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RESUMO – Os sistemas de distribuição de água no Brasil apresentam constantes eventos de 

desabastecimento, o que propicia a formação de bolsões de ar na rede. No momento em que as redes retornam 

a operação, esses bolsões de ar são conduzidos para os ramais de distribuição e passam pelos hidrômetros. Este 

trabalho apresenta um levantamento da eficiência de equipamentos eliminadores de ar levando em consideração 

o modelo do flutuador de cada equipamento, projetados para serem instalados em cavaletes de abastecimento 

de água. Dado a importância do assunto, este trabalho buscou analisar a eficiência de dispositivos de eliminação 

de ar com flutuadores distintos frente a ensaios em bancada que visaram a reproduzir situações de operação  em 

campo. As hipóteses de operação contempladas foram a de abastecimento de água, após o esvaziamento da 

rede e de ar diluído no escoamento. Os resultados obtidos nos experimentos com retorno de água após um 

período de desabastecimento do sistema apresentaram valores de rendimento que estão diretamente ligados ao 

modelo do flutuador e aos requisitos de pressão e vazão. Por meio da análise dos dados, é possível identificar 

faixas de pressão e vazão nas quais o equipamento apresenta seu melhor rendimento, e ainda entender seu 

comportamento dentro de outros cenários de operação.  

ABSTRACT– The water distribution systems in Brazil present constant events of lack of supply, 

which leads to the formation of air pockets in the grid. When the networks are back in operation, 

these air pockets are carried to the distribution branches and pass through the hydrometers. This work 

presents a survey of the efficiency of air elimination equipment taking into consideration the float 

model of each piece of equipment, designed to be installed in water supply trestles. Given the 

importance of the subject, this work aimed to analyze the efficiency of air elimination devices with 

different floats in front of bench tests that aimed to reproduce field operation situations. The operation 

hypotheses contemplated were water supply, after emptying the network and diluted air in the flow. 

The results obtained in the experiments with water return after a period of system de-filling presented 

performance values that are directly linked to the float model and the pressure and flow requirements. 

Through data analysis, it is possible to identify pressure and flow ranges in which the equipment 

presents its best performance, and to understand its behavior within other operation scenarios.  
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INTRODUÇÃO -  No Brasil, o primeiro sistema de transporte de água remonta ao ano de 1.620, o 

aqueduto Rio Carioca (EOS, 2021). Atualmente, os sistemas normalmente são extensos e percorrem 

uma topografia que favorece o acumulo de ar na rede. Para isso, existem ventosas instaladas na rede 

mas nem sempre em número e locais apropriados. Também, há de se considerar que o aumento do 

consumo de água associado, a falta de investimento, ações de manutenção e melhoria do sistema, 

ocasiona intermitência do fornecimento e a admissão de ar nas tubulações (Lopes, Lara e Libânio, 2011). 

Uma vez inserido no sistema, o ar ocupa o espaço que deveria ser preenchido por água. A retomada do 

processo de fornecimento de água após a interrupção tem como característica a formação de êmbolos 

de ar dentro do sistema. Nessas circunstâncias, o ar que não é expelido pelo sistema tende a ser impelido 

para dentro do hidrômetro e depois expulso nos pontos finais da rede (torneiras, registros, caixas de 

água e afins) (Figueiredo et al., 2017). Isso pode ocasionar a contabilização de ar com uma sobretaxação, 

que além de não representar um consumo efetivo, se dá de forma aleatória e assimétrica. Existem no 

mercado brasileiro equipamentos que, segundo seus fabricantes, eliminam o ar do sistema. As 

concessionárias de abastecimento de água não apoiam a implementação desses dispositivos para 

eliminação de ar, alegando que sua eficácia ainda não foi certificada (Figueiredo et al.,2017), (Lopes, 

Lara e Libânio, 2011). Dentro desse contexto, esta investigação se propôs a testar em bancada de 

laboratório, dispositivos eliminadores de ar com modelos de flutuadores diferentes sob condições 

operacionais a definidas mediante a literatura existente, mapeando a eficiência da eliminação de ar na 

rede por meio desses dispositivos. Para tanto, foi aplicado uma metodologia que irá simular condições 

operacionais em laboratório, de modo que se possa medir a eficiência de dispositivos de eliminação de 

ar, diante de situações adversas que representem o cenário real de operação, como: i) quantificar o 

volume de ar registrado nos hidrômetros instalados na rede de distribuição; e ii) verificar se os 

equipamentos eliminadores de ar são capazes de expulsar esse ar, de forma que este não seja 

contabilizado pelos hidrômetros. Para tanto, foi utilizado uma bancada de testes que simula as condições 

reais do sistema de abastecimento. A mesma, encontra-se instalada no Laboratório Thermo-

Hidroeléctrico (LTHE) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - Foi realizado uma pesquisa em sites de trabalhos acadêmicos 

utilizando os seguintes termos: air eliminator valve, air release valve, air separator, air valve, air 

admittance valve, air purge valve ou uma combinação destas palavras com house, home, water, water 

supply, onde não foram localizados textos na literatura internacional acerca desse problema. O assunto 

objeto desse artigo se configura como um problema fundamentalmente brasileiro. Para tanto, a seguir 

far-se-á uma descrição acerca desse assunto enfocando a Legislação vigente no Brasil. As publicações 

mais relevantes e os pedidos de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
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Legislação -   A Lei Nº 14.026 (BRASIL, 2020) de 15 de julho de 2020, que atualizou o “Marco Legal” 

do saneamento básico e atribuiu à Agência Nacional de Águas (ANA), agora Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA), responsabilidades para normatizar os serviços de saneamento no 

país (BRASIL, 2020). Que institui metas de universalização do acesso ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, com normas de eficiência e garantia de um bom serviço prestado. Contudo, onde 

o serviço de distribuição de água já está implementado, tem-se como desafio a garantia do abastecimento 

contínuo.  

Segundo Batish (2003), países em desenvolvimento possuem alta intermitência em seus sistemas de 

distribuição de água, que são causados principalmente, por restrições econômico financeiras e por 

projetos deficientes.  

A eficiência dos sistemas é objeto da ABNT NBR ISO 37.120 (ABNT, 2017b), que nos sub itens 21.1, 

21.2, 21.3, 21.5, 21.6 e 21.7, trata de indicadores de qualidade sobre pontos específicos da prestação de 

serviço de abastecimento (ABNT, 2017b). A ineficiência da prestação de serviço de abastecimento, que 

pode resultar em períodos de desabastecimento já é objeto de preocupação do Legislador Nacional. 

Dentro da ABNT NBR 12.218 (ABNT, 2017a), nos subitens 5.4.1, 5.7.1 e 5.7.2 verifica-se limites de: 

i) pressões de serviço máximas e mínimas; ii) velocidades de escoamento máximas e mínimas; e iii) 

diâmetros das tubulações das redes de abastecimento. Esse conjunto de Normas visa a estabelecer as 

condições operacionais que asseguram um serviço de qualidade, conforme especifica a (ABNT, 1994).  

Já a ABNT NBR 212 (ABNT, 1999), define parâmetros de medidores velocímetros de água fria de até 

15 m3/h, trata no seu subitem 5.1.1 dos erros máximos admissíveis em hidrômetros e estabelece os 

limites de erros toleráveis quanto ao registro dos hidrômetro  versus o volume real. A respeito da 

utilização dos eliminadores de ar, existe a Portaria 246 do INMETRO (BRASIL, 2000), que 

regulamenta as condições as quais os hidrômetros com vazões nominais entre 0,6 m3/h e 15,0 m3/h estão 

sujeitos. Esta Portaria especifica no subitem 9.4 que qualquer dispositivo adicional a ser instalado junto 

ao hidrômetro deve ser submetido à apreciação do órgão vigente (BRASIL, 2000).  

Concomitantemente, a Lei Nº 8.078 trata sobre a proteção do consumidor, em seu Artigo 39 § VIII, 

veda a comercialização de qualquer produto e serviço em desacordo com as normas (BRASIL,1990). 

Portanto, sem a devida autorização das autoridades responsáveis, não é possível instalar um eliminador 

de ar em um ponto de conexão residencial. 

MATERIAIS E MÉTODOS  -  A bancada de testes de proficiência em eliminadores de ar é composta 

por três tubulações de diâmetros de 4”, 2” e ½”, uma bomba hidráulica e quinze válvulas que são 

utilizadas para a operação da bancada. A bancada conta com cinco manômetros com escala de 0 a 10 

bar com divisão de 0,2 bar, Classe A. Conforme pode ser observado na Figura 1 a bancada é composta 
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por um segmento de tubulação de 4” com 12 m de comprimento, o segundo segmento é de 2”, com 40 

m de extensão, seguida por uma tubulação de ½” com 44 m. A bancada está interligada a um sistema 

de bombeamento a montante e um dispositivo de medição volumétrica a jusante, este último composto 

por um suporte onde foi instalado o recipiente e uma balança que serão utilizados para pesagem do 

fluido. O dispositivo de eliminação de ar está instalado no cavalete entre os dois hidrômetros de forma 

que se consiga realizar os ensaios de operação nominal do dispositivo. A faixa operacional dos dois 

hidrômetros, se situa entre 0,15 e 1,5 m3/h. Após a saída do cavalete foi instalado o um medidor de 

vazão com faixa de medição entre 1 e 25 l/min e com pressão máxima de trabalho de 1.750 kPa. Os 

ensaios contemplam pressões entre 100 kPa e 500 kPa conforme a NBR 12218 (ABNT, 2017a). Os 

ensaios são realizados com intervalos de vazão de 0,25 m3/h. A bancada também dispõe de um 

compressor de ar com valores máximos de vazão e de pressão iguais à 160 l/min e 115 PSI, 

respectivamente, que será utilizado para preenchimento da tubulação quando dos ensaios. A Figura 2 

apresenta-se a foto da bancada montada no laboratório. 

 
Figura 1- Diagrama esquemático do circuito de ensaios. 

 
Figura 2- Vista lateral da bancada de testes. 
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Para se obter maior precisão nos ensaios fez-se o levantamento da curva de correção dos hidrômetros, 

conforme a Figura 3. As leituras dos hidrômetros foram anotadas no início e final de cada ensaio e os 

valores comparados com o pesado. Assim foi possível traçar a curva de correção dos equipamentos, 

conforme apresenta a Figura 3. 

 
Figura 3 - Curva de correção dos hidrômetros. 

O medidor de vazão utilizado nos ensaios foi da marca Louchen ZM, com pressão máxima de 170 m.c.a. 

e fluxo máximo de 25 l/min. Para levantamento da curva de correção do equipamento foi realizado uma 

série de testes semelhantes aos ensaios de ajustes dos hidrômetros. Com os dados em mãos foi possível 

levantar a curva de correção.Conforme demonstra a Figura 4. 

 
Figura 4 - Curva de correção do medidor de vazão. 

ELIMINADORES DE AR - São dispositivos instalados antes do hidrômetro para expelir o possível ar 

da rede de abastecimento, antes que o ar seja contabilizado como água. Geralmente, são confeccionados 

utilizando boias e flutuadores que expelem o ar e conduzem água para o seu destino. Existem variações 

da disposição das peças externas, bem como o modelo dos flutuadores utilizados em cada um. 
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Flutuador modelo A - O flutuador do modelo A é todo feito de polipropileno. O 

flutuador se eleva com a passagem de água pelo seu interior e dois orifícios que são 

responsáveis por conduzir o ar até um orifício primário que fica na parte superior do 

eliminadores de ar. À medida que a água ocupa a câmara onde o flutuador fica, o orifício 

primário é selado, impedindo que haja expulsão de liquido. Acima do dispositivo descrito 

existe uma esfera em aço responsável por selar o equipamento contra entrada de ar 

em situações de pressão negativa na rede de abastecimento. Conforme a Figura 5. 

Flutuador modelo B - O eliminador de ar “B” tem sua atuação semelhante ao modelo 

“A”, sua estrutura é toda composta por polipropileno e hermeticamente fechado. Na parte 

interior, o equipamento possui um flutuador que alavanca com a passagem de água pelo 

seu interior, o ar é conduzido pelo espaço entre o flutuador e a carcaça do equipamento 

até um orifício primário que fica na parte superior do eliminador de ar. À medida que a 

água ocupa a câmara onde o flutuador fica, o orifício de retirada do ar é selado, 

impedindo a saída de água do sistema. O flutuador tem a base cilindrica com uma ponta cônica e um 

anel de vedação instalado em sua ponta cônica. Conforme a Figura 6.  

Flutuador modelo C - O eliminador de ar modelo C, é confeccionado em 

polipropileno, tem seu funcionamento relacionado diretamente com a atuação de seu 

flutuador, sua operação é similar a de uma ventosa. Em situações de desabastecimento 

da linha o flutuador movimenta-se para baixo, abrindo o orifício de escape de ar. Seu 

corpo é cilindrico com uma ponta cônica e um anel de vedação, porem seu corpo é 

cavernoso, diferenciando assim dos demais modelos de flutuadores ensaiados. 

Conforme a Figura 7. 

ENSAIO DE ESTANQUEIDADE - O ensaio de estanqueidade, consiste em verificar se durante a 

operação dos equipamentos há escape de água pelo dispositivo. Durante o ensaio, deve-se posicionar 

um recipiente abaixo dos equipamentos para captação de líquidos que possam vir a ser expelidos pelos 

dispositivos durante os testes. O ensaio de estanqueidade do dispositivo eliminador de ar é realizado 

considerando o mesmo tempo de ensaio em todas as condições de vazão e pressão estabelecidas. Ao 

final de cada ciclo, é necessário fazer uma inspeção visual no recipiente e caso haja líquido no mesmo, 

esse deve ser pesado, medido e registrado. Os dados registrados foram utilizados para mensurar se houve 

o desperdício de água por meio do dispositivo durante sua operação nas condições determinadas. 

ENSAIOS EM OPERAÇÃO NOMINAL -  Os ensaios foram realizados com intervalos de vazão de 

0,25 m3/h. Os ensaios contemplaram pressões entre 100 kPa e 500 kPa conforme a ABNT NBR 12.218 

(ABNT, 2017a). Duas situações distintas foram avaliadas, quais sejam: i) a primeira corresponde a 

Figura 5 – Flutuador 

modelo A. 

Figura 6 - Flutuador 

modelo B. 

 

Figura 7 - Flutuador 

modelo C. 
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condições normais de operação, sendo o fluido bifásico, contendo água e ar, nessa situação o ar é 

injetado dentro do sistema e produz um escoamento de bolhas juntamente com o escoamento de água; 

ii) a segunda corresponde a hipótese de desabastecimento ou inoperabilidade da rede, sendo o fluido 

monofásico, contendo somente ar em parte de tubulação da bancada. Os testes visaram a observar a 

diferença de resultados obtidos nos dois hidrômetros. A eficiência do equipamento foi obtida pela 

diferença de volumes registrada pelos hidrômetros dividida pelo volume á montante, multiplicado por 

100. Assim, para cada vazão e pressão estabelecidas, é possível determinar a eficiência do equipamento 

sob condição de operação normal (E1%), que é obtida pela Equação 1 apresentada a seguir: 

(E1%) = (D1-D2)/VR *100                                                                                             (1) 

Onde: D1 é a diferença entre as leituras inical e final do H1; D2 é a diferença entre as leituras inicial e 

final do H2; VR é o volume medido no reservatório; 

Para simular a situação na qual o abastecimento de água ocorre logo após o esvaziamento total da rede 

de distribuição, impôs-se uma vazão previamente determinada para ajustar a pressão e vazão do ensaio. 

O próximo passo é retirar toda água da tubulação de ½’’ mediante a injeção de ar. O volume interno 

dessa tubulação é de 8,88 litros, que foi obtido mediante medição mássica da água drenada do sistema. 

Na sequência, é realizado a leitura inicial nos hidrômetros (H1 E H2), a válvula de fluxo é aberta 

respeitando os tempos de cada ensaio então, se procede a leitura dos volumes escoados nos 2 

hidrômetros (H1 e H2). Todos os ensaios realizados são antecipadamente definidos, levando em 

consideração a (ABNT, 2017a) subitens 5.4.1, 5.7.1 e 5.7.2, que tratam sobre limites de: i) pressões de 

serviço máximas e mínimas; ii) velocidades de escoamento máximas e mínimas; e iii) diâmetros das 

tubulações das redes de abastecimento. A eficiência do equipamento, após o esvaziamento da rede 

(E2%), é dada pela Equação 2, apresentada a seguir: 

(E2% )= (Dif.1)-(Dif.2))*1000)/8,88]*100                                                                         (2) 

Onde: Dif.1 é a diferença entre as leituras inical e final do H1; Dif.2 é a diferença entre as leituras inicial 

e final do H2; 8,88 é o volume da tubulação preenchida com ar; 

RESULTADOS - Nos ensaios com os flutuadores modelos  “A”, “B” e “C”, nas condições normais de 

operação da rede de distribuição de água, com pressões entre 10 m.c.a. e 50 m.c.a. e vazões entre 

0,18m3/h e 1,5 m3/h, verificou-se que em todas as situações testadas, nas quais foi feita a inserção de ar, 

as medições dos hidrômetros foram idênticas (mesmos valores), mostrando que nessa condição, os 

equipamentos não conseguem eliminar o ar. Assim sendo, pôde-se concluir que, nessas condições, não 

houve ar que pudesse ser retirado pelos” eliminadores de ar”. Por outro lado, em caso de abastecimento 

de água, após o esvaziamento total da rede da bancada de teste, situação que simula a interrupção do 

fornecimento e posterior abastecimento da rede, o ar presente na tubulação foi empurrado pela água até 
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o ramal predial. Neste caso, o flutuador modelo “A”  revelou para a pressão de 10 m.c.a. uma eficiência 

variável de 10% a 37.3%. Na pressão de 20 m.c.a. a eficiência foi de 6.9% a 42%. Na pressão de 30 

m.c.a. a eficiência foi de 19,7% a 79,8%. Na pressão 40 m.c.a. a eficiência foi de 19,7% a 79,8%. Na 

pressão de 50 m.c.a., a eficiência foi de 16,3%  a 74,8%, para vazão de 1,50 m3/h. conforme a Figura 8. 

Para o flutuador modelo “B” no caso de abastecimento de água, o ar presente na tubulação foi impelido 

pela água até o ramal predial. Neste caso, o eliminador de ar com flutuador modelo “B” revelou para a 

pressão de 10 m.c.a. uma eficiência variável de 34,7% para a vazão de 0,18 m3/h a 30%, para a vazão 

de 1,5 m3/h. Na pressão de 20 m.c.a., a eficiência foi igual a 39,3% para a vazão de 0,18 m3/h e 36,4%, 

para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 30 m.c.a., a eficiência foi igual a 40,2% para a vazão de 0,18 

m3/h e 37,8%, para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 40 m.c.a., a eficiência foi igual a 42,9% para a 

vazão de 0,18 m3/h e 33,9%, para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 50 m.c.a., a eficiência foi igual a 

50,2% para a vazão de 0,18 m3/h e 41,1%, para vazão de 1,50 m3/h.  

Para o flutuador modelo “C” de diâmetro 3/4” em caso de abastecimento de água, o ar presente na 

tubulação foi impelido pela água até o ramal predial. Neste caso, o eliminador de ar com flutuador 

modelo “C” revelou para a pressão de 10 m.c.a. uma eficiência variável de 11,7% para a vazão de 0,18 

m3/h a 26,2%, para a vazão de 1,5 m3/h. Na pressão de 20 m.c.a., a eficiência foi igual a 21,6% para a 

vazão de 0,18 m3/h e 34,6%, para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 30 m.c.a., a eficiência foi igual a 

25,8% para a vazão de 0,18 m3/h e 36,3%, para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 40 m.c.a., a eficiência 

foi igual a 10,4% para a vazão de 0,18 m3/h e 35,9%, para vazão de 1,50 m3/h. Na pressão de 50 m.c.a., 

a eficiência foi igual a 31,9% para a vazão de 0,18 m3/h e 28,6%, para vazão de 1,50 m3/h.  

 
Figura 8 - Gráfico das variações da eficiência em função das vazões e das pressões ensaiadas para o flutuador modelo A. 
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Figura 9 - Gráfico das variações da eficiência em função das vazões e das pressões ensaiadas para o flutuador modelo B. 

 
Figura 10- Gráfico das variações da eficiência em função das vazões e das pressões ensaiadas para o flutuador modelo C. 

CONCLUSÕES - O trabalho teve como objetivo avaliar em bancada de laboratório a eficiência de de 

flutuadores de equipamentos de eliminação de ar. O primeiro teste realizado foi o de condições normais 

de abastecimento e tal teste evidenciou que os volumes de água pesados por meio de pesagem mássica 

se situam muito próximos aos registrados pelos hidrômetros instalados na bancada de ensaios. Foi 

possível concluir que os valores registrados pelos hidrômetros correspondem ao volume de água total 

do experimento, para os flutuadores modelos “A”, “B”, “C”. Nessas condições, foi demonstrada a 

eficiência de 0%, ou seja, os eliminadores não expurgam o ar da rede nessa condição. 

Já nos testes de desabastecimento, identificou-se para o flutuador modelo “A”, que o equipamento atua 

eliminando ar da tubulação em todas as condições ensaiadas, apresentando variações entre 6,9% a 

74,8% de eficiência.  

O flutuador modelo “B” que o equipamento atua eliminando ar da tubulação em todas as condições 
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ensaiadas, apresentando variações entre 18,6% a 50,2% de eficiência. 

Nos testes de desabastecimento, identificou-se para o flutuador modelo “C” que o equipamento atua 

eliminando ar da tubulação em todas as condições ensaiadas, apresentando variações entre 10,4% a 

40,6% de eficiência. 

Pode-se concluir então que é possível reduzir a sobretaxação oriunda da existência de ar nos sistemas 

de distribuição de água, por meio da instalação de eliminadores de ar individualizados. E que as 

condições de pressão e vazão da linha de abastecimento tem que ser levado em consideração na escolha 

do modelo de eliminador de ar a ser instalado. 
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