio de um ramal de alimentação. Na 

intenção de obter melhores resultados e possuir dimensões mais econômicas, o TAU deve projetado 

em pontos altos e convexos da linha. 

Por outro lado, o TAB possui apenas um ramal conectado à tubulação principal de recalque, 

sendo este desprovido de válvula de retenção. Dessa forma, essa conexão serve tanto para a 

alimentação do dispositivo como também para proporcionar o fluxo no sentido inverso quando da 

passagem da onda de pressão negativa. Como consequência, a estrutura do TAB opera sob a pressão 

do ponto em que está instalado, caracterizando-se como vaso de pressão. Nesse sentido, deve seguir 

os critérios e definições estabelecidos na NR-13. 

 

Cenários analisados 

Considerando a inexistência de válvulas automáticas ou de fechamento rápido ao longo do 

sistema adutor e a simplificação necessária para a exposição didática, será apresentada apenas a 

análise da parada não programada dos conjuntos motor-bomba por interrupção de energia elétrica. 

Para essa condição, o estudo se baseará na análise de três cenários: Cenário 1 - Sem proteção: consiste 
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em uma análise diagnóstica do sistema desprovido de qualquer dispositivo de proteção aos 

transitórios; Cenário 2 – Proteção existente: avalia o comportamento do sistema conforme estratégia 

de proteção implantada; Cenário 3 - Com proteção proposta: avalia a resposta do sistema a partir de 

uma concepção otimizada. 

A partir das especificações fornecidas pelo fabricante, a celeridade para conduto elástico sem 

presença de ar foi calculada seguindo a metodologia proposta em Chaudhry (2014). A pressão 

máxima de operação da tubulação foi determinada segundo a ASME B31.4. O instante da parada da 

bomba foi definido 1s após o início da simulação. A operação foi simulada com a admissão da 

cavitação nos cálculos e com duração total de 120s. Em todos os cenários foram considerados a 

existência de válvula de retenção “ideal” PN16, que fecha instantaneamente sob fluxo reverso. 

Uma vez que os TABs utilizados possuem ventosas tríplice função localizadas no tampo 

torisférico e seus níveis máximos se encontram abaixo da cota piezométrica do regime permanente, 

considerou-se que em condições normais não há interface água-ar no interior desses TABs e, por isso, 

foram modelados como TAUs. 

 

RESULTADOS 

Após definidas as condições iniciais necessárias ao modelo, realizou-se a simulação da adutora 

em aço carbono SAE 1012. A celeridade foi calculada em 1.090 m/s enquanto a pressão máxima de 

operação da tubulação resultou em 18,3 kgf/cm². 

 

Cenário 1 – Sem proteção 

A Figura 2 apresenta as envoltórias de cargas hidráulicas e a Figura 3 apresenta as pressões 

resultantes máximas e mínimas, ambas considerando o sistema sem proteção. A partir desse cenário, 

é possível observar o potencial danoso do transiente hidráulico ao sistema adutor, considerando sua 

integridade e segurança operacional. Em função dos resultados obtidos, cabe a adoção de duas 

alternativas (ABNT 12215-1:2017): a) dispensável a instalação de dispositivos de proteção; b) 

necessária a aplicação de dispositivos de proteção aos transitórios hidráulicos para o atendimento às 

pressões máximas e mínimas de serviço e/ou quando a redução das pressões transitórias atuantes 

resulta em relevante economia. 

Os resultados das simulações do Cenário 1 indicaram o alcance da pressão de vapor em diversos 

trechos, sobretudo aqueles que apresentam cotas mais elevadas. Após a parada abrupta do 

bombeamento, uma onda inicial de pressão negativa se propaga das bombas em direção à extremidade 

de descarga e retorna como uma onda positiva. A onda negativa promove a vaporização da água na 

tubulação à medida que a pressão cai abaixo da atmosférica e alcança a pressão de vapor. Por 
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consequência, o fenômeno da separação da coluna líquida e posterior rejunção produziu sucessivos 

picos de pressão que se propagaram por todo o comprimento do sistema adutor, como observado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Envoltórias de Cargas Piezométricas – Adutora sem proteção 

 

A pressão máxima de 34,2 kgf/cm² (Figura 3) foi alcançada a jusante da EE na válvula de 

retenção. Como já mencionado, esse dispositivo possui um limite máximo de operação de 16 kgf/cm². 

Ademais, quase todo o sistema está submetido a pressões que ultrapassam os limites operacionais dos 

equipamentos e acessórios do sistema. 

Os resultados obtidos confirmam a necessidade do estudo de alternativas de proteção aos 

transitórios hidráulicos para atendimento das pressões nominais máximas dos componentes do 

sistema adutor. 

 

Figura 3 – Pressões verificadas na simulação hidráulica – Adutora sem proteção 

 

Cenário 2 – Proteção existente 

A estratégia original de proteção aos transientes hidráulicos consiste em dois TABs com altura 

útil de 12 m, válvulas de alívio localizadas na EE e ventosa tríplice função, conforme já mencionado. 

O posicionamento de cada dispositivo pode ser observado na Figura 1. 
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As simulações do Cenário 2 indicaram que houve uma diminuição das pressões máximas 

obtidas em todo o sistema. Apesar de um trecho de 50 m ter sido exposto à pressão de vapor da água, 

não foram observados picos de pressão significativos resultantes do fenômeno de separação e 

posterior rejunção da coluna líquida. 

 

Figura 4 – Envoltórias de Cargas Piezométricas – Adutora com proteção existente 

 

A pressão máxima alcançada foi de 13,9 kgf/cm², o que aponta para uma redução de 59,3% 

com relação ao Cenário 1. As sobrepressões se mantiveram próximas aos valores obtidos para o 

Regime Permanente e, portanto, dentro dos limites operacionais. A pressão máxima registrada a 

jusante das bombas foi de 10,4 kgf/cm². Sendo assim, em condições normais, a válvula de alívio não 

é acionada e sua função consiste apenas em uma proteção redundante caso o TAU-I não entre em 

operação. 

 

Figura 5 – Pressões verificadas na simulação hidráulica – Adutora com proteção existente 

 

O correto posicionamento de um TAU ao longo do perfil elevatório da linha é fundamental para 

a efetiva suavização das envoltórias de pressões mínimas. Conforme observado na Figura 1, ambos 

os TAUs não estão instalados em pontos estratégicos da linha, isto é, pontos altos e convexos. Como 

resultado, o TAU-II não entra em operação (Figura 6), uma vez que sua cota de soleira está localizada 
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a 13 m abaixo do ponto mais alto convexo a montante e os resultados proporcionados pelo TAU-I 

ficam aquém do esperado.  

 

Figura 6 – Variação do nível dos TAU-I e do TAU-II após parada dos conjuntos motor-bomba 

 

A atuação do TAU-I promoveu a redução da depressão ocasionada pelo desligamento da 

bomba. Por aproximadamente 30s, esse dispositivo proporcionou um fluxo contínuo de água para a 

linha de recalque, a partir do fornecimento de 2480 l o e redução do seu nível em 1,4 m. 

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema tem condições de operar apenas com o TAU-

I, uma vez que as pressões negativas obtidas são toleráveis. Além da desativação permanente do 

TAU-II, recomenda-se alterações no arranjo do TAU-I: abertura do topo torisférico à pressão 

atmosférica, inclusão de válvula de retenção e instalação de ramal de alimentação exclusivo. Nesse 

sentido, o dispositivo deixa de ser considerado um vaso de pressão e desobriga o operador a seguir 

os critérios e definições estabelecidas na NR-13. 

A estratégia de proteção adotada proporcionou ganhos significativos nos resultados obtidos por 

meio da redução das sobrepressões e subpressões. Entretanto, algumas alterações qualitativas e 

quantitativas dos dispositivos de proteção foram avaliadas com o objetivo de conferir segurança ao 

sistema de maneira mais eficiente e econômica. 

 

Cenário 3 – Proposição otimizada 

Nos Cenários anteriores, a pressão de vapor foi alcançada em alguns pontos da tubulação. 

Dependendo da sua intensidade, o vapor de água da cavitação poderá atingir dimensões tais que 

podem ocupar toda a seção da tubulação, dando origem a separação da coluna líquida. Esse fenômeno 

é capaz de gerar picos elevados de pressão devido ao choque frontal do retorno das colunas na volta 

da onda positiva de pressão, elevando ainda mais a envoltória de sobrepressões. Os picos de pressão 

nesses casos, são de difícil previsão, podendo ultrapassar com folga os limites admissíveis das 

tubulações e acessórios. 
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Apesar dos resultados das simulações do Cenário 2 não apontarem o surgimento de picos de 

pressão significativos ao longo da linha, a relocação, redimensionamento do TAU-I e inclusão de 

uma ventosa (VE-02), associado às mudanças anteriormente propostas podem conferir resultados 

mais seguros. Nesse sentido, recuando o TAU-I em 300 m e considerando uma altura útil de 8 m (4 

m menor que o original), foram realizadas novas simulações cujos resultados são ilustrados na Figura 

7 e na Figura 8. 

 

Figura 7 – Envoltórias de Cargas Piezométricas – Adutora com proteção proposta 

 

As alterações propostas resultaram na mitigação completa das pressões negativas ao longo da 

tubulação principal de recalque. Além disso, com as sobrepressões ainda mais limitadas, a estratégia 

adotada conferiu uma resposta branda e suave do sistema após a parada das bombas. Vale destacar 

que a utilização do TAU com 12 metros de altura útil nesse novo ponto conferiria ainda mais folga e, 

portanto, também poderia ser utilizado. 

 

Figura 8 – Pressões verificadas na simulação hidráulica – Adutora com proteção proposta 

 

Ainda que não faça parte do escopo deste estudo, vale destacar a importância da inclusão de 

mais ventosas ao longo da linha para garantir a admissão e expulsão de ar nos demais casos que se 

façam necessários: enchimento, drenagem e operação contínua do sistema. O tipo de cada ventosa 
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deverá ser especificado de acordo com a função demandada para o respectivo ponto de instalação e 

função desejada. 

Conforme apresentado na Figura 9, o TAU-I entra em operação logo após a passagem da 

primeira onda de pressão negativa e, durante aproximadamente 30s, mantém fluxo contínuo de água 

para a linha principal de recalque. Dessa forma, seu nível é reduzido em 1,8 m, que significa o 

fornecimento de 3.180 l para adutora. 

 

Figura 9 – Variação do nível do TAU-I após parada dos conjuntos motor-bomba 

 

CONCLUSÃO 

As análises desenvolvidas sobre o sistema adutor existente revelaram a importância da 

elaboração de um estudo adequado utilizando a modelagem hidráulica mediante a aplicação do 

método das características. Além de proporcionar maior credibilidade aos resultados obtidos, permite 

a determinação de estratégias de proteção mais econômicas e efetivas. 

Os resultados obtidos para a simulação dos transientes hidráulicos causados pela parada brusca 

dos conjuntos motor-bombas permitiram estabelecer a desativação permanente do TAU-II, uma vez 

que, devido ao seu posicionamento, o dispositivo não atua durante transiente avaliado. 

Como alternativa de melhoria do sistema, foi proposta a relocação do TAU-I para ponto alto e 

convexo que proporciona ação mais eficiente ou implantação de um novo dispositivo com dimensões 

reduzidas, instalado em local mais adequado. Além disso, propõe-se a manutenção da ventosa tríplice 

função existente e a instalação de uma nova com o objetivo de eliminar as pressões negativas na linha, 

evitando-se qualquer risco de colapso da tubulação e demais consequências. 
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