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Introdução 
 
 
 

Certa vez estava nos Estados Unidos na casa de um amigo e lendo uma revista 
técnica vi os elogios do dr. Thomas Walski, um dos maiores engenheiros hidráulicos 
daquele pais, a um livro novo de transientes hidráulicos. 

Comprei o livro pelo correio e mandei-o entregar em casa no Brasil. Quando chegou 
o livro vi que os autores eram: prof dr. Edmundo Keller da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (EPUSP) e o prof. Betâmio de Portugal. Fico orgulhoso de 
saber que a  maior autoridade mundial sobre transientes hidráulicos é o engenheiro naval 
Edmundo Keller 

Um livro tão especializado na há público no Brasil e devido a isto o traduziram 
para a língua inglesa. 

São muito pouco os que entendem de golpe de aríete e contam-se nos dedos os 
engenheiros especialistas no assunto. 

Existem programas de computadores (softwares) pagos como o HAMMER da 
Haestad Methods (atual Bentley) elaborado pelo dr. Thomas Walski 

Em 1991 fiz um programa em Fortran pelos método das características baseado 
em Streeter, prof Reinaldo Muller e prof Augusto Martins e depois fiz o mesmo 
programa em Clipper. Em 2007 resolvi fazer o programa em Excel e da recordação do 
assunto nasceu este livro. 

O objetivo é ensinar o que mais se usa que é golpe de aríete devido a queda de 
energia elétrica em uma casa de bombas e as soluções. Tudo isto usando planilha em 
Excel. Mesmo assim criamos capitulos especial para golpe de arietes em adutoras, 
instalações prediais e o carneiro hidráulico. 

O mais impressionante de tudo é que o estudo dos transientes hidráulicos estão 
baseados em coisas simples, que são as três leis fundamentais de Isaac Newton que 
estão no livro Principia publicado em Londres em 5 de julho de 1686. 

Esclarecemos a distinção entre gráficos e métodos gráficos. O método de 
Bergeron que se usou muito em transiente hidráulico é um método gráfico que dá 
precisão semelhante ao método das característica. 

Existem gráficos como o de Parmakian que foram feitos para prédimensionamento 
de golpe de aríete. 

O objetivo deste trabalho é o estudo de golpes de aríetes a serem usados na área 
de saneamento básico, onde o autor tem mais experiência. 

Pretendia fazer um livro simples, mas no final face a complexidade do fenômeno 
dos transientes hidráulicos posso dizer que cheguei perto. O livro é dedicado a engenheiros, 
tecnólogos e estudantes. 

Na parte prática o maior problema de golpes de aríete localiza-se em casas de 
bombas causados pela queda da energia elétrica e em instalações hidráulicas prediais. 
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Tivemos a intenção de escrever numa linguagem simples de explicar a celeridade, o 
método das características, os métodos simplificados de Mendiluce e as medidas para evitar 
golpes de aríete. Para aqueles interessados fizemos também planilhas em Excel do método 
das características, dos métodos simplificados de Mendiluce, do fechamento de válvula em 
adutoras, reservatórios pneumáticos e volante de inércia.  

Os capítulos foram feitos de maneira que possam ser lidos separadamente. A 
bibliografia e livros consultados estão no fim de cada capítulo. 

O autor se desculpe pelos desenhos em inglês.  
Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder 

contribuir na procura do conhecimento com a publicação deste livro. 
 

 
Engenheiro civil EPUSP  

 
16 de fevereiro de 2010 
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Capítulo 01-Celeridade 
 
1.1 Introdução 

A celeridade de propagação da onda de pressão através da tubulação é representada 
normalmente pela letra “a” conforme Tullis, 1989. A equação da celeridade da ABNT NB 
591/91 é a mesma  de Tullis e do Haestad Methods. 

Confomre Haestad Methods em 1848 Helmoholtz demonstrou que a celeridade da 
onda em uma tubulação varia com a elasticidade da parede da mesma. Trinta anos depois, 
Korteweg desenvolveu uma equação similar a Equação (1.1) que é chamada de Equação de 
Kortewerg. 

Conforme Haestad Methods a equação da celeridade só é valida quando D/e > 40. 
 

                       a= (K/ρ) 0,5/ (1+ K.D.Ψ/ E.e) 0,5    (Equação 1.1) 
Sendo: 
a= celeridade da propagação da onda de pressão (m/s) 
ρ= massa especifica da água doce a 20ºC  (kg/m3)=998,2 kg/m3=9789 N/m3 
D= diâmetro interno do tubo (mm) 
e= espessura da parede do tubo (mm) 
K= modulo de elasticidade volumétrica da água (GPa)= 2,20 GPa   a 20ºC (Streeter. 1982) 
                         K= 2,20 GPa=2,20 x 109 Pa 
E= módulo de elasticidade linear do material de que é feito o tubo (GPa) conforme Tabela 
(1.1). O módulo de elasticidade é também chamado de módulo de Young e se representa 
com a letra Y. 
Ψ= fator relativo à fixação do conduto 
μ= coeficiente de Poisson do material de que é feito o tubo (adimensional) conforme Tabela 
(1.1) 

 
O fator relativo a fixação do conduto pode ter três casos conforme Tullis, 1989: 

Caso 1: O tubo é ancorado somente no final  
Ψ= 1-0,5 μ 

Caso 2: O tubo é ancorado contra qualquer movimento longitudinal em toda a sua extensão 
(conduto enterrado) 

Ψ=1-μ2 
Caso 3: Cada tubo é ancorado com juntas de dilatação ou em todo o trecho. 

Ψ=1    
 

Tullis, 1989 salienta que a diferença entre a celeridade da onda devido a fixação do 
conduto não passa de 10%. As incertezas que entram nos valores das propriedades do tubo 
e da água geralmente nos mostram que podemos usar sempre o Caso 3 com Ψ=1. 
 Para água a 20ºC: 

(K/ρ) 0,5= ( 2,20x 109/ 998,2)0,5=  1485  
O valor da velocidade da onda quando E= infinito é a=1485m/s 

a= (K/ρ) 0,5/ (1+ K.D.Ψ/ E.e) 0,5 
Adotando: Ψ=1 

a= 1485/ (1+ K.D/ E.e) 0,5 
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Exemplo 1.1- baseado em Tullis, 1989 
Tubo de concreto carrega água a 20ºC e μ=0,3 
D= 610mm 
e= 76mm (espessura) 
E= 27,6 GPa (concreto) 
K=2,20 GPa (água a 20ºC) 
a= (K/ρ) 0,5/ (1+ K.D.Ψ/ E.e) 0,5 

                              a= 1483/ (1+ K.D.Ψ/ E.e) 0,5 

 
K.D/ E.e= 2,24 x 610/27,6 x76=0,65 

a= 1483/ (1+ 0,65.Ψ) 0,5 

Caso 1: 
Ψ= 1-0,5 μ=1-0,5 x 0,3=0,85 
a= 1483/ (1+ 0,65 x 0,85) 0,5 

a=1193m/s 
 
Caso 2: 
 

Ψ=1-μ2==1 - 0,32=0,91 
a= 1483/ (1+ 0,65 x 0,91) 0,5 

a=1179m/s 
Caso 3: 
 

Ψ=1 
a= 1483/ (1+ 0,65 x 1,0) 0,5 

a=1158m/s 
Como se pode concluir do presente exemplo fornecido por Tullis, 1989 as variações 

da velocidade de propagação são muito pequenas quando se utilizam um dos três casos de 
fixação do conduto e devido a isto é que na prática se considera como Ψ=1. 
 
Nota: 

1 psi= 6,89 kPa=0,704mH20=0,0680 atm=2,31ftH20 
1kPa= 1 kN/m2 
1GPa= 109 Pa
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Tabela 1.1- Valores do coeficiente K em função do material da tubulação 

 
 
 

Material 

 
Módulo de 

elasticidade E ou 
Módulo de Young 

(GPa) 
 

 
 
 

K/E 
 

 
Coeficiente de 

Poisson 
μ 

(  ) NB591 / 91 

Cimento amianto 24  0,30 
Concreto 20 a 30  0,15 
Concreto protendido 30 a 60 0,073 a 0,0365 0,25 
Ferro fundido 90 0,0243 0,25 (0,25) 
Poliestireno 5,0  0,40 
Politileno 0,8  0,46 
Rocha- granito 50 0,0438 0,28 
Tubo de aço 207 0,0106 0,30 (0,27) 
Tubo de ferro fundido 
dúctil 

172 0,0127 0,28 (0,25) 

Tubos de concreto 20 a 30 0,1095 a 0,073 0,15 (0,13) 
Tubos de PE de alta 
densidade 

0,80 2,7375 0,46 (0,45) 

Tubos de PVC 3,3 0,6636 0,45 (0,45) 
Tubos de PVC 
reforçado com fibra 
de vidro  

50 0,0438 0,35 (035) 

 Fonte: Koelle e Almeida,  1992 e Haestad Method, 1ª ed. 
 
Tabela 1.2- Propriedades físicas de alguns líquidos 
Líquido Temperatura 

ºC 
Módulo de elasticidade 

(GPa) 
Densidade 

(kg/m3) 
Agua doce 20 2,19 998 
Agua salgada 15 2,27 1.025 
Metanol 20 1,0 790 
Oleo mineral 25 1,5 a 1,9 860 a 890 
Querosese 20 1,3 800 

Fonte: Haestad Methods 
 
 

Exemplo 1.2 
Calcular a velocidade de propagação “a” de uma tubulação de aço com D=1016mm e 
espessura 5/16” e=7,96mm, K/E=0,0106 conforme Tabela (1.1). 
D/e= 1016mm/ 7,96mm=127,64 

a= 1483/ (1+ K.D/ E.e) 0,5 
a= 1483/ (1+ 0,0106x D/ e) 0,5 

a= 1483/ (1+ 0,0106x 127,64) 0,5 
a=969 m/s 
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1.2 Celeridade para diversos diâmetros e materiais. 

Elaboramos para facilidade dos cálculos das Tabelas (1.3) a (1.6) com valores da 
celeridade de diversos tipos de materiais. Foram analisados os tubos de aço, ferro fundido 
dúctil,. PVC e Defofo. 
.                      Tabela 1.3- Valores da celeridade de tubos de ao de 711mm a 2540mm 

Diâmetro Espessura  e  
D/e 

 
(K/E) 

Celeridade
Polegadas (mm) Polegadas polegadas (mm) (m/s) 

28 711 5/16 0,31250 7,94 90 0,0106 1062 
30 762 5/16 0,31350 7,96 96 0,0106 1045 
32 813 5/16 0,31350 7,96 102 0,0106 1028 
36 914 5/16 0,31350 7,96 115 0,0106 996 
40 1016 5/16 0,31350 7,96 128 0,0106 967 
42 1067 7/16 0,43750 11,11 96 0,0106 1044 
48 1219 7/16 0,43750 11,11 110 0,0106 1008 
60 1524 7/16 0,43750 11,11 137 0,0106 947 
72 1829 7/16 0,43750 11,11 165 0,0106 895 
84 2134 1/2 0,50000 12,70 168 0,0106 889 
100 2540 5/8 1,00000’ 15,88 160 0,0106 903 

 
                 Tabela 1.4- Celeridade de tubos de ferro fundido dúctil de 80mm a 700mm 

DN  DN D/e e (K/E) Celeridade 
(mm) Classe do tubo 

K 
(mm)  (mm)  (m/s) 

80 9 73,96 12 6,04 0,0127 1380 
100 9 93,90 15 6,10 0,0127 1356 
150 7 144,80 28 5,20 0,0127 1275 
200 7 194,65 36 5,35 0,0127 1226 
250 7 244,50 44 5,50 0,0127 1186 
300 7 294,35 52 5,65 0,0127 1150 
400 7 393,70 62 6,30 0,0127 1107 
500 7 493,00 70 7,00 0,0127 1077 
600 7 592,30 77 7,70 0,0127 1055 
700 7 691,60 82 8,40 0,0127 1037 

 
 
    Tabela 1.5- Celeridade de tubos de PVC classe 6,3 de 80mm a 700mm 

 PVC 6,3 Tubos de PVC    
DN Diâmetro 

 externo 
Espessura Diâmetro 

interno 
D/e Valor 

 K/E 
Celeridade 

 (mm) (mm) (mm)   (m/s) 
50 60 4,3 55,7 13 0,6636 479 
75 85 6,1 78,9 13 0,6636 479 
100 110 7,8 102,2 13 0,6636 476 
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                    Tabela 1.6- Celeridade de tubos de PVC classe 12 de 100mm a 400mm 

   PVC 12 Defofo     Celeridade 
DN Diâmetro  

externo 
Espessura  

(mm) 
Diâmetro  

interno (mm)
D/e Valor 

 K/E 
(m/s) 

100 118 4,8 113,2 24 0,6636 363 
150 170 6,8 163,2 24 0,6636 360 
200 222 8,9 213,1 24 0,6636 361 
250 274 11,0 263,0 24 0,6636 361 
300 326 13,1 312,9 24 0,6636 361 
400 429 17,2 411,8 24 0,6636 361 
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Tabela 2.1- Golpe de aríete em casas de bombas pelo método das características usando planilha Excel Caso II NB 591/77 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Curva da bomba obtem-se A, B, C   Nota: alfa varia de 0 a 1;    

        Exemplo da Tigre   Entrada de dados    

Coef. A Coef. B Coef. C Carga Vazao Momento de RPM RPS Velocidade Rendimento Rend. rend Potencia  

curva bomba curva bomba curva bomba manometrica   Inercia motor-bomba I*     angular wo motor bomba total da bomba 

      (m) (m3/s) do conjunto (kgfxm 2)   rps rad/s       (HP) 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 

48,00 -116,67 -1666,67 35,6 0,040 2 1780 29,7 186,4 0,90 0,80 0,72 26 
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Tabela 2.2- Golpe de aríete em casas de bombas pelo método das características usando planilha Excel Caso II NB 591/77 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  Para 3 tramos   

  N=4 (bomba+tramo1+ 
tramo 2+reservatorio) 

 ] D    HE HS   

Potencia  Perda de  Numero  Compr Delta x Diametro Area  Coef de Coef. Carga na secçao Carga na  
seçcao 

Cota superfície 
 livre 

  

da bomba Wo carga total  de pontos adutora L/3 adutora seçcao S atrifo f B de entrada das 
 bombas He 

saida das  
bombas Hs 

no reserv  
superior ZG 

Kb 

(kgxm/s) Delta H (m) N (m)   (m) (m2) (adim) (adim) (m) (m) (m)   

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 

2002 10,65 4,00 2300 766,7 0,2500 0,0491 0,0342 2388 0,00 35,60 25 0,283 
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Tabela 2.3- Golpe de aríete em casas de bombas pelo método das características usando planilha Excel Caso II NB 591/77 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

     Modelo do Streer livro Mecanica dos fluidos   Nota_ c= coefC   

cel               1,000   

Celeridade Coeficiente Unidade Variaçao do Tempo Variaçao    Coeficiente Bomba Coeficiente    

a R de tempo tempo DT   da rotaçao Alfa   P2 Qp P1 Q  H HCP 

(m/s)   (s)   (s) rps b^2 - 4ac c   b    

1150 2219 0,67 0 0,00 1,000 2,518 -0,065 0,0400 1,503 0,0400 35,6  

1150 2219 0,67 1 0,67 0,841 2,451 -0,056 0,0369 1,492 0,0369 35,6  

1150 2219 0,67 2 1,33 0,726 2,406 -0,051 0,0337 1,484 0,0337 35,6  

1150 2219 0,67 3 2,00 0,639 2,375 -0,048 0,0318 1,478 0,0318 28,1  

1150 2219 0,67 4 2,67 0,570 2,354 -0,046 0,0307 1,473 0,0307 20,1  

1150 2219 0,67 5 3,33 0,515 2,309 -0,038 0,0253 1,469 0,0253 14,6  

1150 2219 0,67 6 4,00 0,469 2,265 -0,029 0,0197 1,466 0,0197 23,0  

1150 2219 0,67 7 4,67 0,431 2,235 -0,024 0,0160 1,463 0,0160 22,3  

1150 2219 0,67 8 5,33 0,399 2,241 -0,027 0,0181 1,461 0,0181 16,4  

1150 2219 0,67 9 6,00 0,371 2,207 -0,020 0,0135 1,459 0,0135 1,4  

1150 2219 0,67 10 6,67 0,347 2,160 -0,009 0,0063 1,457 0,0063 16,8  

1150 2219 0,67 11 7,33 0,326 2,102 0,004 0,0000 1,456 0,0000 22,6  

1150 2219 0,67 12 8,00 0,307 2,144 -0,007 0,0000 1,454 0,0000 27,1  

1150 2219 0,67 13 8,67 0,290 2,129 -0,004 0,0000 1,453 0,0000 -7,5  

1150 2219 0,67 14 9,33 0,275 2,097 0,003 0,0000 1,452 0,0000 -3,2  

1150 2219 0,67 15 10,00 0,261 1,978 0,032 0,0000 1,451 0,0000 8,5  

1150 2219 0,67 16 10,67 0,249 1,985 0,030 0,0000 1,450 0,0000 56,5  

1150 2219 0,67 17 11,33 0,238 2,009 0,023 0,0000 1,450 0,0000 52,4  

1150 2219 0,67 18 12,00 0,228 2,118 -0,005 0,0000 1,449 0,0000 41,0  

1150 2219 0,67 19 12,67 0,218 2,106 -0,002 0,0000 1,448 0,0000 -5,5  

1150 2219 0,67 20 13,33 0,210 2,078 0,004 0,0000 1,448 0,0000 -1,6  

1150 2219 0,67 21 14,00 0,202 1,967 0,032 0,0000 1,447 0,0000 9,4  

1150 2219 0,67 22 14,67 0,194 1,975 0,029 0,0000 1,446 0,0000 54,6  

1150 2219 0,67 23 15,33 0,188 1,999 0,023 0,0000 1,446 0,0000 50,8  

1150 2219 0,67 24 16,00 0,181 2,102 -0,003 0,0000 1,446 0,0000 40,1  

1150 2219 0,67 25 16,67 0,175 2,092 -0,001 0,0000 1,445 0,0000 -3,8  
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Tabela 20.4- Golpe de aríete em casas de bombas pelo método das características usando planilha Excel Caso II NB 591/77 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

               

       tramo 2,0          tramo 4     

                     

HCM H1 Q1  Q  H HCP HCM H1 Q1   Q  H HCP HCM 

                          

-59,9 35,6 0,0400  0,040 32,1 127,6 -63,4 32,1 0,040  0,040 28,5 124,0 -67,0 

-59,9 35,6 0,0400  0,040 32,1 127,6 -63,4 32,1 0,040  0,040 28,5 124,0 -67,0 

-59,9 28,1 0,0369  0,040 32,1 113,1 -63,4 24,8 0,037  0,040 28,5 110,1 -66,9 

-60,4 20,1 0,0337  0,037 24,8 98,0 -63,9 17,1 0,034  0,037 21,6 95,5 -54,4 

-61,3 14,6 0,0318  0,034 17,1 88,3 -52,2 18,0 0,029  0,031 20,5 86,4 -41,5 

-50,3 23,0 0,0307  0,029 18,0 94,3 -39,9 27,2 0,028  0,027 22,4 92,5 -33,4 

-38,1 22,3 0,0253  0,028 27,2 81,4 -31,8 24,8 0,024  0,026 29,6 80,1 -39,3 

-30,6 16,4 0,0197  0,024 24,8 62,5 -37,9 12,3 0,021  0,025 20,4 61,5 -27,6 

-36,9 1,4 0,0160  0,021 12,3 39,1 -26,8 6,1 0,014  0,019 17,0 38,7 -10,3 

-26,4 16,8 0,0181  0,014 6,1 59,2 -10,0 24,6 0,014  0,010 14,2 58,7 11,6 

-9,6 22,6 0,0135  0,014 24,6 54,3 11,9 33,1 0,009  0,010 35,2 54,1 -8,1 

12,0 27,1 0,0063  0,009 33,1 42,0 -7,7 17,1 0,010  0,013 23,0 41,8 -3,4 

-7,5 -7,5 0,0000  0,010 17,1 -7,5 -3,2 -5,3 -0,001  0,009 19,2 -7,5 8,5 

-3,2 -3,2 0,0000  -0,001 -5,3 -3,2 8,5 2,6 -0,002  -0,003 0,5 -3,2 57,0 

8,5 8,5 0,0000  -0,002 2,6 8,5 56,7 32,6 -0,010  -0,013 26,9 8,7 52,6 

56,5 56,5 0,0000  -0,010 32,6 56,5 52,4 54,4 0,001  -0,009 30,6 56,5 41,0 

52,4 52,4 0,0000  0,001 54,4 52,4 41,0 46,7 0,002  0,003 48,7 52,4 -6,0 

41,0 41,0 0,0000  0,002 46,7 41,0 -5,7 17,7 0,010  0,012 23,2 40,8 -1,7 

-5,5 -5,5 0,0000  0,010 17,7 -5,5 -1,6 -3,5 -0,001  0,009 19,5 -5,5 9,5 

-1,6 -1,6 0,0000  -0,001 -3,5 -1,6 9,4 3,9 -0,002  -0,003 2,0 -1,6 55,1 

9,4 9,4 0,0000  -0,002 3,9 9,4 54,8 32,1 -0,010  -0,012 26,8 9,6 51,0 

54,6 54,6 0,0000  -0,010 32,1 54,6 50,8 52,7 0,001  -0,009 30,3 54,6 40,1 

50,8 50,8 0,0000  0,001 52,7 50,8 40,1 45,5 0,002  0,003 47,4 50,8 -4,2 

40,1 40,1 0,0000  0,002 45,5 40,1 -3,9 18,1 0,009  0,012 23,3 40,0 -0,2 

-3,8 -3,8 0,0000  0,009 18,1 -3,8 -0,1 -1,9 -0,001  0,008 19,9 -3,8 10,3 

-0,1 -0,1 0,0000  -0,001 -1,9 -0,1 10,3 5,1 -0,002  -0,003 3,3 -0,1 53,4 
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Tabela 20.5- Golpe de aríete em casas de bombas pelo método das características usando planilha Excel Caso II NB 591/77 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

         

     reservatório 4 condição de contorno   

         

H1 Q1   Q  H HCP HCM H1 Q1 

                  

28,5 0,040  0,040 25,0 120,5  25,0 0,040 

28,5 0,040  0,040 25,0 120,5  25,0 0,040 

21,6 0,037  0,040 25,0 107,0  25,0 0,034 

20,5 0,031  0,034 25,0 93,3  25,0 0,029 

22,4 0,027  0,029 25,0 84,8  25,0 0,025 

29,6 0,026  0,025 25,0 91,0  25,0 0,028 

20,4 0,025  0,028 25,0 78,7  25,0 0,022 

17,0 0,019  0,022 25,0 60,8  25,0 0,015 

14,2 0,010  0,015 25,0 38,4  25,0 0,006 

35,2 0,010  0,006 25,0 58,5  25,0 0,014 

23,0 0,013  0,014 25,0 53,7  25,0 0,012 

19,2 0,009  0,012 25,0 41,6  25,0 0,007 

0,5 -0,003  0,007 25,0 -7,4  25,0 -0,014 

26,9 -0,013  -0,014 25,0 -2,9  25,0 -0,012 

30,6 -0,009  -0,012 25,0 8,9  25,0 -0,007 

48,7 0,003  -0,007 25,0 56,4  25,0 0,013 

23,2 0,012  0,013 25,0 52,0  25,0 0,011 

19,5 0,009  0,011 25,0 40,6  25,0 0,007 

2,0 -0,003  0,007 25,0 -5,5  25,0 -0,013 

26,8 -0,012  -0,013 25,0 -1,2  25,0 -0,011 

30,3 -0,009  -0,011 25,0 9,8  25,0 -0,006 

47,4 0,003  -0,006 25,0 54,6  25,0 0,012 

23,3 0,012  0,012 25,0 50,5  25,0 0,011 

19,9 0,008  0,011 25,0 39,8  25,0 0,006 

3,3 -0,003  0,006 25,0 -3,7  25,0 -0,012 
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DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 
 
Coluna 1- é o coeficiente A=48,0 da curva da bomba  H= A + B x Q + C x Q2 
Coluna 2- é o coeficiente B=-116,67 da curva da bomba H= A + B x Q + C x Q2 
Coluna 3- é o coeficiente C=-1666,67 da curva da bomba H= A + B x Q + C x Q2 
Coluna 4- é a altura manométrica da bomba em metros= 35,6m 
Coluna 5- é a vazão da bomba Q=0,040m3/s ou do conjunto de bombas em m3/s  
Coluna 6-é o momento de inércia I* =2,0da bomba+motor ou do conjunto de bomba+motores dado em kgfxm2 
Coluna 7- é a rotação por minuto da bomba igual 1780 rpm 
Coluna 8-é a rotação por segundo da bomba obtido dividindo-se rpm/60 obtendo-se rps 
Coluna 9-é a velocidade angular da bomba em rad/s obtido wo= 2 x 3,1416x rps 
Coluna 10-é o rendimento do motor em fração. Geralmente em torno de ηM=0,90 
Coluna 11- é o rendimento da bomba em fração. Geralmente da ordem de ηB=0,80 
Coluna 12- é o rendimento total obtido multiplicando o rendimento do motor pelo rendimento da bomba  ηT= ηM x ηB= 0,90 x 0,80=0,72 
Coluna 13- é a potência da bomba calculada em HP obtida por P= (1000xQxHm)/(75 x nT)=26 HP 
Coluna 14- é a potência da bomba Wo em kg xm/s obtida multiplicando Px75,9 
Coluna 15- é a perda de carga total na adutora de recalque inclusa as perdas distribuídas e localizadas fornecido em metros (ΔH) 
Coluna 16- é o número de pontos N e que escolheremos N=4 
Coluna 17- é o comprimento da adutora de recalque em metros representado pela letra L=2300m 
Coluna 18- é o comprimento da adutora de recalque dividido por 3, ou seja, Δx=L/ (N-1) 
Coluna 19- é o diâmetro da adutora em metros representado pela letra D=0,25m 
Coluna 20- é a área da seção transversal do tubo A= 3,1416 x D2/4  em m2  A=0,0491m2 
Coluna 21- é o coeficiente de atrito da fórmula de Darcy Weisbach calculado f= (2xgxA2xDxhf)/(LxQ2)=0,0342 
Coluna 22- é o valor B= a / (g x A)=2388 
Coluna 23- é a carga na seção de entrada das bombas He fornecido em metros. Será positivo quando a bomba estiver afogada e negativo quando 
há sucção. Não utilizaremos este dado. 
Coluna 24- é a carga na saída da bomba Hs em metros, que é a mesma coisa que a altura manométrica total Hm.=35,60m 
Coluna 25- é a altura geométrica ZG ou HG=25,00m em metros que é a diferença de nível da sucção e o reservatório de recalque. 
Coluna 26- é o valor Kb=(Wo x g) / (wo2 x I*)=0,283  sendo Wo=2002kgxm/s   e I*=2,0 kgfxm2. 
Coluna 27- é a celeridade de propagação da onda em metros por segundo representado pela letra a= 1150m/s 
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Coluna 28- é o valor de R= (f x Δx) / (2 x g x D x A2)=2219 
Coluna 29- é a unidade de tempo DT= Δx/a=0,67s  
Coluna 30- é a variação de tempo a partir de 0, 1, 2, 3, 4,... 
Coluna 31-é o tempo decorrido após a queda de energia elétrica obtido   t= DT x variação do tempo 
Coluna 32-é o coeficiente α = 1/ (1+ Kb x t) 
Coluna 33- é o discriminante da equação do segundo grau b2-4ac para verificar se não é um número negativo. 
Coluna 34- é valor P2= (A1 x α2 –CM)/C1 que é o valor de c na equação do segundo grau. 
Coluna 35- é o valor Qp obtido pela bomba obtido por Qp= 0,5 x [-P1 –(P1

2 -4xP2)0,5], mas no tempo t=0 a bomba ainda está bombeamento a 
vazão de 0,040m3/s. 
Coluna 36- é o coeficiente P1 que nada mais é que o coeficiente b da equação do segundo grau P1=(B1 x α –B)/C1 sendo A1 e C1 coeficiente da 
equação da bomba H= A + B x Q + C x Q2   onde damos o nome de B1 em vês de B e C1 em vez de C para não haver confusão. 
Coluna 37-é a vazão 0,040m3/s inicial 
Coluna 38- é a altura manométrica total inicial ou seja, 35,60m 
Coluna 39- é o valor de CP que é tudo zero para a bomba. 
Coluna 40- é o valor de CM= H(2) – Q(2)x(B-RxABS(Q(2)) 
Coluna 41- é o valor de HP que na primeira linha é o valor 35,60m e na segunda linha é: HP(1)= CM+BxQP(1) 
Coluna 42- é o valor de QP que na primeira linha é  0,040m3/s  e na segunda linha é Qp da primeira linha. 
Coluna 43- a coluna ficou em branco para mostrar o próximo trecho a ser considerado 
Coluna 44- é o valor da coluna 49 é o valor inicial 0,040m3/s. Assim o valor da linha 2 é o valor da linha 1 da coluna 49 
Coluna 45- é o valor da linha piezométrica H= HG + 2 x (HM – HG)/3 para a primeira linha. Na linha 2 é o valor da linha 48 e assim por diante. 
Coluna 46- é o valor CP calculado  CP= H (I-1) + Q (I-1) x (B-R x ABS(Q(I-1))) 
Coluna 47- é o valor CM calculado por CM= H (I+1) - Q (I+1) x (B-R x ABS(Q(I+1))) 
Coluna 48- na primeira linha é o valor da carga piezométrica e na segunda linha é HP (I)= 0,5 x (CP + CM) 
Coluna 49-  na primeira linha é o valor 0,040m3s/ e na segunda linha QP (I)= (CP – HP (I))/ B 
Colunas 50 a 61 prossegue o mesmo já efetuado. 
Coluna 62- é o valor da altura do reservatório 25,00m que é sempre constante. 
Coluna 63- na primeira linha é o valor 0,040m3/s e na segunda é o valor QP (I)= (CP – HP (I))/ B 
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Capítulo 2 
 
 

Análise do golpe de aríete em casas de bombas devido a queda da 
energia elétrica 

 
Fonte: Koelle e Betâmio, 1992 

 
 
 

 
 
 
Lei I 
Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma 
linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas 
sobre ele. 
Isaac Newton, Principia- princípios matemáticos de filosofia natural, 5 de julho de 1686 
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Capítulo 02- Análise do golpe de aríete em casas de bombas devido a queda da 
energia elétrica 
 
2.1 Introdução 

Golpe de aríete é o fenômeno de escoamento de um líquido em conduto forçado, 
em regime variado conforme NB 591/91. 

O objetivo é o cálculo do golpe de aríete devido a queda repentina da energia 
elétrica em uma casa de bombas, que é quando acontece os piores problemas dos 
transientes hidráulicos como rompimentos e colapso das tubulações. 

Iremos usar o Método das Características muito bem explicado por Victor L. 
Streeter e Benjamin Wylie no livro “Mecânica dos Fluidos” facilmente encontrado no 
Brasil.  

O cálculo é preciso e feito por diferenças finitas sendo o mais utilizado no mundo. 
A norma da ABNT PNB-591/junho de 1977 tinha 188 páginas e recomendava o 

método das características principalmente para bombeamento com queda de energia 
elétrica. Iremos usar como exemplo básico o caso II da antiga ABNT PNB-591/77 atual 
NB-591/dezembro de 1991. 
 
2.2 Método das Características 

Streeter, 1982 chega em duas equações básicas, uma denominada de 
características positivas C+ e outra de características negativas C- 
. 

C+   Hp= HA – a/gxA ( Qp – QA) – Δx x f x QA x ABS(QA)/ (2x g x D x A2) 
 

C-    Hp= HB + a/gxA ( Qp – QB) + Δx x f x QB x ABS(QB)/ (2x g x D x A2) 
 

O ponto A é (I-1) e o ponto B é (I+1). 
Considerando os coeficientes B e R. 

B= a / (g x A) 
Sendo: 
a= celeridade de propagação das ondas (m/s) 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 

A= área da seção transversal da tubulação (m2) 
D= diâmetro do tubo (m) 
QA=vazão no ponto A (m3/s) 
QB = vazão no ponto B(m3/s) 
QP= vazão no ponto P (m3/s) 
HA = pressão no ponto A (m) 
HB= pressão no ponto B (m) 
HP= pressão no ponto P (m) 
f= coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach (adimensional) 
Δx=trecho da tubulação (m) 
 
Exemplo 2.1 
Calcular o coeficiente B para uma tubulação de bombeamento com velocidade de 
propagação da onda a=1150m/s e tubo de diâmetro D=0,25m. 
A=PI x D2/4= 3,1416x0,252/4= 0,0491m2 

B= a / (g x A) 
B= 1150 / (9,81 x 0,0491) =2388 
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Dica: quando na linha de bombeamento há diâmetros diferentes teremos valores 
de B diferentes. Assim teremos B1, B2, B3 numa linha com trechos de diâmetros 
diferentes ou também de materiais diferentes. 
 

R= ( f x Δx) / ( 2 x g x D x A2) 
Sendo: 
f=coeficiente de atrito da equação de Darcy-Weisbach (adimensional) 
Δx = trecho da tubulação (m). Iremos usar sempre o comprimento da tubulação dividido 
por 3.  Poderíamos também ter dividido por 4 ou 5 conforme nosso desejo.      

Δx=L/3 
L= comprimento total da tubulação (m) 
D=diâmetro do tubo (m) 
A= área da seção transversal da tubulação (m2) 
 
Exemplo 2.2 
Calcular o valor do coeficiente R numa adutora de recalque de bombeamento com 
2300m que será dividido em 3 trechos. O valor de f=0,0342, D=0,25m, A=0,0491m2. 
                                   Δx= 2300/3= 766,67m 

R= ( f x Δx) / ( 2 x g x D x A2) 
R= ( 0,0342 x 766,67) / ( 2 x 9,81 x 0,25 x 0,04912)=2219 

 
Dica: se houver trechos com diferentes diâmetros e comprimentos teremos valores 
diferentes de R e assim teremos R1, R2, R3,... 
 
Podemos reescrever as duas equações C+ e C- considerando os coeficientes B e R. 
 
C+                         Hp= HA – B x( Qp – QA) – Rx QA x ABS(QA) 
 
C-                         Hp= HB + B x ( Qp – QB) + R x QB x ABS(QB)  
 
Nota: abs é o número absoluto, isto é, com sinal positivo. Observar que é um produto 
que sempre terá o sinal de QA ou QB. 
 
Para uso em computador podemos usar: 
 CP= H (I-1) + Q (I-1) x (B-R x ABS(Q(I-1))) 

CM= H (I+1) - Q (I+1) x (B-R x ABS(Q(I+1))) 
  Então teremos: 

HP (I)= CP – B x QP (I) 
HP (I)= CM + Bx QP (I) 
HP (I)= 0,5 x (CP + CM) 
QP (I)= (CP – HP (I))/ B 

 
Todas as secções internas podem ser calculadas deste modo. Somente para a parte 

interna (cuidado), pois nos contornos a jusante teremos o reservatório que tem cota 
constante e a montante temos o contorno devido a bomba. 
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Figura 2.1- Esquema das equações C+ e C- 
 

O esquema da Figura (2.1) onde mostram as equações C+ ou CP e C- ou CM 
mostram a visualização do problema que é bom para entender as situações de contorno. 

Por exemplo, na chegada em um reservatório conforme Figura (2.2) só usaremos 
a equação C+ ou CP com altura geométrica HG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2- Esquema da chegada da água por tubulação em um reservatório. 
 
 

Paras as bombas temos somente a equação CM e mais a equação da bomba e da 
variação do tempo devido ao momento de inércia conforme Figura (2.3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3- Esquema da saída da bomba 
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Condições de contorno no reservatório 

Para o problema da queda de energia elétrica as condições de contorno estão a 
montante e a jusante.  O reservatório terá nível constante HG. 

No reservatório a cota de chegada fica definida  HG e  usamos a equação CP ou C+. 
 
2.3 Curva da bomba 

Um dos truques comumente usados é calcular a curva da bomba da forma de 
uma equação do segundo grau usando somente três pontos da curva. 

O primeiro ponto geralmente é aquele chamado shut-off quando a vazão é zero e 
temos a altura manométrica máxima. 

A curva da bomba é da forma: 
H= A + B . Q + C. Q2 

Sendo: 
A, B, C o coeficiente da bomba que queremos achar para uma determinada rotação. 
Q= vazão da bomba (m3/s) 
H= pressão fornecida pela bomba em metros. 
 
Quando Q=0 então  A= H1 

Para Q2 temos o valor de H2 e para Q3 temos o valor de H3. 
Tirando-se o valor de B e C teremos: 

 
C= (H2.Q3 – H3.Q2-A.Q3+A.Q2)/ ( Q2 .Q3 (Q2-Q3)) 
 
B= (H3-C.Q3

2 – A)/ Q3 
 
Exemplo 2.3 
Calcular a curva da bomba, que é a equação do segundo grau na forma:  

H= A + B. Q + C. Q2 
Dados: 

Os pares de vazão e carga manométrica são tirados das curvas das bombas estão 
na Tabela (2.1). 

 
Tabela 2.1- Vazão e carga manométrica em três pontos da curva 

Vazão 
(m3/s) 

Carga manométrica 
(m) 

Q1=0 H1=48=A 
Q2=0,03 H2=43 
Q3=0,05 H3=38 

 
A= 48 

C= (H2.Q3 – H3.Q2-A.Q3+A.Q2)/ ( Q2 . Q3 (Q2-Q3)) 
C= -1666,67 

B= (H3-C. Q3
2 – A)/ Q3 

B=-116,67 
H= A + B. Q + C , Q2 
 
H=48-116,67x Q -1666,67x Q2 
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Podemos facilmente conferir a equação obtida dados os mesmos valores de Q e 
obtendo os valores de H. 

Koeller e Betamio, 1992 salientam que a técnica dos três pontos para se obter a 
curva da bomba se aplica a bombas centrífugas comumente usadas em saneamento. Mas 
se as bombas forem axiais ou mistas teremos que empregar outro método mais 
adequado. 

 
2.4 Condições de contorno para a bomba 

A grande dificuldade encontrada pelos projetistas está na equação de contorno 
da bomba. 

Geralmente uma equação de uma bomba é uma parábola dada pela equação: 
H= A + B .Q + C . Q2 

Como a equação acima não mostra a variação da rotação da bomba e é 
construída pela escolha do diâmetro do rotor e pela rotação 1750 RPM ou 3500 RPM. 

A Figura (2.3) mostra que variando a rotação da bomba através de  n/no sendo n 
um rotação qualquer e no a rotação inicial, teremos curvas em paralelo a curva inicial. 

 

 
Figura 2.3- Curvas das bombas conforme a rotação das mesmas 

Fonte: Lencastre, 1983 
 

Usaremos uma equação aproximada onde se usa valores α variando de 0 a 1. 
Notar que α  pode até ser maior do que 1, mas devido a parada da bomba só usaremos a 
variação de α de 1 para zero. 

Assim quando α=1 teremos a equação original H=A + B.. Q + C . Q2. 
H= A . α2 + B . α . Q  + C . Q2                    (Equação de Sutter) 

Mas precisamos fazer a variação do tempo t e definimos o valor de α pode ser 
assim definido: 

α= 1 / ( Kb . t +1) 
Sendo: 
t= tempo transcorrido a partir da queda da energia elétrica (s) 
 
Dica: o grande truque do método das características é que o momento de inércia 
das bombas, a rotação, a potência estão embutidos no coeficiente Kb. 
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Conforme ABNT-PNB 591/77 a rotação da bomba num tempo t depende da 
velocidade de rotação da bomba e do momento polar de inércia conforme a seguinte 
equação: 

no/ n = 1 + Wo . g . t / (wo2 . I*) 
Sendo: 
no= rotação da bomba em rotações por minuto antes da queda da energia elétrica. 
n= rotação da bomba no instante t 
Wo= potência transmitida ao eixo da bomba no instante t (kgx m/s) 
wo= velocidade angular do rotor da bomba no instante t em rad/s 
I*= momento polar de inércia do grupo motor-bomba em kgf x m2; 

Podemos usar o adimensional α na relação n/no= α ficando: 
1/α=  1 + Wo . g . t / (wo2 . I*) 

wo= 2 . PI . n     
 Podemos fazer: 

 Kb= Wo . g  / (wo2 . I*) 
 
Ficando: 
      1/α=  1 + Kb. t  
 

α= 1 / (1+ Kb . t) 
Exemplo 2.4 
Seja um conjunto motor-bomba com I*= 2,0kgfxm2 e com 1782 RPM e 
Wo=2002kgxm/s 

no= 1782 RPM / 60=29,7 rps 
wo= 2 x PI x no= 2 x 3,1416 x 29,7= 186,6 rad/s 
Kb= Wo . g  / (wo2 . I*) 
Kb= 2002 x 9,81  / (186,6,22 x 2,0)= 0,283 

α= 1 / (1+ Kb . t) 
α= 1 / (1+ 0,283 x t) 

Exemplo 2.5 
Calcular os valores de α considerando  a unidade de tempo de 0,67s 

α= 1 / (1+ 0,283 x t) 
Observar na Tabela (2.2) que no tempo 0 o valor de α=1 e com  acréscimo de 

0,67s os valores de α vão diminuindo e podem chegar até zero, ou podem deixar de ser 
interessante quando a vazão na bomba passa a ser negativa e então a válvula de retenção 
fecha-se instantaneamente. 
 

Tabela 2.2- Valores de α em função do tempo com intervalo de 0,67s 
Tempo (s) 

Valores de  α 

0,00 1,000 
0,67 0,841 
1,33 0,726 
2,00 0,639 
2,67 0,570 
3,33 0,515 
4,00 0,469 
4,67 0,431 
5,33 0,399 
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6,00 0,371 
6,67 0,347 
7,33 0,326 
8,00 0,307 
8,67 0,290 
9,33 0,275 

10,00 0,261 
10,67 0,249 
11,33 0,238 
12,00 0,228 
12,67 0,218 
13,33 0,210 
14,00 0,202 
14,67 0,194 
15,33 0,188 
16,00 0,181 
16,67 0,175 
17,33 0,170 
18,00 0,164 
18,67 0,159 
19,33 0,155 
20,00 0,150 

 
 
2.5 Potência das bombas 

A potência das bombas em HP pode ser obtida pela equação: 
P= (1000 . Q . Hm) / (75 . ηT) 

Sendo: 
P= potência do motor que aciona a bomba em HP 
Q= vazão a ser bombeada em m3/s 
Hm= altura manométrica total em m 
ηb=rendimento da bomba em fração 
ηm= rendimento do motor em fração 
ηT= ηb x ηm= rendimento total do motor e da bomba em fração 

Os motores elétricos brasileiros estão padronizados. Assim não existe motor de 
26HP devendo ser escolhido um motor de 30HP.   
          
Exemplo 2.6 
Dado um motor com rendimento de 0,90 e bomba com rendimento de 0,8, vazão de 
0,040m3/s e carga manométrica total de 35,6m calcular a potência do motor em HP e 
kgfx m/s. 
 
ηm= 0,90 
ηb= 0,80 
ηT= ηb . ηm= 0,90 x 0,80= 0,72 
Carga manométrica total=Hm= 35,6m 
Vazão (m3/s)= Q=0,040m3/s 
 
P= (1000 . H . Q)/ (75 . rendimento total) 
P= (1000 x 35,6 x 0,04) / (75 x 0,72)= 26HP              (O motor comercial tem 30HP). 
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P= 26HP x 75,9 = 2002 kgf x m/s 
Caso queiramos em lb x ft/s teremos que multiplicar por 7,2: 
P=  2002 kgf x m/s x 7,2=14414 lb x ft/s 
Caso queiramos passar de lb x ft/s teremos que multiplicar por 0,138 

P= 14414 lbxft/sx 0,138=1989 kg x m/s 
Conversão de unidades: 

26 HP x 75,9= 1973 kgm/s 
26 CV x 75= 1950kgm/s 
1872Kgm/s x 0,0138=26HP 

  
2.6 Valor da vazão da bomba em função do tempo 

Um dos grandes problemas é como encontrar o valor da vazão da bomba em função 
do tempo, isto é, usando o coeficiente α. 

Precisamos da equação da bomba no modo de apresentação de Sutter e usaremos A1, 
B1 e C1 para não confundirmos com o valor de B. 

                    H= A1 . α2+ B1 . α . Q  + C1 . Q2 
Exemplo 2.7 
A curva da bomba já achada é: 

H=48 - 116,67x Q -1666,67x Q2 
Sendo: 
A1=48,00 
B1= -116,67 
C1=1666,67 

H=   48 x α2   - 116,67x  α Q -1666,67x Q2 
Precisamos também da equação abaixo onde iremos substituir o valor de HP=H 

Hp= CM+ B. Q 
Hp=H 

A1 . α2 + B1 . α . Q  + C1 . Q2 = CM+ B . Q 
C1 x Q2 + Q (B1 x α - B) + (A1 x α2 –CM)=0 

 
 
A equação C1 . Q2 + Q (B1 . α - B) + (A1 . α2 –CM)=0  
Dividindo ambos os lados da equação acima por C1 temos: 

Q2 + Q (B1 . α - B)/C1 + (A1 . α2 –CM)/C1=0 
Assim em função do tempo t teremos valores de α e de CM e obtemos o valor de Q. 

Que é uma equação do segundo grau da forma: 
    Ax2 + bx + c=0 

Que tem duas raízes e escolhemos a negativa, pois a raiz positiva produzirá 
resultados fora do campo de atuação da bomba. 

Qp= (-b  - (b2 – 4 a. c )0,5 )/ (2 a) 
P2= c=(A1 . α2 – CM)/C1 
P1=b= (B1 . α –B)/C1 

Q2 + P1 . Q + P2=0 
Se    (b2 – 4 a c )<0 então Q=0 
a=1 
Se (P1

2 – 4 x P2) < 0 então Q=0     
Quando (b2 – 4 a c )>0 então calcula-se a raiz negativa: 

Q= 0,5 [-P1 -( P1
2 – 4. 1. P2)0,5 ]   
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Facilmente então encontraremos o valor de Qp 
Tendo o valor de Qp facilmente acharemos os valores de Hp usando 

Hp = CM + B . QP 
Que é a situação de contorno para a bomba. 

Quando a vazão for negativa a válvula de retenção se fecha e não há interesse mais no 
valor da mesma. 
 
 
Exemplo 2.8 
Calcular a vazão da bomba no instante 0,67s; 
Dados: t=0,67s   
α =0,841, CM= -59,9 os valores de P2 e P1 serão: 
 
P2= c=(A1 x α2 – CM)/C1 
P2= (48 x 0,8412 +59,9)/-1666,67 =-0,1 
 
P1=b= (B1 x α –B)/C1 
P1= (-116,67 x 0,854 –2388)/-1666,67=-2486,3 
 
P1

2 – 4 x P2 
(-2486,3)2 + 4 x  0,1= 618168,09 >0    Se o Discriminante for negativo Q=0,0 

Q= 0,5x [-P1 – ( P1
2 – 4 x  P2)0,5 ]  

Q= 0,5x [2486 – ( 618168,09)0,5 ] =0,150m3/s 
 
Dados: t=1,33s   
α =0,726 CM= -59,9 o valor de P2 e P1 serão: 
 
P2= c=(A1 x α2 – CM)/C1 
P2= (48 x 0,7262 +59,9)/-1666,67 =-0,1 
 
P1=b= (B1 x α –B)/C1 
P1= (-116,67 x 0,726 –2388)/-1666,67= -2472,9 
 
P1

2 – 4 x  P2 
(-2472,9)2 - 4 x  0,1= 6115234,01 >0     
Se o Discriminante <0 então Q=0,0 

Q= 0,5x [-P1 – ( P1
2 – 4 x C1 x P2)0,5 ]  

Q= 0,5x [2472,9 – ( 6115234,01)0,5 ] =0,00004043m3/s 
Desta maneira os cálculos continuam até Q=0 ou Q<0 quando não interessa mais a 
rotação da bomba. 
 
2.7  Cota piezométrica na linha de recalque 

Considerando um bombeamento com comprimento L e altura geométrica HG que 
é a diferença entre o nível de sucção e o nível do recalque, o valor da pressão 
piezométrica numa certa distância x a partir da bomba é dada pela equação: 

H= HG + Δh . (L – x)/ L 
Sendo: 
H= altura piezométrica em metros no recalque na distância x da bomba. 
L= comprimento total do recalque em metros 
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HG= diferença geométrica (m) 
x= distância da bomba em metros 
Δh= perda de carga (m) 
Quando x=L então H=HG 
Quando x=0 então H= HG + Δh= altura manométrica total da bomba em metros. 
 
Exemplo 2.9 
Calcular os valores de H numa linha do cálculo de golpe de aríete. São dados 
HG=25,00m e Δh= 10,65m 

Δ x= 2300m/3= 766,67m 
H= HG + Δh . (L – x)/ L 

H= 25 + 10,65 . (2300 – x)/ 2300 
 
 Para x=0, isto na bomba teremos: 

H+Hm=25 + 10,65= 35,65m que é a altura manométrica total Hm 
 
Para x=766,67m teremos: 

H= 25 + 10,65 . (2300 – x)/ 2300 
H= 25 + 10,65x. (2300 – 766,67)/ 2300=32,10m 

Para x= 2 x 766,67m=1533,34m 
H= 25 + 10,65 . (2300 – x)/ 2300 

H= 25 + 10,65 x (2300 – 1533,34)/ 2300= 28,5m 
Para x=2300m 

H= 25 + 10,65 x (2300 – x)/ 2300 
H= 25m 

 
Tabela 2.3- Carga piezométrica ao longo da linha de recalque de 2300m 

Distância x 
(m) 

Carga piezométrica 
(m) 

0,00 35,65 
766,67 32,10 
1533,34 28,50 
2300,00 25,00 
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Figura 2.4- Cota piezométrica ao longo da linha de recalque 

 
2.8 Equação de Darcy-Weisbach 

A equação de Darcy-Weisbach é: 
 

hf= f x (L/D) x V2/ (2g) 
Sendo: 
hf= perda de carga distribuída na adutora em metros 
f= coeficiente de atrito adimensional 
L=  comprimento da adutora em metros 
D= diâmetro da adutora em metros 
V= velocidade média da água no recalque em m/s 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 

Mas pela equação da continuidade Q= A x V 
Sendo:  
Q= vazão em m3/s 
A= área da secção transversal em m2 
V= velocidade média (m/s) 
V= Q/A 
V2= Q2/A2 
Substituindo teremos: 

hf= f x (L/D) x V2/ (2g) 
hf= f x L x Q2/ (2xgxDxA2)   
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Que é a perda de carga em função de vários elementos constante como L, D, g, 
A e f para uma determinada tubulação. Tudo fica variando somente em função de Q2. 

hf=kQ2  
Sendo: 

k=f x L x  (2 x g x DxA2) 
Observar a semelhança com o valor de R 
                                           R= ( f x Δx) / ( 2 x g x D x A2) 
 
Podemos também isolar o valor de f na equação:  

hf= f x L x Q2/ (2xgxDxA2)   
f= ( 2gA2 D x hf)/ (L Q2) 

 
Exemplo 2.10 
Calcular o coeficiente de atrito f dados: 
D=0,25m 
hf= 10,65m 
L=2300m 
Q=0,04m3/s 
A= PI x D2/ 4 = PI x D2/ 4= 3,1416 x 0,252 /4= 0,049m2 

f= ( 2gA2 D x hf)/ (L Q2) 
f= ( 2x 9,81x0,01492 x 0,25 x 10,65)/ (2300x 0,042)=0,034 

 
2.9  Fórmula de Swammee e Jain para o cálculo do coeficiente de atrito f 

Swammee e Jain fizeram uma fórmula aproximada para o cálculo do coeficiente 
de atrito f de adutoras de recalque de diâmetro D e  velocidade V. 

f= 1,325/ ( ln (Є / (3,7 x D) + 5,74/ Re0,9) 2 
Sendo: 
f= coeficiente de atrito adimensional 
Ln= logaritmo neperiano 
Є ou K= rugosidade absoluta em milímetros (mm) conforme Tabela (2.10) 
D= diâmetro da tubulação em metros 
Re= número de Reynolds 

Re= V x D/ υ 
Sendo: 
Re= número de Reynolds (adimensional) 
V= velocidade média na secção em m/s 
D= diâmetro da tubulação em m 
υ = viscosidade cinemática da água = 0,000001m2/s= 10-6 m2/s 

 
Tabela 2.4- Valores da rugosidade uniforme equivalente em mm para diversos 

tubos 
Material Є ou K 

(mm) 
Ferro fundido novo 0,26mm a 1,00mm 
PVC 0,06mm (0,1mm) 
Tubos de chumbo, cobre, latão etc 0,02mm 
Tubo de ferro galvanizado 0,15mm 
Fonte: ABNT PNB 591/77 
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A ABNT  PNB 591/77 recomenda que quando o tubo tiver mais que 1000m de 
comprimento deve-se multiplicar por 2 o número encontrado na tabela e quando for 
menor que 1000m deve-se multiplicar por 1,4. 
 
Exemplo 2.11 
Calcular o valor de f pela fórmula de Swammee e Jain dados: 
D=0,25m 
Ferro fundido nodular= K=0,26mm 
Como L=2300m> 1000m, então multiplicamos por 2 
K= 2 x 0,26=0,52mm 
V= 1,0m/s 

Re= V x D/ υ 
Re= 1,0 x 0,25/ 0,000001=250.000 

f= 1,325/ ( ln (Є / (3,7 x D) + 5,74/ R0,9) 2 
f= 1,325/ ( ln (0,52 / (3,7 x 250) + 5,74/ 250.0000,9) 2 = 0,0245 

 
2.10 Separação da coluna de água 

Conforme Lencastre, 1983 como a água não suporta esforços de tração, sempre 
que a depressão na adutora de recalque atinge valores muito baixos, isto é, menor ou 
igual a -8m haverá libertação de gases dissolvidos, podendo haver ruptura da veia 
líquida, aparecendo grandes bolhas gasosas no meio do escoamento conforme Figura 
(2.5).  

Devido a isto poderemos ter em alguns casos a separação da veia líquida, isto é, 
a separação da coluna de água que está dentro da tubulação.  

Portanto, deverá ser evitada a separação da coluna de água. 
 

 
Figura 2.5- Na curva da pressão mínima teremos ruptura da coluna de água. 

Fonte: Lencastre, 1983. 
 
2.11 Cavitação 

Cavitação é um fenômeno hidráulico no qual se formam bolhas de vapor que 
repentinamente implodem quando elas se deslocam no rotor. Estas implosões no rotor 
causam um barulho excessivo e há uma redução da performance da bomba.  

Os efeitos mecânicos, além do desgaste dos rotores, causa vibração que pode 
danificar totalmente o rotor da bomba e demais peças. 

A cavitação ocorre quando a pressão do líquido é reduzida pela pressão de vapor e 
então começa o processo de fervura, sem que a temperatura do líquido mude.  

Para prevenir a cavitação é necessária que a pressão não caia abaixo da pressão de 
vapor do líquido. Para isto usa-se o que se chama NPSH (net positive suction head) e há 
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duas, uma fornecida pelo fabricante da bomba que é o NPSH requerido e o NPSH 
disponível no local calculado pelo projetista sendo necessário que NPSH.  

         NPSH_disponível-NPSH_requerido ≥ 0,30m.c.a. 
O NPSH disponível, conforme Figura (2.7): 

NPSH disponível= Hpa + Hs – hf – Hvp 
Sendo: 
Hpa= pressão atmosfera na superfície do líquido no poço de sucção bombeado (m) 
Hs= altura da sucção do líquido (m). É a altura da superfície do líquido no poço 

até o centro do rotor da bomba. 
hf= perdas de cargas total na linha de sucção (m) 
Hvp= pressão de vapor do líquido na temperatura de operação (m). 
A pressão de vapor depende da temperatura ambiente e pode ser obtida conforme 

Tabela (2.5). 
 

Tabela 2.5 - Vapor de pressão em função da temperatura 
Temperatura 

 
(ºC) 

Pressão de Vapor
Hvp 
(m) 

0 0,062 
15 0,171 
20 0,235 

23,9 0,303 
37,8 0,658 

                                        Adaptado de FHWA, 2001 
    
Exemplo 2.12 
Calcular o NPSH disponível de uma bomba cujo nível mais baixo está a 2,40m acima 
do eixo do rotor da bomba, considerando as perdas de cargas desprezíveis. 

A pressão atmosférica é 10,3m de água e a de vapor é de 0,236m para temperatura 
de 20º C. 

Então teremos: 
Hpa= 10,3m 
hf= 0 
Hs=2,4m 
Hvp= 0,236 conforme Tabela (2.12). 

NPSH disponível= Hpa + Hs – hf – Hvp 
NPSH disponível= 10,3 + 2,4 – 0 – 0,236= 12,46m 
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2.12 Observações sobre a NB 591/91 
 A análise do golpe de aríete deve ser feita em duas partes: 

 Diagnóstico 
 Dimensionamento 

             O diagnóstico é o estudo do golpe de aríete com a adutora desprovida de 
dispositivos de proteção devendo ser observadas as pressões máximas  admissíveis de 
acordo com o material 
                A NB-591/91 recomenda para dimensionamento o Método das 
Características para análise dos golpes de aríete em adutoras. 
                  A norma recomenda ainda que as pressões máximas devida ao golpe de 
aríete ocorrentes em qualquer seção da adutora, devem ser iguais ou inferiores as 
pressões admissíveis adotadas para as tubulações, conexões, acessórios e equipamentos 
previstos em toda a instalação em face dos planos de cargas piezométricas de regime 
permanente e estáticas. 
               As pressões mínimas devida ao golpe de aríete ocorrentes em qualquer seção 
da adutora devem ser maiores que a pressão subatmosférica admissível. 
              A pressão subatmosférica admissível é a pressão subatmosférica local menos a 
pressão absoluta de vapor de água. 
              Para a água a temperatura de 20ºC a  pressão de vapor é 2,3m e a pressão 
subatmosférica é de 10,3m e então teremos: 
                                               10,3m – 2,3m= 8,00m 
           Portanto, não deverá existir dentro da tubulação pressão menor que 8m. 
 
2.13 Colapso 

Numa tubulação podemos ter esforços causados pela sobre-pressão e pela sub-
pressão. A sub-pressão quando atinge valor abaixo de -8m, causa o colapso da 
tubulação, pois o vácuo relativo que fica dentro da tubulação leva as cargas externas a 
agirem sobre a mesma havendo rompimento de fora para dentro. 

Uma regra prática usada em Portugal no Algarve é que o tubo de aço não sofrerá 
esmagamento se a espessura em mm for igual a dez vezes o diâmetro expresso em 
metros. Assim um tubo de aço de 800mm= 0,80m  e 0,8x10=8mm deverá espessura 
mínima de 8mm. 

 
Tubulações de aço 

Nas tubulações de aço é comum se preverem espessuras mínimas para evitar o 
efeito do colapso conforme Tabela (2.6). 

 
Tabela 2.6- Espessuras mínimas de tubos de aço para evitar o colapso 

Diâmetros 
(mm) 

Espessuras mínimas 
(polegadas) 

700 a 900 1/4 
1000 a 1100 5/16 
1200 a 1400 3/8 
1500 a 1600 7/16 
1700 a 1800 1/2 

Fonte: Azevedo Neto, 1969 
.A antiga PNB-591/77 para se evitar o achatamento da tubulação de aço, ou seja, o 
colapso deve-se obedecer a fórmula de Stwart: 

P2-P1= 3529060 x (e/D) 3 
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Sendo: 
e= espessura em metros ou milímetros 
D= diâmetro do tubo em metros ou milímetros 
P2= pressão externa em kgf/cm2 
P1= pressão interna em kgf/cm2 
 

Os tubos de aço devem ter a espessura mínima da parede do tubo conforme 
Prince, 2006: 

e= (p x D)/ (2 x T) 
Sendo: 
e= espessura da parede (cm) 
D= diâmetro do tubo (cm) 
T=tensão admissível à tração   

T=1000kgf/cm2 para aço soldado e  
T=1400kgf/cm2 para aço sem costura em kgf/cm2 

p= pressão interna (pressão de trabalho, considerando-se o golpe de aríete) em kgf/cm2 
 

Conforme Prince, 2006 a nomenclatura atual é: 
DN= diâmetro nominal 
PSA= pressão de serviço admissível com total segurança, de forma continua e em 
regime hidráulico permanente, excluindo o golpe de aríete. 
PMS: pressão máxima de serviço que um componente pode suportar, incluindo o golpe 
de aríete. 
PTA: pressão hidrostática máxima admissível no teste de campo de um componente de 
uma tubulação recém-instalada. 
PN: pressão nominal expressa por um número utilizado como referência. Todos os 
materiais com flanges de um mesmo DN e designados por um mesmo PN têm as 
dimensões dos flanges compatíveis. 
 A Tabela (2.7) fornece os valores de PSA, PMS e PTA em função dos diâmetros 
e da pressão nominal. 
 

Tabela 2.7- PSA, PMS e PTA em função do diâmetro e da pressão nominal para 
tubos de ferro fundido 

DN PN10 PN16 PN25 

(mm) PSA 
(m) 

PMS 
(m) 

PTA 
(m) 

PSA PMS PTA PSA PMS PTA 

80 160 200 250 160 200 250 400 480 530 
100 e 150 160 200 250 160 200 250 250 300 350 
200 a 300 100 120 170 160 200 250 250 300 350 
350 a 1200 100 120 170 160 200 250 250 300 350 
Fonte: Prince, 2006 
 
 

Tubos de PVC 
O tubo de PVC classe 12 tem PMS=60m, o classe 15, 75m e o classe 20, 100m. 

De modo geral a pressão máxima em tubos de PVC é de 100m. 
Os tubos de PVC compatíveis com os tubos de ferro fundido são chamados de 

tubos DEFOFO que apresentam pressão máxima PMS de 100m. 
 
Tubos de RPVC 

São os tubos de PVC reforçado com fibra vidro e são de excelente qualidade. 
Resistem pressão de 20m a 200m. 
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São divididos em classes PN-10, PN-16, PN-22 que correspondem a pressão 
máxima de 100m, 160m ou 220m. 
 
 
 
 
Colapso 

Conforme Roscoe Moss Company em 
http://www.roscoemoss.com/espanol/waterwell-calculations.html as formulas de 
colapso para tubos de aço e PVC para poços tubulares profundos serão expostas abaixo. 
Podemos estimar que são para tubos de aço ou PVC enterrados. 

As fórmulas de colapso foram feitas para tubos de aço e de plásticos que são 
usados em poços tubulares profundos que podem ter ou não ranhuras. 

 
Colapso de tubos de aço 
            Para tubos de aço a formula mais aceita para o calculo do colapso é a de 
Timoshenko que entra com a razão Diametro/espessura. 

Para tubo redondo: 

 

Sendo: 

 Pcr = colapso teoria de um tubo perfeitamente redondo (psi) 

Para tubo eliptico 

 
Sendo: 
 Pe = pressão de colapso de tubo elipitico (psi) 
E = Young's Modulus for Steel (3x107) 
u = coeficiente de Poisson=0,3 
Do = diâmetro externo do tubo (in) 
 t = espessura da parede do tubo (in) 
 S = Yield strength (mild steel = 35,000 psi) 
 e = excentricidade, frequentemente usado e= 0.01  

Colapso de tubos de PVC 
            Conforme  ASTM F 480 a fórmula para determinar o colapso para tubos de PVC 
é a seguinte: 

 
Sendo: 
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 Pc = pressão de colapso do tubo de  PVC (psi) 
 E = Young's Modulus for PVC=4x105 psi=2,8 GPa 
 u = coeficiente de Poisson=0,33 
 Do = diâmetro externo da tubulação (inches) 
 t = espessura da parede (inches) 

 
Fórmula de Kurt para colapso de tubo de PVC 
                 Uma outra  fórmula useda para determinar o colapso de tubos de  PVC foi 
desenvolvido por Kurt que é mais conservativa que a da ASTM, mas apresenta uma boa
estimativa. 

 

                As propriedades físicas do PVC variam com a temperatura sendo o normal 
20ºC. A partir daí a tensão de resistência do material diminui 0,5psi a cada grau 
Fahrenheit que sobe. 

Exemplo 2.13 
Determinar a pressão de colapso de um tubo de PVC defofo de 400mm com diâmetro 
externo de 429mm e espessura t=17,2mm. A relação D/t= 24 e u=0,45 (coeficiente de 
Poisson). 

 
                             Pc= ( 2 x 4 x 105 x 0,75) / [( 1-0,452) ( 24-1) 3] 
                             Pc=600000/ (0,7975 x 12167)= 61,84 psi= 43,3mca 
 
Como se pode observar para se atingir o colapso em tubo de PVC é necessário uma 
pressão muito grande e podemos dizer que não existe colapso em tubo de PVC. 

 

 

 
Exemplo 2.14 
Caso real. 
Uma tubulação de recalque de diâmetro de 150mm tem pressão máxima de 168m e 
pressão mínima de -9,0m 

Como existe pressão negativa de -9m é menor que -8m, então há necessidade de 
proteção e usamos reservatório de ar comprimido. 

Os tubos escolhidos foram de RPVC  PN-22 para 220m de pressão, RPVC PN-
16 e RPVC PN-10 ao longo da linha de recalque a partir da estação elevatória. 
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Exemplo 2.15 
Caso real ocorrido na Venezuela apresentado pelo prof. dr. Edmundo Koelle. 
Uma tubulação aérea de aço soldado com diâmetro de 1220mm, espessura de 7mm teve 
540m de tubulação que entrou em colapso com e/D=0,005738. 

P2-P1= 3529060 x (e/D) 3 
P2-P1= 3529060 x (0,005738) 3 

P2-P1= 0,67 kg/cm2 
 
 
Estoria: há tempos o autor viu um tubo defofo azul de 200m que tinha sido usado em 
bombeamento em uma estação elevatória de baixa pressão de esgoto sanitário na RMSP 
e que tinha rompido em uma linha paralela ao tubo. Indagando com os especialistas em 
PVC foi me informado que provavelmente aquele tubo deveria ter algum problema de 
fabricação, pois para eles seria impossivel haver colapso em um tubo de PVC.  
 
2.14 Softwares para golpe de ariete 

Conforme USEPA, 2005 os softwares existentes para golpes de arietes 
(transientes hidráulicos) estão listado na Tabela (2.8). 

 
Tabela 2.8- Softwares existentes 

Softwares de 
transientes 
hidráulicos 

Companhia Website 

AQUIS Surge  Seven Technologies  www.7t.dk/aquis  
HAMMER  Haestad Methods  www.haestad.com  
Hytran v3.0  Hytran Solutions  www.hytran.net  
Impulse  Applied Flow Technology  www.aft.com/products/impulse  
InfoSurge, H2OSurge  MWHSoft  www.mwhsoft.com  
Fonte: USEPA, 2005 
 

O programa Hammer que está no Haestad Methods (Bentley) foi feito por 
Thomaz Walski que é uma das maiores autoridades do mundo em análise de rede de 
água juntamente com o prof. dr. Edmundo Koeler. 

Durante muitos anos usei um programa em Fortran feito para o Corpo de 
Engenheiros do Exército Americano (USACE) denominado “Wadiso” de ótima 
qualidade a não ser que a entrada e saida de dados era nas unidades inglesas e o 
programa não era amigavel (friendly) como o Hammer. 
 
2.15 Cálculo do golpe de aríete devido a queda de energia elétrica usando Excel 
 O objetivo foi fazer um programa fácil de usar em Excel que é de conhecimento 
de todos. O problema mais grave em bombeamento é a queda de energia elétrica que 
causam transientes hidráulicos com sobrepressões e subpressões que devem ser 
examinadas para ver se a tubulação suporta. 
 Para exemplo tomamos o caso II da antiga PNB-591/77 em que existe um 
programa demonstrativo. 
 Elaboramos os cálculos baseado no método das características e com o cuidado 
com as condições de contorno que é a bomba centrifuga e o reservatório a jusante para 
onde está sendo encaminhada a água. 
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A adutora tem diâmetro de 0,25m comprimento de 2300m e a diferença de nível 
entre o nível de água da sucção e o nível de água do reservatório onde será lançada a 
água é de 25,00m 

São dados a celeridade a=1150m, a vazão Qo=0,040m3/s a AMT=35,60m, a 
potencia de 26HP, as perdas de cargas totais que é igual a 10,65m. São dados os três 
pontos da curva da bomba 0 e 48m ; 0,03m3/s e 53m e 0,05m3/s e 38m. 

Trata-se de uma bomba em funcionamento, com 1780rpm e o momento de 
inércia do motor e bomba é I*= 2,0 kgfxm2. 

No anexo estão todas as colunas do Excel e uma explicação para cada coluna. 
O programa em Excel acompanha o texto. 
No programa em Excel existem três programas, sendo o Caso I e II da antiga 

NB591/77 e um programa aleatório escolhido. 
Com o resultado do programa poderemos fazer o diagnóstico. 
Na coluna 38 está a pressão junto a bomba que ficará negativa atingindo 7,5m 

próximo do limite de 8,00m tolerado. No caso seria recomendável um volante de 
inércia. 

Quanto as pressões as mesmas não ultrapassam 56,5m estando dentro da 
tolerância do tubo de ferro fundido de 0,25m. 
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Capítulo 03- Método simplificado para golpe de aríete em bombas 
devido a queda da energia elétrica 

 
 
 
 
 
 
Lei II 
A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na 
direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. 
Isaac Newton, Principia- princípios matemáticos de filosofia natural, 5 de julho de 1686 
 
 
 
Conversão de unidades: 
 
Dica: para converter GD2 (kgxm2) para WR2 (lb x ft2) multiplicar por 11,868 
conforme Parmakian e ao contrário temos que dividir por 11,868. 
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Capitulo 03- Método simplificado para golpe de aríete em bombas devido a queda 
da energia elétrica 
 
3.1 Introdução 

Existem dois métodos fundamentais para se examinar os transientes hidráulicos 
em casa de bombas quando há uma falha repentina de energia elétrica. Um dos métodos 
é o simplificado e outro é o método das características, do qual é baseado o método 
gráfico de Bergeron. 

Iremos aqui mostrar método simplificado de Enrique Mendiluce Rosich 
elaborado em 1965 e os gráficos de Parmakian. 
 
3.2Tempo de parada das bombas 

O tempo de parada das bombas “t” quando cai a energia elétrica conforme 
Mendiluce pode ser calculada pela Equação (3.1). 

O tempo de fechamento ou abertura de uma válvula é fácil de se controlar, mas o 
tempo de parada das bombas independe do operador e sim somente do momento de 
inércia do rotor da bomba e do rotor do motor. 
 

t= C + (K x L x Uo x n) / (g x Ho)              (Equação 3.1) 
Sendo: 
t= tempo de parada das bombas 
C= parâmetro tabelado que depende da inclinação do terreno 
K= parâmetro tabelado que contem o efeito da inércia do conjunto motor-bomba. 
L= comprimento da tubulação (m) 
n=número de bombas em paralelo 
Uo= velocidade media na tubulação (m/s) 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
Ho= altura manométrica total (m)= Hm 

A declividade m= 100Hm/ L  
 

Tabela 3.1- Valores do coeficiente C em função da declividade 
Declividade  

(%) 
Valor do coeficiente  

C 
0 0 
10 1,0 
20 0,95 
30 0,58 
40 0,00 

Para declividades maiores que 50% deverá ser aplicada a equação de Allievi. 
 
Tabela 3.2- Valores de K em função do comprimento de recalque L 

Comprimento da adutora (m) Valor do coeficiente K 
L<500m 2,00 
≈500m 1,75 

500m < L<1500m 1,50 
≈1500m 1,25 

L>1500m 1,00 
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Comprimento crítico Lc 

É a distância que separa o final da compressão do ponto crítico. 
Lc= a x t / 2 

Sendo: 
Lc=comprimento crítico (m)  sendo L> Lc 
a= celeridade (m/s) 
t= tempo de parada das bombas (s) 
 

 
 
 
Figura 3.1- Esquema das pressões ao longo da adutora de recalque 
Fonte: Enrique Mendiluce Rosich 
 
3.3 Mendiluce 

Mendiluce propôs o seguinte: 
Quando o tempo de parada t da bomba é maior que 2 x L/a então usamos a 

fórmula de Michaud  para fechamentos lentos para achar conforme Figura (3.3): 
                       Δh = (2 x L x v)/ (g x t)           (Michaud)   
Quando o tempo de parada t da bomba for menor que 2 x L/a então usamos a 

equação de Allievi para fechamento rápidos conforme Figura (3.2) 
                             Δh = ( a x v) / g                   (Allievi) 
O uso é feito usando a altura geométrica entre o nível da bomba e o nível do 

reservatório a jusante H, que é a linha estática. 
 
Teremos sempre: 



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capítulo 03- Método simplificado para golpe de aríete em bombas devido a queda de energia elétrica 

9 de janeiro de 2008                                                      pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 03-5

      Hmax=H + Δh 
Hmin= H – Δh 

 
 
 

 
Figura 3.2- Esquema para manobra rápida 
Fonte: Luiz A. Camargo, 1989 Golpe de aríete em tubulações de recalque- Análise simplificada 
 

 
 

Figura 3.3- Esquema para manobra lenta 
Fonte: Luiz A. Camargo, 1989 Golpe de aríete em tubulações de recalque- Análise simplificada 

 
Exemplo 3.2 
Calcular o golpe de aríete de uma estação elevatória quando há uma queda de energia 
elétrica. São duas bombas com vazão de 0,9m3/s diâmetro de 1,20m 
Área da seção transversal= 1,131m2 e comprimento L=600m e celeridade a=1000m/s. A 
altura manométrica total Hm=67m e a velocidade Uo=0,80m/s 
O tempo de parada t será calculado pela equação: 

t= C + K x L x Uo x n / (g x Ho) 
n= número de bombas=1 
Ho=Hm=67m 
K=1,8  pois o comprimento L é aproximadamente igual a 500m 
C= 1,00     pois  100 x Hm/ L= 100 x 67/600= 11% 

t= 1 + (1,8x 600 x 0,8x1) / (9,81x 67) =3,62 s 
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Vamos agora calcular 2 x L/a = 2 x 600/1000= 1,2s 
Como o valor t=3,62s que é maior que 1,2 s, então podemos considerar como se 

fosse um fechamento lento e usamos a fórmula de Michaud. 
Δh=  2 x L x v / (g x t)=  2 x 600 x 0,80  / (9,81 x 3,62) = 27m= Δh 

Considerando que a altura geométrica fosse de Hg= 60m teremos: 
Hg + Δh = 64 + 27= 87m 
Hg- Δh  =64- 27= 33m 

Portanto, a pressão irá varia de 33m a 87m. 
O comprimento crítico Lc 

Lc= a x t / 2 
Lc= 1000 x 3,62/ 2=1800m > 600m e portanto não se aplica o conceito de comprimento 
crítico Lc. 
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3.4 Estimativa de golpe de aríete em bombas 

Stephenson, 1981 apresentou a Figura (3.4) para estimativa de golpe de aríete 
quando há queda de energia elétrica e considerando que há perdas de água na linha de 
recalque. O gráfico só é válido se não há separação de coluna.  

Separação de coluna é considerada quando nenhum ponto está abaixo de 8m 
negativo. 
 

 
Figura 3.4- Pressões máximas e mínimas quando há de energia elétrica em um 
bomba. Considera-se a perda de carga. 
Fonte: Stephenson, 1981. 
 
Exemplo 3.3 
Dada uma  tubulação de recalque  com c=1150m/s 
vo=0,80m/s e hf=10,65. Altura geométrica Hg=25m 
Vamos calcular  

c x vo/ g = 1150 x 0,80 /9,81=94 
hf/ cx vo/g= hf/94= 10,65/94=0,11 

Entrando na Figura (3.4) temos: 
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= + 0,95 
= -  0,95 
Pressão máxima= 25+0,95 x 94= 25+89= 114m 
Pressão mínima= 25 -0,95 x 94=25  -89= -64m 

Como a pressão mínima deu negativo e muito grande há separação da coluna de 
água e, portanto não é válida a aplicação do gráfico de Stephenson. 
 
Exemplo 3.4 
V=0,68m/s 
L=770m 
Hm=110,12m 
Hg=102m 
hf= 8,12m 
Vamos calcular  

hf/ cx vo/g= hf/38= 8,12/38=0,21 
Entrando na Figura (3.4) temos: 

Para a pressão máxima achamos  0,85 
Para a pressão mínima achamos - 1,00 

Pressão máxima= 102+0,85 x 38 = 102+32= 134m 
Pressão mínima= 102 -1,00 x 38 =102-38= 64m 
 

Stephenson, 1981 salienta que a Figura (3.4) pode ser usada para fechamento 
rápido de válvula na ponta da rede, devendo-se neste caso inverter o gráfico, ficando o 
que é pressão máxima vira pressão mínima e o que é pressão mínima vira pressão 
máxima. 
 
3.5 Gráficos de Parmakian 

Parmakian, 1968 apresentou 8 gráficos para cálculo das pressões máximas e 
mínimas em casas de bombas quando falta a energia elétrica. 

Os gráficos foram feitos quando não existem válvulas de retenção na bomba o 
que não é usual. Mesmo assim com algum truque pode ser usado com válvula de 
retenção conforme iremos ver. 

Os gráficos possuem de entrada duas  variáveis: 2ρ  e K1 x 2 x L/c 
2ρ=  c x V/ (g x Ho) 

Sendo: 
2ρ=coeficiente adimensional 
c= celeridade da propagação da onda (m/s) 
V= velocidade média do escoamento (m/s) 
g=aceleração da gravidade =9,81m/s2 
Ho= altura manométrica total da bomba (m) 

 
K1=( 910569  x HG x Q)/(NxPD2 x η x n2) 

Sendo: 
K1= coeficiente adimensional 
N= número de bombas em paralelo 
HG = desnível geométrico (m) 
Q= vazão de bombeamento (m3/s) 
PD2 = momento de inércia do motor+bomba em kgx m2 
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η = rendimento de cada bomba em fração 
n= velocidade de rotação da bomba (rpm) 

 
 

 
 

Figura 3.5- Subpressão na bomba 

 
 

Figura 3.6- Subpressão no meio da linha de recalque 
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Figura 3.7- Sobrepressão na bomba 

 
 
 

 
 

Figura 3.8- Sobrepressão no meio da tubulação 
 

 
 

Figura 3.9-Máxima velocidade de rotação reversa 
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Figura 3.10- Tempo de reversão do escoamento na bomba 

 
Figura 3.11- Tempo da velocidade da bomba ser zero 

Figura  

 
Figura 3.12- Tempo máximo de reversão da velocidade da bomba 
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Exemplo 3.5 
Baseado em Macyntire, 1980 e adaptado as unidades SI 
Dados: 
L=950m 
D=0,60m 
Q= 0,283m3/s 
V= 2,0m/s 
HG= 78,7m 
Potência de cada motor= 200 HP 
n= 1760 rpm  
Rendimento de cada bomba= η = 0,78 
Número de bombas=N=2 
PD2 de cada bomba= 14,32 kgx m2               
Mudanças de unidade: 
    170 lbxft2 /11,868=14,3242 kg xm2 
c=celeridade = 990 m/s 
2ρ=  c x V/ (g x Ho) 
                            2ρ=  990 x 2,0/ (9,81 x 80)=2,52 

K1=(910569 x HG x Q)/(PD2 x η x n2) 
K1=(910569 x 78,7 x0,283/(2 x 14,3242 x 0,78 x 17602)=0,294 

 
2 x L / c= 2 x 950/990= 1,92s 
K1 x 1,92s= 0,294 x1,92= 0,56 
 
Dica: para converter GD2 (kgxm2) para WR2 (lb x ft2) multiplicar por 11,868 
conforme Parmakian e ao contrário temos que dividir por 11,868. 
 

Entrando na Figura (3.5) e (3.7) obtemos 90%  (downsurge) e 42% (upsurge) 
respectivamente.Então teremos: 
Pressão mínima na bomba= HG+sub-pressão na bomba=78,7–0,9x78,7=78,7-70,8= 7,9m 
Pressão máxima na bomba= HG + sobre-pressão na bomba= 78,7 + 0,42x 78,7=78,7+33=111,7m 

Macyntire, 1980 salienta que se houver válvula de retençao teremos o mesmo 
valor absoluto da depressão 33m e então teremos: 
Pressão mínima na bomba= HG + subpressão na bomba=78,7+70,8=148,8m 
Pressão máxima na bomba= HG + sobrepressão na bomba= 78,7 + 0,42x 78,7=111,7m 
 
 
Exemplo 3.6 
Este exemplo foi adaptado de Parmakian  para unidades SI e  está no livro Pump 
Handbook. 
D=0,90m 
Vo= 1,80m/s 
n= 1760 rpm 
Rendimento da bomba=0,857 
PD2 de cada bomba= 32,440 kgx m2 

385 lb x ft2 /11,868 = 32,440 kgx m2 
Número de bombas em paralelo=3 
HG= 66m 
c= 900m/s 
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L= 1182m 
Q= 0,954m3/s 
2 x L/ c= 2 x 1182/ 900= 2,63 s 
 

2ρ=  c x V/ (g x Ho) 
2ρ= 900 x 1,8/ (9,81 x 66)=2,5 
K1=(910569 x HG x Q)/(PD2 x η x n2) 

K1=(910569 x 66,0 x0,954/(3 x 32,44 x 0,847 x 17602)=0,225 
 

Entrando na Figura (3.5) subpressão na bomba com K1=0,225 na abscissa e 
2ρ=2,5 nas curvas achamos 70%; 

 Usando a Figura (3.7) para sobrepressão na bomba com os mesmos dados 
achamos  25%. 

Sobrepressão: 
66m + 0,7 x 66= 112m 
66m – 0,25 x 66=50m 
Portanto, a pressão máxima na bomba será de 112m e a mínima de 50m
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Capítulo 04- Transientes hidráulicos em canais 
 
4.1 Introdução 

Chaudhry, 1993 nos chama a atenção ao fato de que o famoso Método das 
Características foi usado primeiramente em condutos livres.  

Monge em 1789 desenvolveu um método gráfico e foi ele quem deu o nome de 
Método das Características. 

Apesar de o método ser criado para canais é muito pouco usado e bastante utilizado 
em condutos forçados. 

Conforme Chaudhry, 1993 as várias situações em que ocorrem os transientes 
hidráulicos em canais são: 

 Ondas em canais ou túneis resultantes de inicio ou parada de turbinas com 
abertura ou fechamento de válvulas. 

 Inundações causadas por chuvas  
 Avalanche devido a queda de barrancos ou morro que cai no canal 
 Falha de barragens 
 Circulação da água em lagos e reservatórios produzidos pelo vento ou pela 

temperatura. 
 Ondas nos lagos ou reservatórios causados por tempestades, terremotos, 

desbarrancamentos, furacão, etc. 
 
4.2 Ondas 

Vamos usar os conceitos de Chaudhry, 1993. 
A onda varia no tempo ou no espaço com variação da profundidade ou da vazão. 
A onda é oscilatória quando não há transporte de massa e a onda é de translação 

quando há transporte de massa. 
A frente da onda de translação chama-se que em inglês tem o nome de surge que em 

português é equivalente a surto ou vagalhão conforme Porto, 2003. 
A onda é chamada de positiva se a profundidade atrás da onda é maior que a 

profundidade da água quando não há perturbação. 
A onda é chamada negativa quando a profundidade atrás da onda é menor que a 

profundidade quando não há perturbação. 
O comprimento de onda é o comprimento L entre as cristas das ondas e a altura da 

onda ou amplitude é altura referente ao nível da água quando não havia perturbação 
conforme Figura (4.1). 
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Figura 4.1- Comprimento da onda e amplitude da onda Z 
Fonte: Chaudhry, 1993 
 
Conforme Streeter et al., 1982 os fenômenos transitórios que ocorrem em canais são 

em geral de tratamento mais complexos do que os que ocorrem em condutos forçados. 

 
Figura 4.2- Transientes hidráulicos causados pelo fechamento da turbina a jusante 
 Fonte: Chaudhry, 1993 

 
4.3 Onda de translação positiva e sem atrito num canal retangular 

Em um canal retangular para baixa altura de ondas a celeridade de propagação 
das ondas é dada pela equação: 

                           c = (g . y ) 0,5 
Sendo: 
c=celeridade de propagação da onda (m/s) 
g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 
y= altura da lâmina de água no canal retangular (m) 
Nota: a equação acima só vale para pequenas ondas. 
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Para canais retangulares, sem atrito e com altura de ondas pequenas vale o 
seguinte (Chaudhry, 1993). 

Vw= (v2 . y2 – v1 . y1) / (y2 – y1) 
Sendo: 
Vw= velocidade absoluta da onda (m/s)  
Vw= V + c 
V= velocidade da água no canal antes do fenômeno do transitório (m/s) 
v2, y2 são as velocidades e altura  quando ocorre o fenômeno do transitório. 

(v1 – v2) 2 = (g . (y1 – y2) x (y1
2 – y2

2))/ (2 . y1 . y2) 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.3- Esquema 
Fonte: Chaudhry, 1993 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.4- Onda de translação positiva num canal retangular 
Fonte: Chaudhry, 1993 

 
 

 
Figura 4.5- Problema da onda reduzido a um caso de regime permanente pela 

superposição da velocidade de propagação 
Fonte: Chaudhry, 1993 
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Exemplo 4.1 
Conforme Chaudhry, 1993. 
Seja um canal retangular com 2,5m de largura com vazão de 5m3/s e a profundidade do 
canal é de 2,0m. Achar a altura da onda e a velocidade  se a vazão é repentinamente 
aumentada para 10m3/s a montante do canal. 
Q1= 5m3/s 
Q2= 10m3/s 
y1= 2m 
B=2,5m (largura do canal retangular) 
Achar 
y2=? 
Vw=? 
 
v1=Q1/ (B . y1)= 5/ (2,5 x 2) = 1,0m/s 
Q2= B . y2 .v2 
v2 . y2= 10/ 2,5=4 

(v1 – v2) 2 = (g . (y1 – y2) . (y1
2 – y2

2))/ (2 . y1 . y2) 
(1 – 4/y2) 2 = (9,81 x (2 – y2) x (22 – y2

2))/ (2 x 2,0 x y2) 
Temos uma equação em função de y2 e por tentativas achamos: 

y2= 2,334m 
Portanto, a altura da onda  é 2,334m – 2,00= 0,334m 

Vw= (v2 . y2 – v1 . y1) / (y2 – y1) 
v2 . y2= 4 
Vw= (4– 1,0x2,0) / (2,334 – 2,0)=5,99m/s 

 
4.4 Falhas em barragens 

Quando uma barragem se rompe cria uma onda negativa que se arrasta por 
vários quilômetros fazendo um estrago avassalador, levando prédios, pontes, inundando 
estradas e derrubando casas. 

Conforme Tomaz, 2007 no livro virtual “Critério Unificado” mostramos a 
Figura (4.6) onde mostra uma falha em barragem de terra. 

 

 
Figura 4.6 - Falha na barragem de Loveton em 1989 no Estado de Maryland. 

Observar a forma trapezoidal 
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4.5 Transientes em instalações prediais 
 Quando estudava na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tinha um 
amigo do interior que tinha um apartamento na av. 9 de julho. Quando estávamos 
estudando na sala e um colega ia ao banheiro, sabiamos pelo ruido das instalações 
hidráulicas que peça que estava usando. Assim quando dava a descarga era um tipo de 
ruido e quando lavava era outro. O problema é que as instalações prediais estavam mal 
dimensionadas, apesar de ser um prédio bonito. 
 Antigamente o grande vilão do golpe de ariete eram as válvulas de descargas. 
Visitei a fábrica da Docol em Santa Catarina e vi numa banca de teste o golpe de ariete 
de varias marcas de válvulas existentes no mercando e sem dúvida a melhor era a 
Docol. Passado alguns anos, o esforço dos fabricantes de válvulas e os pedidos 
insistente dos projetistas e fabricantes de tubos de PVC, todas as válvulas foram 
remodeladas e não apresentaram mais problemas de golpe de ariete. 

Em uma instalação predial o efeito dos transientes hidráulicos ou golpes de 
aríetes são os ruídos nas instalações que são evitados de varias maneiras, uma delas 
sendo a limitação de uma velocidade máxima. 

O fechamento ou abertura de uma válvula ou outro componente, causa o 
fenomeno do golpe de ariete. 

As peças como válvulas de descargas, torneiras etc modernas já são projetadas 
de maneira a evitar o golpe de aríete para sobrepressões até 20mca (200kPa), lembrando 
que a pressão estática máxima é de 40mca (400kPa) e a mínima de 0,5mca (5kPa). 

É recomendado que ao se instalar válvula de descarga que a coluna de 
distribuição seja exclusiva. A NBR 5626/98 recomenda ainda que seja feito tubulação 
de ventilação com diametro igual ou superior ao da coluna de onde se deriva e que esta 
tubulação tenha sua extremidade livre acima do nível máximo admissível no 
reservatorio superior. Desta maneira será evitado a retrossifonagem. 

Para instalações de água quente a norma NBR 7198/93 e a norma de água fria 
NBR 5626/95 recomendam a velocidade máxima de 3m/s, devendo ser escolhida a 
velocidade adequada dependendo do material de isolamento acústico. 

É importante esclarecer que em um estádio de futebol onde há muito barulho o 
projetista pode optar por deixar existir os ruídos do golpe de aríete. 

 
4.6 Tsunami  

Conforme Silveira, 2005 et al, o Tsunami é uma palavra japonesa que designa 
ondas geradas em oceanos, mares, baias, lagos, a partir ou de movimentos sísmicos, ou 
de vulcanismo, ou de deslizamentos de terra submarina, ou de impacto de meteorito, ou 
até de fenômenos metereológicos. 

São ondas longas com aproximadamente de 10km a 500km e se comporta 
hidraulicamente como uma onda de baixa amplitude da ordem de 0,5m a 1,00m. Com o 
deslocamento da onda no oceano em 20min a varias horas aproximadamente a mesma  
começa aumentar de amplitude para alturas de mais de 10m acima do nível natural do 
mar. 

Alguns cientistas acreditam que a travessia de Moysés no mar Vermelho foi 
possibilitada pelo recuo da água por um Tsunami e depois que os israelitas passaram, as 
ondas gigantes apareceram e acabaram com o exército dos egípcios. Como Moysés 
sabia que naquela hora ia dar um Tsunami se nem hoje conseguimos fazer a previsão ? 

No século XIV aC a cidade de Knossos capital da Ilha de Creta foi devastada por 
colossais ondas geradas pela erupção do vulcão de Santorini no mar Egeu. 
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O Tsunami causado pela erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia em 26 de 
agosto de 1882 matou 36.417 pessoas. 

No Alasca em 9 de julho de 1958 houve um desabamento de 90 milhões de 
toneladas de rocha e gelo que caíram dentro da baia Lituya Bay gerando ondas com 
cerca de 50m até 524m conforme marcas na floresta das montanhas que circundam a 
baia. 

O Tsunami de 26 de dezembro de 2004 que todos vimos na televisão matou 
cerca de 300.000pessoas 
 

 

 
 

Figura 4.7- Foto do efeito de um Tsunami de dezembro de 2004 
 

 
Figura 4.8- Ondas do Tsunami de dezembro de 2004 

Lisboa 
Os milhares de portugueses que sobreviveram ao grande terremoto de Lisboa de 

1 de novembro de 1755 foram mortos por um tsunami que se seguiu 50 min depois. 
A onda com 15m de altura atingiu a cidade matando os inúmeros sobreviventes 

do terremoto. Os jesuitas que não gostavam do Marquês de Pombal que governava 
Portugal, o culparam dizendo que tinha sido um castigo de Deus. 

A celeridade de propagação da onda do Tsunami é: 
c= (g . d)0,5 
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Conforme Silveira et al, 2005 no meio do oceano com profundidade d=5000m 
teremos c= 221m/s=800km/h. 

Chegando perto do litoral onde a profundidade atinge 50m por exemplo, a 
velocidade de propagação da onda será de 80 km/h. 
 
4.7 Software para canais 

Porto, 2003 elaborou o programa exeplicm1.exe para exame dos transientes em 
canais e que pode ser acessado na Universidade de São Carlos da USP onde aparece um 
programa em Fortran muito bem elaborado e podendo ser acessado em 
www.eesc.sc.usp.br que usa o esquema explicito com fator de relaxação. 
 
 
4.8 Fortran 

O Fortran é uma linguagem muito velha. 
Aprendi em 1962 na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo o 

Assembler e o Fortran num computador 1620 da IBM numa sala com 80m2 com ar 
condicionada e com o uso antigo dos cartões holerit que hoje ninguém conhece. A 
capacidade de memória  era baixíssima e para isto era importante os programas de baixo 
nível. 

O Fortran IV evoluiu até chegar ao Fortran 77. Embora a linguagem esteja em 
desuso, cientificamente muitos trabalhos são feitos em Fortran, bastando citar o livro de 
M. Hanif Chaudhry de 1993. Portanto, de uma maneira ou outra o Fortran ainda é usado  
e segundo o livro Numerical Recipes in C de 1989  o Fortran até o presente momento 
mais rápido que a linguagem C. Uma dos motivos é que as rotinas em Fortran foram 
exaustivamente usadas, aferidas e melhoradas ao longo dos anos enquanto as rotinas em 
C ainda são relativamente recentes. 

O Fortran que usaremos é o GNU Fortran 77 fornecido gratuitamente conforme 
www.math.hawwaii.edu/lab/197/fortra_instr_hile.html. 

Existem 4 arquivos principais que devem ser copiados no DOS no diretório C:\. 
g77.exe.zip 

           g77/lib.zip 
g77doc.zip 
unzip.zip 

 
Existem dois sites importantes: 

http://www.geocities.com/Athens/Olympus/5564 
http://kkourakis.tripod.com 

 
Como entrar no DOS: 

No windows entre em Programas, depois em Acessórios e Prompt do DOS. 
Para gravar usar diskete de 3 ¼” no drive apropriado ou Zip Driver. 
 

Usa-se o editor EDIT desta maneira: 
cd\g77\bin  Edit streeter.f 
 

Compila-se assim: 
cd\g77\bin g77 streeter.f –o streeter.exe 
Existe documentação para se poder usar o Fortran 77 da GNU. 

 



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capítulo 04- Transientes  hidráulicos em canais 

17 de fevereiro de 2010                                                 pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 04-10

C:\G77\bin> 
 
 
Exemplo 4.4 
Canais, Chaudhry, 1993, Esquema de Preissmann usado desde 1960 para estudos de 
canais. 

O fator de relaxação α varia de 0,55 a 1 sendo usualmente usado α entre 0,6 a 0,7    
Programa em Fortran 77. Unidades SI; 

 
C      COMPUTATION OF UNSTEADY, FREE-SURFACE FLOWS BY PREISSMANN 
C      IMPLICIT SCHEME IN A TRAPEZOIDAL CHANNEL 
C      CONSTANT FLOW DEPTH ALONG THE CHANNEL IS SPECIFIED AS 
C      INITIAL CONDITION. 
C      TRANSIENT CONDITIONS ARE PRODUCED BY THE SUDDEN CLOSURE 
C      OF A DOWNSTREAM GATE. 
C 
C    ************************* NOTATION ************************ 
C 
C     ALPHA = WEIGHTING COEFFICIENT 
C     AR = STATEMENT FUNCTION FOR FLOW AREA 
C     B0 = CHANNEL BOTTOM WIDTH 
C     C = CELERITY 
C     CENTR = MOMENT OF FLOW AREA 
C     CMN = MANNING'S COEFFICIENT 
C     CHL = CHANNEL LENGTH 
C     G = ACCELERATION OF GRAVITY 
C     HR = STATEMENT FUNCTION FOR HYDRAULIC RADIUS 
C     IPRINT = COUNTER FOR PRINTING RESULTS 
C     MAXITER = MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS 
C     NSEC = NUMBER OF CHANNEL SECTIONS 
C     Q0 = INITIAL STEADY STATE DISCHARGE 
C     S = CHANNEL LATERAL SLOPE 
C     S0 = CHANNEL BOTTOM SLOPE 
C     TLAST = TIME FOR TRANSIENT FLOW COMPUTATION 
C     TOL = TOLERANCE FOR INTERATIONS 
C     TOP = STATEMENT FUNCTION FOR WATER TOP WIDTH 
C     V = FLOW VELOCITY 
C     Y = FLOW DEPTH 
C     UNITS = ALPHANUMERIC VARIABLE FOR UNITS SYSTEM 
C   ************************************************************ 
C 
      CHARACTER*15 UNITS 
      DIMENSION Y(60),V(60),C1(60),C2(60),DF(60),EQN(124,125) 
      AR(D) = (B0+D*S)*D 
      HR(D) = (B0+D*S)*D/(B0+2*D*SQRT(1+S*S)) 
      TOP(D) = B0+2*D*S 
      CENTR(D) = D*D*(B0/2+D*S/3) 
      DCENDY(D)= D*(B0+D*S) 
      READ(5,*) G,NSEC,TLAST,IPRINT 
      READ(5,*) CHL,B0,S,CMN,S0,Q0,Y0,ALPHA,TOL,MAXITER 
      T = 0 
      IF(G.GT.10) THEN 
      CMN2 = (CMN*CMN)/2.22 
      ELSE 
      CMN2 = CMN*CMN 
      END IF 
C 
C     STEADY STATE CONDITIONS 
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C 
      C = SQRT(G*AR(Y0)/TOP(Y0)) 
      V0 = Q0/AR(Y0) 
      DX = CHL/NSEC 
      DT = DX/(V0+C) 
      DTX2 = 2*DT/DX 
      YRES = Y0 
      I = 1 
      NP1 = NSEC + 1 
      DO WHILE(I.LE.NP1) 
      V(I) = V0 
      Y(I) = Y0 
      I = I+1 
      END DO 
      IF(G.LE.10) UNITS = 'SI' 
      IF(G.GT.10) UNITS = 'ENGLISH' 
      WRITE(6,15) UNITS,CHL,B0,S,S0,CMN,Q0,Y0,NP1,TLAST 
      IFLAG = 0 
      IP = IPRINT 
C 
C     COMPUTE TRANSIENT CONDITIONS 
C 
      DO WHILE(T.LE.TLAST .AND. IFLAG.EQ.0) 
      ITER = 0 
      IF(IPRINT.EQ.IP) THEN 
      IP = 0 
      WRITE(6,20) T 
      WRITE(6,30) (Y(I),I= 1,NP1) 
      WRITE(6,40) (V(I),I= 1,NP1) 
      END IF 
      T = T+DT 
C 
C     GENERATE SYSTEM OF EQUATIONS 
C 
      I = 1 
      DO WHILE(I.LE.NSEC) 
      ARI = AR(Y(I)) 
      ARIP1 = AR(Y(I+1)) 
      C1(I)=DTX2*(1-ALPHA)*(ARIP1*V(I+1)-ARI*V(I))-ARI-ARIP1 
      SF1 = ABS(V(I))*V(I)*CMN2/HR(Y(I))**1.333 
      SF2 = ABS(V(I+1))*V(I+1)*CMN2/HR(Y(I+1))**1.333 
      TERM1 = -DT*(1-ALPHA)*(G*ARIP1*(S0-SF2)+G*ARI*(S0-SF1)) 
      TERM2 = -(V(I)*ARI+V(I+1)*ARIP1) 
      TERM3 = DTX2*(1-ALPHA)*(V(I+1)**2*ARIP1+G*CENTR(Y(I+1))- 
     1       V(I)**2*ARI-G*CENTR(Y(I))) 
      C2(I) = TERM1 + TERM2 + TERM3 
      I = I+1 
      END DO 
      NP11 = 2*NP1 + 1 
      SUM = TOL+10 
100   IF(.NOT.(SUM.LE.TOL))THEN 
      I = 1 
      DO WHILE(I.LE.2*NP1) 
       J = 1 
       DO WHILE(J.LE.NP11) 
 EQN(I,J) = 0.0 
 J = J+1 
       END DO 
      I = I+1 
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      END DO 
      ITER = ITER+1 
C 
C     BOUNDARY EQUATIONS 
C 
      EQN(1,1) = 1.0 
      EQN(1,NP11) = -(Y(1)-YRES) 
      EQN(2*NP1,2*NP1) = 1.0 
      EQN(2*NP1,NP11) = -V(NP1) 
C 
C     INTERIOR NODES 
C 
      I = 1 
      DO WHILE(I.LE.NSEC) 
      ARI = AR(Y(I)) 
      ARIP1 = AR(Y(I+1)) 
      K = 2*I 
      EQN(K,NP11)=-(ARI+ARIP1+DTX2*ALPHA*(V(I+1)*ARIP1-
V(I)*ARI)+C1(I)) 
      SF1 = ABS(V(I))*V(I)*CMN2/HR(Y(I))**1.333 
      SF2 = ABS(V(I+1))*V(I+1)*CMN2/HR(Y(I+1))**1.333 
      TERM1 = DTX2*ALPHA*(V(I+1)**2*ARIP1+G*CENTR(Y(I+1))-V(I)**2*ARI 
     1       -G*CENTR(Y(I))) 
      TERM2 = -ALPHA*DT*G*((S0-SF2)*ARIP1+(S0-SF1)*ARI) 
      EQN(K+1,NP11) = -(V(I)*ARI+V(I+1)*ARIP1+TERM1+TERM2+C2(I)) 
      DAY1 = TOP(Y(I)) 
      DAY2 = TOP(Y(I+1)) 
      EQN(K,K-1) = DAY1*(1-DTX2*ALPHA*V(I)) 
      EQN(K,K) = -DTX2*ALPHA*ARI 
      EQN(K,K+1) = DAY2*(1+DTX2*ALPHA*V(I+1)) 
      EQN(K,K+2) = DTX2*ALPHA*ARIP1 
      DCDY1 = DCENDY(Y(I)) 
      DCDY2 = DCENDY(Y(I+1)) 
      DSDV1 = 2*V(I)*CMN2/HR(I)**1.333 
      DSDV2 = 2*V(I+1)*CMN2/HR(I+1)**1.333 
      PERI = ARI/HR(Y(I)) 
      TERM1 = 2*SQRT(1+S**2)*ARI - DAY1*PERI 
      TERM2 = HR(Y(I))**0.333*ARI**2 
      DSDY1 = 1.333*V(I)*ABS(V(I))*CMN2*TERM1/TERM2 
      PERIP1 = ARIP1/HR(Y(I+1)) 
      TERM1 = 2*SQRT(1+S**2)*ARIP1-DAY2*PERIP1 
      TERM2 = HR(Y(I+1))**0.333*ARIP1**2 
      DSDY2 = 1.333*V(I+1)*ABS(V(I+1))*CMN2*TERM1/TERM2 
      TERM1 = -DTX2*ALPHA*(V(I)**2*DAY1 + G*DCDY1) 
      TERM2 = -G*DT*ALPHA*(S0-SF1)*DAY1 
      EQN(K+1,K-1)=V(I)*DAY1+TERM1+TERM2+G*DT*ALPHA*ARI*DSDY1 
      EQN(K+1,K)=ARI-DTX2*ALPHA*2*V(I)*ARI+G*DT*ALPHA*ARI*DSDV1 
      TERM1 = DTX2*ALPHA*(V(I+1)**2*DAY2+G*DCDY2) 
      TERM2 = -G*DT*G*(S0-SF2)*DAY2 
      EQN(K+1,K+1) = V(I+1)*DAY2+TERM1+TERM2+ALPHA*DT*G*ARIP1*DSDY2 
      EQN(K+1,K+2) = ARIP1+DTX2*ALPHA*2*V(I+1)*ARIP1+ALPHA*DT*G 
     1        *DSDV2*ARIP1 
      I = I+1 
      END DO 
C 
C     SOLVE SYSTEM OF EQUATIONS 
C 
      CALL MATSOL(2*NP1,DF,EQN) 
      I = 1 
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      SUM = 0.0 
      DO WHILE(I.LE.2*NP1) 
      SUM = ABS(DF(I))+SUM 
      IF(MOD(I,2).EQ.1) Y(I/2+1) = Y(I/2+1)+DF(I) 
      IF(MOD(I,2).EQ.0) V(I/2) = V(I/2) + DF(I) 
      I = I+1 
      END DO 
C 
C     CHECK NUMBER OF ITERATIONS 
C 
      IF(ITER.GT.MAXITER) THEN 
      IFLAG = 1 
      SUM = TOL 
      END IF 
      GO TO 100 
      END IF 
      IP = IP+1 
      END DO 
      IF(IFLAG.EQ.1) WRITE(6,50) 
15    FORMAT(5X,'PREISSMANN SCHEME', 
     1 /5X,'UNITS = ',A10,/5X,'CHANNEL LENGTH = ',F7.2, 
     2 /5X,'CHANNEL BOTTOM WIDTH = ',F6.2,/5X,'CHANNEL LATERAL SLOPE = 
     3 ',F5.2,/5X,'CHANNEL BOTTOM SLOPE = ',F10.5,/5X,'MANNING"S n = ' 
     4,F10.5,/5X,'INITIAL STEADY STATE DISCHARGE = ',F7.2,/5X, 
     5'UNIFORM FLOW DEPTH = ',F7.2,/5X,'NUMBER OF CHANNEL SECTIONS = 
', 
     6 I3,/5X,'TIME FOR WHICH TRANSIENTS WILL BE COMPUTED = ',F6.2) 
 20   FORMAT(/2X,'T = ',F8.3) 
 30   FORMAT(2X,'Y = ',(12F6.2)) 
 40   FORMAT(2X,'V = ',(12F6.3)) 
 50   FORMAT(5X,'MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS EXCEEDED') 
      STOP 
      END 
C    
****************************************************************** 
C      SIMULTANEOUS SOLUTION OF THE SYSTEM OF EQUATIONS 
C 
      SUBROUTINE MATSOL(N,X,A) 
      DIMENSION X(60),A(124,125),NROW(60) 
      I = 1 
      DO WHILE(I.LE.N) 
      NROW(I) = I 
      I = I + 1 
      END DO 
      I = 1 
      DO WHILE(I.LE.N-1) 
       AMAX = A(NROW(I),I) 
       J = I 
       IP =I 
       DO WHILE(J.LE.N) 
 IF(ABS(A(NROW(J),I)) .GT. AMAX) THEN 
  AMAX = ABS(A(NROW(J),I)) 
  IP = J 
 END IF 
 J = J+1 
       END DO 
      IF(ABS(AMAX) .LE. 1E-08) GO TO 100 
      IF(NROW(I).NE.NROW(IP))  THEN 
       NC = NROW(I) 



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capítulo 04- Transientes  hidráulicos em canais 

17 de fevereiro de 2010                                                 pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 04-14

       NROW(I) = NROW(IP) 
       NROW(IP) = NC 
      END IF 
      J = I+1 
      DO WHILE(J.LE.N) 
       COEF = A(NROW(J),I)/A(NROW(I),I) 
       JJ = I+1 
 DO WHILE(JJ.LE.N+1) 
  A(NROW(J),JJ)=A(NROW(J),JJ)-COEF*A(NROW(I),JJ) 
  JJ = JJ + 1 
 END DO 
 J = J+1 
      END DO 
      I = I+1 
      END DO 
      IF(ABS(A(NROW(N),N)) .LE. 1E-08) GO TO 100 
      X(N) = A(NROW(N),N+1)/A(NROW(N),N) 
      I = N-1 
      DO WHILE(I.GE.1) 
       SUM = 0.0 
       J = I+1 
       DO WHILE(J.LE.N) 
 SUM = A(NROW(I),J)*X(J) + SUM 
 J = J+1 
       END DO 
       X(I) = (A(NROW(I),N+1) - SUM)/A(NROW(I),I) 
       I = I-1 
      END DO 
      GO TO 200 
100   WRITE(*,*) 'SINGULAR MATRIX --> NO UNIQUE SOLUTION EXISTS' 
200   RETURN 
      END 
 
Problema:  
Um canal trapezoidal está enviando água para uma usina hidroelétrica e de repente 
cessa a jusante a vazão de água com o fechamento instantâneo de uma comporta. 
Calcular as ondas causadas no canal a partir do fechamento do canal e a partir da 
comporta. 
 
Dados de entrada:  
Canal com 1000m de comprimento, largura do fundo do canal trapezoidal de 10m, 
declividade lateral 2.0, declividade do canal 0,0010, coeficiente de Manning 0,01, vazão 
inicial 77,46m3/s, altura do canal 3,00m, numero de seções 11 e tempo de computação 
359segundos. 
 
Programa f.exe 
9.81, 10,  350,  1 
1000, 10, 2, 0.010,0.0001, 77.46, 3.0, 0.8, 0.001, 50 
Saída na tela 
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4.9 Programa em planilha eletrônica  da Microsoft Excel 

Os cálculos preliminares e os transientes hidráulicos causados por queda de 
energia elétrica na estação elevatória foram feitos em Excel que está em anexo. 

O cálculo simplificado de Mendiluce também está em planilha eletrônica Excel. 
Os cálculos preliminares são: celeridade, volante de inércia, curva ABC da 

bomba centrifuga e outros. 
 

4.10 Separação da coluna 
É sempre bom lembrar que quando há a separação da coluna de água não são 

mais validas as equações diferenciais que é a base de calculo do método das 
características. 
 
4.11 Bolhas de ar  

Existe alguns especialistas que a introdução de bolhas de ar na água irão 
diminuir os problemas dos transientes hidráulicos. Conforme Koeller e Betâmio, 1992 o 
assunto é muito controvertido. 

 
4.12 Golpe de aríete em poços tubulares profundos 

Ainda segundo Koeller e Betâmio, 1992 o problema de golpe de aríete em poços 
tubulares profundos causado pela queda de energia elétrica ainda não foi bem resolvido. 

 
4.13  Influência dos tubos laterais para o golpe de aríete 

Utilizei em bombeamento in line por diversas vezes com alturas de pressão 
manométrica de 120m e não tive problema de golpes de aríete, pois, fiz duas derivações 
laterais do bombeamento. 

Koeller e Betâmio comentam que o assunto é muito difícil de ser analisado em 
computador, sendo que até o presente foi feito a análise de no máximo quatro tubos 
laterais. 

 
 

Figura 4.10- Bombeamento com tubos laterais 
Fonte: Koelle e Betâmio, 1992 
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Lei III 
A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de dois corpos  
um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. 
Isaac Newton, Principia- princípios matemáticos de filosofia natural, 5 de julho de 1686 
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Capítulo 05- Medidas para evitar golpe de aríete 
 
5.1 Introdução 

Existe uma variedade muito grande de dispositivos para evitar os golpes de 
aríete devendo-se estudar as mais adequadas.  

As medidas mais comuns são: 
1. Válvula de retenção 
2. Chaminé de equilíbrio 
3. Tanques unidirecionais 
4. Ventosas 
5. Bypass 
6. Volante de inércia 
7. Reservatório ou camara de ar comprimido 
8. Válvula de alivio 

 
Figura 5.1- Esquema das várias soluções existentes para proteção do golpe 

de aríete. 
Fonte: Stephenson, 1981. 

 
Não existem regras precisas para a aplicação das medidas mencionadas podendo 

as mesmas serem usadas separadamente ou não, tudo dependendo da experiência do 
projetista. 
 
5.2 Válvula de retenção 

Normalmente a válvula de retenção conforme Figuras (5.2) a (5.4) é instalada na 
saída da bomba para impedir o retrocesso da água para dentro da bomba, quando a 
mesma iria funcionar como um gerador de energia elétrica. É importante salientar que a 
válvula de retenção instalada logo após as bombas não evita os golpes de aríete 
causados por queda de energia elétrica e somente evita problemas na própria bomba 
devido ao golpe de aríete. 

Há um pensamento geral que instalando várias válvulas de retenção ao longo da 
linha resolverá o problema de golpe de aríete. Isto não é verdade, pois, conforme a 
localização da válvula de retenção os efeitos do golpe de aríete serão piores. 

. 
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Figura 5.1- Válvula de retenção 

 
Figura 5.2- Esquema de localização de válvulas de retenção 

 
Dica: a válvula de retenção não resolve o problema de golpe de aríete. 

 
Figura 5.3- Válvula de retenção 

 

 
Figura 5.4- Válvula de retenção 
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5.3 Chaminés de equilibro para queda de energia elétrica 

Vamos apresentar o dimensionamento de chaminés de equilíbrio conforme 
Lencastre, 1983 e Figuras (5.5) a (5.7) mas somente para o caso de parada de bombas 
devido a queda de energia elétrica que é o mais comum.  

O fenômeno de oscilação de massa é denominado de coluna rígida ao invés da 
coluna elástica usada no Método das Características. 

 
Figura 5.5- Esquema de uma chaminé de equilíbrio 

Fonte: Lencastre, 1983 
 
 

 
Figura 5.6- Esquema de chaminé de equilíbrio 
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Figura 5.7- Esquema de chaminé de equilíbrio em recalque 
Fonte: Lencastre, 1983 

 
É importante notar que em cálculos da chaminé de equilíbrio a origem é o plano 

que passa pelo reservatório superior. Assim teremos a cota z variando para cima, isto é, 
positivo e para baixo negativo. 

As variáveis usadas são: 
L= comprimento  do conduto que vai da bomba até a chaminé de equilibro (m) 
L´= é a letra ele minúsculo que é o trecho da bomba até a chaminé de equilíbrio (m) 
S= área da seção transversal do conduto (m2) 
Uo= velocidade inicial da água na tubulação em m/s 
L= comprimento do tubo a proteger em m 
U= velocidade na tubulação a proteger em m/s 
A= distância do plano da água na camara à seção de ligação 
Ω= área da seção da câmara de equilíbrio em m2 
W= dz/dt que é a velocidade no plano da água da chaminé, sendo positivo para cima. 
Será:  

Wo= Qo/ Ω 
P= perda de carga total em m que são as distribuídas e localizadas no conduto protegido 
pela chaminé de equilíbrio. 
Po= perda de carga inicial na adutora de recalque na parte protegida em m 
R= perda de carga na passagem da tubulação para a chaminé em m. 
Ro= perda de carga inicial   na chaminé de equilíbrio em m.               

R= Ro x (Ω x W/ Qo) 2 
 

Vamos definir dois parâmetros fundamentais nos cálculos de chaminé de 
equilíbrio que são Z* e T*. 

Z* = ± Qo x (L/ (g x S x Ω)0,5 
 

T*= 2x PI x [( L x Ω)/ (g x S)] 0,5 
 

Para queda instantânea de energia temos aproximadamente: 
zm= -1 + 0,6 x po  

po= Po/Z* 
Zm= zm x Z* 

Sendo: 
Zm=variação em metros na chaminé de equilíbrio com referência ao nível do 
reservatório. 
zm=coeficiente obtido 
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A maneira mais prática de explicar é mostrar um exemplo. 
 
Exemplo 5.1 quando se consideram as perdas de cargas na tubulação (Po≠0) mas 
não se considera as perdas  na chaminé de equilíbrio (Ro=0) 
Dado uma estação de bombeamento com comprimento L=5000m, área da seção do tubo 
S=1,00m2, vazão Q= 1,0m3/s. Está protegida por uma câmara de secção constante 
Ω=5m2 e a perda de carga na tubulação é Po=4,5m. Calcular a oscilação na câmara 
quando houver queda de energia elétrica. Supõe-se que Ro=0. 

Primeiramente vamos calcular as variáveis fundamentais Z* e T*. 
Z* = ± Qo x (L/ (g x S x Ω)0,5 

Usando somente a subida + teremos 
Z* = +  1,0 x (5000/ (9,81 x 1,00 x 5)0,5 =10m 

T*= 2x PI x [( L x Ω)/ (g x S)] 0,5 
T*= 2x 3,1416 x [( 5000 x 5)/ (9,81 x 1,0)] 0,5 = 314 

po=Po/Z*= 4,5/ 10= 0,45 
zm= -1 + 0,6 x po  = -1 = 0,6 x 0,45= -0,73 
Zm= zm x Z*= -0,73 x 10= - 7,3m 

Portanto, a chaminé de equilíbrio oscilará -7,3m. 
 
Exemplo 5.2 quando se consideram as perdas de cargas na tubulação (R≠0) e na 
chaminé de equilíbrio (Ro≠0). 
A câmara é de seção constante de Ω=5m2 com D= (4 x 5/ PI) 0,5= 2,50m 

Usaremos os dados do exemplo anterior, com po=0,45 e Z*=10. No caso existirá 
um orifício que produz uma perda de carga. 

Adotando perda de carga 0,25 da área da seção S=1,00m2 teremos: 
ν=0,25x S= 0,25 x 1,00m2= 0,25m2  

o que resulta em d=0,56m e não esquecendo que o diâmetro da chaminé de equilíbrio é 
de 2,50m 

A velocidade através do orifício será: 
Vo= Qo/ ν= 1,0m3/s/ 0,25m2= 4m/s 

A perda de carga Ro através deste orifício será: 
 Q= μ A x (2gh)0,5       
Sendo Ro=h   teremos: 

Q= μ A x (2gRo)0,5 
A x V= μ A x (2gRo)0,5 

Tirando-se o valor de Ro fica: 
Ro= V2/ 2g   x 1/ μ2 = (42/ 2x9,81)   x 1/ 0,62= 1,4m 

ro=Ro/Z=1,4/10=0,14 
Na  Figura (5.8) po=Po/Z*=0,45 obtemos zm=0,65 ou     Zm= zm x 10= 6,5m. 
Portanto, a chaminé de equilíbrio abaixa 6,5m. 
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Figura 5.8- Chaminé de equilíbrio de seção constante e com estrangulamento  
Fonte: Lencastre, 1983. 
 

A Figura (5.8) mostra uma linha AB que significa que à direita da mesma 
corresponde a movimento aperiódico. 

A linha SS´ divide o gráfico em duas partes. Na zona superior teremos zm que 
corresponde ao máximo abaixamento de pressão na tubulação de recalque. 
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5.4 Tanques de descargas unidirecional 
Conforme Stephenson, 1981 o tanque unidirecional conforme Figura (5.9) é 

usado na tubulação de bombeamento se o mesmo está abaixo do nível geométrico que 
nestes casos podemos usar os tanques de descarga unidirecionais. 

A função do tanque é encher de água qualquer zona de baixa pressão causada 
pela parada instantânea da bomba, prevenindo assim a separação da coluna de água. 

O volume da descarga, isto é, o volume de água que terá o tanque será: 
V= A x  L´ x vo2 / (2 g h)  

Sendo: 
V= volume do tanque unidirecional (m3) 
A= área da seção transversal da adutora (m2) 
L´ (ele minúsculo)= distância do tanque até o ponto de descarga da adutora de recalque 
que é um ponto aberto e geralmente um reservatório (m) conforme Figura (5.10) 
g=aceleração da gravidade g=9,81m/s2 
h= altura do tanque medida a partir da cota geométrica máxima (m) até o nível de água 
do tanque de descarga unidirecional conforme Figura (5.10). 
h´= h linha= é o a distancia da linha piezométrica até o plano que passa pelo máximo do 
reservatório conforme Figura (5.10). 
vo= velocidade média da água na tubulação (m/s) 

O valor h´é a distância da linha piezométrica ao nível de água do tanque 
unidirecional conforme se pode ver na Figura (5.10). 

Conforme Stephenson, 1981 é interessante notar quando h é bem menor que a 
equação 0,5 x c x vo/g tubo se passa como se fosse o estudo da coluna rígida e as 
sobrepressões são baixas.  

A Figura (5.10) somente é aplicável se o tanque for abaixo do nível geométrico.. 
Os valores de c=celeridade m/s e vo=velocidade média (m/s). 

 
 

 

 
Figura 5.9- Esquema de reservatório unidirecional 
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Exemplo 5.3  
Vamos calcular o Caso I da norma da ABNT PNB-591/77 supondo o uso no meio da 
adutora de recalque de um tanque unidirecional com válvula de retenção que possibilita 
que a água possa sair livremente no tanque e não pode entrar pela mesma canalização de 
saída. Para manter o nível de água existirá uma canalização ligada da adutora e válvula 
de bóia automática para manter o nível sempre distante. 
Dados: 
Q= 0,90 m3/s 
D=1,20m 
L= 300m 
Comprimento total  do recalque= 600m 
Cota do reservatório= 64m 
A= PI x D2/4= PI x 1,22/4= 1,123m2 
Vo= Q/A= 0,90/ 1,123= 0,8m/s 
Celeridade a= 1000m/s 
 

Supondo que o reservatório está na cota 45m em relação ao nível do 
bombeamento e que o reservatório unidirecional está a 5m do chão, teremos que a cota 
estática h sobre o reservatório unidirecional será de h=14m e como a perda de carga é 
de somente 2,0m e estando na metade da adutora o valor h´=15m. 

Podemos então calcular analiticamente o valor do volume do reservatório 
unidirecional V. 

V= A x  L´ x vo2 / (2 g h)  
V= 1,123 x  300 x 0,82 / (2x 9,81x 14) = 0,78m3 

Observemos que Stephenson, 1981 informa que se h for menor que a relação 
gxh/c x vo então vale a teoria da coluna rígida. 

0,5 x c x vo / g= 0,5 x 1000 x 0,80/ 9,81= 41m > h=4m  OK 
Caso queiramos usar o gráfico da Figura (5.1): 

g x h/ c x vo= 9,81 x 14/ 1000 x 0,81  = 0,17 
Achamos no gráfico da Figura (5.10). Nota Q é volume. Não confundir! 

(Q 2gh/ A x L´ x vo2 )= 0,97 
Q´(vol.)= 0,97 x A x L´ x vo2/ 2gh = 0,97 x 1,123x 300 x 0,82/ (2 x 9,81 x 14)= 0,76m3  
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Figura 5.10- Gráfico para dimensionamento de reservatórios unidirecionais com 
válvula de retenção 

Fonte: Stephenson, 1981
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5.5 Válvula eliminadora de ar (ventosas) 

São aparelhos conforme Figura (5.11) instalados nos pontos altos dos condutos 
forçados que permitem a entrada de ar quando ocorre redução de pressão em pontos 
altos da tubulação, bem como, durante o esvaziamento da tubulação por ocasião da 
manutenção, ou permitem a saída do ar que tenha ficado ou entrado em adutoras por 
gravidade ou nas tubulações de recalque, principalmente se a tubulação formar algum 
traçado tipo sifão, quando do enchimento da mesma.  

No caso de produzir vácuo na tubulação por efeito de sifonamento ou inércia no 
escoamento, permitem que o ar adentre à tubulação, evitando o seu colapso estrutural 
pela ação da pressão atmosférica externa.   

A ABNT NB-591/91 recomenda que os trechos ascendentes deve ter 
declividade superior a 0,2% e os trechos descendentes superior a 0,3%, mesmo em 
terrenos planos. Isto facilita a instalação de ventosas. Recomenda-se ainda que os 
trechos ascendentes sejam longos e os descendentes curtos. 
 

 
Figura 5.11- Esquema da válvula eliminadora de ar 

 
 
Dica: a ventosa não resolve o problema de golpe de aríete. 
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5.6 Bypass nas bombas 
  Uma maneira simples de se evitar pressões negativas junto ao conjunto motor-
bomba é a utilização de uma tubulação denominada de bypass conforme Figura (5.12) 
que liga a sucção que vem do reservatório para depois da válvula de retenção da  
bomba. 

Conforme Stephenson, 1981 o uso bypass somente é usado quando a pressão de 
bombeamento é bem menor que c x vo/g. Como exemplo para c=1000m/s e vo=0,80m/s 
g=9,81m/s2 e teremos c x vo/g =1000 x 0,80/9,81= 81,5m. Portanto, o método do 
bypass irá funcionar quando a altura manométrica do bombeamento seja menor que 
81,5m. 

Quando há queda de energia elétrica a pressão tende a cair do valor c x vo/g 
junto a bomba e então abre-se a válvula de retençao do bypass e a água que está no 
reservatório que alimenta a bomba alimenta de água o espaço necessário preenchendo o 
vazio de água. 

 

 
 

Figura 5.12- Bypass 
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5.7 Volante de inércia nas bombas 
 Conforme recomendação da KSB os volantes de inércia devem ser usados em 
trechos curtos com 1km a 2km de comprimento. São usados somente para 
bombeamento comum conforme Figura (5.13) e não podem ser usados em poços 
tubulares profundos por motivos técnicos. 

Vamos verificar algumas maneiras de se dimensionar um volante de inércia. 
 

 
 

Figura 5.13- Esquema de um volante de inércia 
A definição tradicional do momento de inércia é imaginarmos um raio e uma 

massa elementar girando em torno de um eixo. Daí teremos o valor de I em kg x m2 ou 
Kgfxm xs2. 

Uma outra definição muito usada é ao invés de I usar PD2 ou WD2 ou GD2 
denominado fator de inércia. 

A relação entre GD2 e I é: 
GD2= 4 x g x I 
GD2/4= g x I 

Pode ainda ser usado GR2  sendo que: 
GR2= g x I 
Então fica: 

GR2= GD2/4= g x I 
GD2= kgfx m2 ou Nx m2 ou lbx ft2 
I= kgxm2 ou kgfx mxs2 ou Nxmx s2 
 
Relações úteis: 
I (kgxm2)=9,81 x I (kgf x m x s2) 
I (kg x m2)= 0,1019 x I (kg x m / kgxm2) 
GD2 (kgfxm2)=0,04213xGD2 (lbxft2) 
 
Um cilindro maciço ou disco tem I 
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I= 0,5 x M x R2 
Sendo: 
M= massa 

Na Figura (5.14) temos um esquema de um volante de inércia. 
Cilindro oco ou anular 

             I= 0,5 x M x (R1
2 + R2

2) 
 
GD2 do grupo= GD2 do motor + GD2 da bomba+ GD2 do volante 
 
 

 
Figura 5.14- Esquema de um volante de inércia 

 
Conforme a forma da Figura (5.14) o momento polar de inércia GD2/4. 

GD2/4= 12330,75 x [e x R1
4 + b x (R2

4- R1
4)] 

Sendo: 
GD2/4= momento polar de inércia em kgf x m2 também chamado de J 
e= espessura da alma em metros 
b=espessura da mesa em metros 
R1= raio interno em metros 
R2= raio externo em metros 
 

A energia cinética Ecin é dada por Ecin= ½ x  J x α2 
Sendo α= velocidade angular /s = 2 x PI x (rotação por minuto/60)  / s. 
Uma peça sólida de raio r o valor do momento de inércia J= m x r2/ 2 
 

Dica: o volante de inércia deve ser usado para linhas de pequena extensão 
 

5.8 Gráfico de Kino e Kenneddy conforme Stephenson, 1981 e Lencastre 
Stephenson, 1981 apresenta gráficos de Kinno e Kennedy conforme Figura 

(5.15) que iremos mostrar para somente um pré-dimensionamento, pois somente valem 
quando  aproximadamente velocidade de programação de onda a=1000m/s e bomba 
com eficiência de 85%, pois em tubos de RPVC temos a=450m/s. 

O parâmetro de inércia J é somente um número para entrar na Figura (28.13). 
       J= η x I x n2 x c / ( 180 x γ x S x L x Uo x ho ) 

Sendo: 
η =rendimento dos grupos motor bomba 
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I= momento de inércia dos grupos mais do volante (kg x m2) 
n= rotação em rpm 
c= celeridade (m/s) 
S= seção da tubulação de recalque (m2) 
L= comprimento da tubulação (m) 
Uo= velocidade média da água na tubulação de recalque (m/s) 
γ =  9800 N/m3  
 
Exemplo 5.4  
Fonte do exemplo: Lencastre, 1983 
Dados: 
Vazão= 21,1 litros/s     Hm= 125,5m     1400 rpm 
L=890m  D=225mm      S= 0,04m2    C=1200m/s 

J= η x I x n2 x c / ( 180 x γ x S x L x Uo x ho ) 
η= rendimento do grupo motor-bomba =0,85 
I= 38 kgxm2 

J= 0,75 x 38 x 14502 x 1200 / ( 180 x 9800 x 0,04x 890 x 0,5 x 125,5 )=17,88 
A= c x Uo/ (g x ho)= 1200 x 0,5 / (9,81 z 125,5)= 0,487= 0,5 
Da Figura (5.13) achamos: 

hmáximo / ho= 1,00 (parte superior da Figura (5.13)) 
hmínimo/ho=0,87  (parte inferior da Figura (5.13)) 

hmínimo= 0,87 x 125,5m=109,2m 
hmáximo= 1,0 x ho= 1,0 x 125,5=125,5m 

Stephenson, 1983 acrescenta que algumas vezes é necessário um momento de 
inércia muito grande, o que torna impossível a partida das bombas e neste caso não 
compensa usarmos volante de inércia. 
 
Dica: como regra prática, Stephenson, 1983 informa que quando J1 >0,01 então a 
inércia das bombas pode reduzir no mínimo de 10% da altura manométrica total. 

                     J1=  I x n2 / ( 9800x S x L x ho2 ) >0,01 
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Exemplo 5.5  
ABNT NB591/77  caso II 
Dados: 
Vazão= 40 litros/s     Hm= 35,6m     1780 rpm 
L=2300m  D=250mm      S= 0,049088m2    C=1150m/s 

J= η x I x n2 x c / ( 180 x γ x S x L x Uo x ho ) 
η= rendimento do grupo motor-bomba =0,85 
I= 80 kgxm2 
J= 0,72 xI x 17802 x 1150 / ( 180 x 9800 x 0,049088x 2300 x 0,81 x 35,6 )= 
J = I x 0,458 
Supondo I=80 kgxm2 
J=36,64 

A= c x Uo/ (g x ho)= 1150x 0,81 / (9,81 z 35,6)= 2,67 
Da Figura (5.13) achamos: 

hmáximo / ho= 1,01 (parte superior da Figura (5.15)) 
hmínimo/ho=0,78  (parte inferior da Figura (5.15)) 

hmínimo= 0,78 x 35,6m=28m 
hmáximo= 1,01 x ho= 1,01 x 35,6=36m  OK 

Stephenson, 1983 acrescenta que algumas vezes é necessário um momento de 
inércia muito grande, o que torna impossível a partida das bombas e neste caso não 
compensa usarmos volante de inércia. 
 
Dica: como regra prática, Stephenson, 1983 informa que quando J1 >0,01 então a 
inércia das bombas pode reduzir no mínimo de 10% da altura manométrica total. 

                     J1=  I x n2 / ( 9800x S x L x ho2 ) >0,01 
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Figura 5.15- Gráfico de Kino e Kennedy para pré-dimensionamento de volante de inércia. 

Elaborado para eficiência de bomba de 0,85 e celeridade aproximadamente 1000m/s.  
Fonte: Lencastre, 1983 
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Exemplo 5.6 
Dado de uma Estação Elevatória  
I= 0,3460kgfxm2= 9,81 x 0,3460=  3,394 kg x m2 
L=770m 
Q= 14 L/s 
Ho=Hm=110,12m 
η =rendimento total=0,83 
a=c=550m/s (para tubos de RPVC) 
S=0,021m2 
n=1750 rpm 
Uo= 0,68m/s 
γ = 9800 N/m3 
I=3,394 kg x m2 

J= η x I x n2 x c / ( 180 x γ x S x L x Uo x ho ) 
J= 0,83 x 3.394 x 17502 x 550 / ( 180 x 9800 x 0,021 x 770 x 0,68 x 110,12 )=2,22 

A= c x Uo/ (g x ho)= 550 x 0,68 / (9,81 z 110,12)= 0,35 
Entrando na Figura (5.13) temos: 

0,62= Hmin/Ho 
1,05= Hmax/Ho 
Ho= 110,12m 

Hmínimo= 0,62 x 110,12= 68,3m       (real deu 75,53m) 
Hmax= 1,08 x 110,12= 118,93m        (real deu 129,48m) 

Nota: a diferença é que o gráfico foi pensado em celeridade de 1000m/s e rendimento da 
bomba de 0,83. Porém, temos celeridade de 550m/s para o RPVC que é bem menor que 
os 1000m/s para o aço. 
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5.9  Volante de inércia conforme Camargo, 1998. 

GD2= [ 8 x Q (Hm x g x t – L x v)] / (w2 x η ) 
Sendo: 
GD2= momento polar de inércia em kgx m2 
Q= vazão em litros/segundo 
Hm= altura manométrica total em metros 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
t= tempo de parada da bomba (s) 
L= comprimento da tubulação de recalque em metros 
v= velocidade média da água em m/s 
w= velocidade angular em rad/s 
w=2x PI x N/60 
N= número de rotações por minuto 
η= rendimento motor+bomba 

t= (2 x L x V) / (g x ΔH)           (Equação de Michaud) 
 
Exemplo 5.7 
Dados: 
L=2500m   
Q= 10 litros/segundo 
D=150mm 
V= 0,57m/s 
Hf= 5,76m 
c= 980,86m/s 
Hm=39,76m 
Hg=34,00m 
 
T= 2 x L / a= 2 x 2500/ 980,86=5,1s 
t= C + (K x L x v)/ (g x Hm) = 1,0 + (1,0x 2500 x 0,57)/ (9,81 x 39,76)= 4,66 < 5,1s 
Temos a equação de Allievi 
Δh= ax v/g= 980,86 x 0,57/ 9,81=57,00m 
Hmax= 34 + 57= 91m 
Hminimo= 34-57= -23m 
Caso se faça Δ H=34m resultara Hmin=0 e não ocorrera vácuo 

t= (2 x 2500 x 0,57) / (9,81 x 34)= 8,55s 
GD2= [ 8 x Q (Hm x g x t – L x v)] / (w2 x η ) 

W= 2 x PI x N/60= 2 x 3,1416 x 3500/60=366,62 rad/s 
GD2= [ 8 x 10 (39,76x 9,81 x 8,55 – 2500 x 0,57)] / (366,522 x 0,56 )= 2,03 kgfxm2 

GD2/ 4 = I 
GD2/4=2,03/ 4  =0,5075 kg x m2  = I 

7800 kg/m3 para volante de aço 
I= 0,5 x ρ x PI x ( R2

2 – R1
2) x e  (R1

2 + R2
2) 

I= 0,5 x 7800 x 3,1416 x ( R2
2 – R1

2) x e  (R1
2 + R2

2) 
I= 12252,24 x ( R2

2 – R1
2) x e  (R1

2 + R2
2) 

Espessura=e= 0,10 
R1= 0,107m 
R2= 0,153m 
M=29,81kg 
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   I= 0,5 x M x (R1

2 + R2
2)  

M= I/ (0,5 x (R1
2 + R2

2)) 
M= 0,5075/ [0,5 x (0,1072 + 0,15032)]= 29,81kg 

 
Exemplo 5.8 PNB-591/77 Caso II 
Dados: 
L=2300m   
Q= 40 litros/segundo 
D=250mm 
V= 0,81m/s 
Hf= 10,65m 
c= 1150m/s 
Hm=35,6m 
Hg=25,00m 
N= 1780 rpm 
η= 0,81=rendimento do motor + bomba 
T= 2 x L / a= 2 x 2300/ 1150=4s 
Valor de C   m= 100 x Hm/ L= 100 x 35,6/ 2300= 1,5%   C=1 
Valor de K     K=1,0 
t= C + (K x L x v)/ (g x Hm) = 1,0 + (1,0x 2300 x 0,81)/ (9,81 x 35,6)= 6,3s > 4s 
Temos a Equação de Michaud pois 6,3s> 4s. 
Δh= (2 .L. V / (g x t)= 2 x2300 x 0,81/ (9,81 x 6,3)=60,3m 
Hmax= 25m+ 60,3m= 85,3m 
Hminimo= 25m-60,3m= -35,3m 
Caso se faça Δ H=25m resultara Hmin=0 e não ocorrera vácuo 

t= (2 x 2300 x 0,81) / (9,81 x 25)= 15,2s 
GD2= [ 8 x Q (Hm x g x t – L x v)] / (w2 x η ) 

W= 2 x PI x N/60= 2 x 3,1416 x 1780/60=186,4 rad/s 
GD2= [ 8 x 40 (35,6x 9,81 x 15,2 – 2300 x 0,81)] / (186,42 x 0,81 )= 39,2 kgfxm2 

GD2/ 4 = I 
GD2/4=39,2/ 4  =9,79 kgf x m2  = I 

7800 kg/m3 para volante de aço 
O momento de inércia do motor e da bomba é I= 2kgfxm2 então como 

precisamos de 9,79kgfxm2 necessitaremos somente da diferença: 
Jvolante = 9,79kgfxm2- 2 kgfx m2= 7,79 kgf xm2 
I= 0,5 x ρ x PI x ( R2

2 – R1
2) x e  (R1

2 + R2
2) 

I= 0,5 x 7800 x 3,1416 x ( R2
2 – R1

2) x e  (R1
2 + R2

2) 
I= 12252,24 x ( R2

2 – R1
2) x e  (R1

2 + R2
2) 

7,79= 12252,24 x ( R2
2 – R1

2) x e  (R1
2 + R2

2) 
Espessura=e= 0,15 

Arbitrando R1= 0,20m vamos achar o valor de R2 
7,79= 12252,24 x ( R2

2 – 0,22) x 0,15  (0,202 + R2
2) 

7,79= 12252,24 x ( R2
2 – 0,04) x 0,15  (0,04 + R2

2) 
0,004239= ( R2

2 – 0,04) (0,04 + R2
2) 

0,004239= ( R2
2 – 0,04) (0,04 + R2

2) 
0,005839=0,04 R2 + R2 ^4 -0,04xR2 

R2
4 =0,005839 
R2=0,28m 
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R1= 0,20m 
R2= 0,28m 

   I= 0,5 x M x (R1
2 + R2

2)  
M= I/ (0,5 x (R1

2 + R2
2)) 

M= 7,79/ [0,5 x (0,152 + 0,282)]= 78kg   OK 
Exemplo 5.9 
Dados: 
L=770m   
Q= 14 litros/segundo 
D=0,15m 
V= 0,68m/s 
HG=102,00m altura geométrica 
c= 550m/s 
Hm=110,12m 
1750 rpm 
S=0,021m2 
Rendimento= 0,83 
 
T= 2 x L/a= 2 x 770/ 550= 2,8s 
t= C + (K x L x v)/ (g x Hm) = 1,0 + (1,0x 770 x 0,68)/ (9,81 x 110,12)= 1,48 s <2,8s 
Fechamento rápido 

Δh = ( a x v) / g = 550 x 0,68/9,81=38,12m 
ΔH= 38,12m 
Hmax=H + Δh= 102+38,12=140,12m 
Hmin= H – Δh =102 – 38,12=63,88m 

Caso se faça ΔH=38,12m  
t= (2 x 770 x 0,68) / (9,81 x 38,12)= 2,8s 

GD2= [ 8 x Q (Hm x g x t – L x v)] / (w2 x η ) 
W= 2 x PI x N/60= 2 x 3,1416 x 1750/60=183,26 rad/s 

GD2= [ 8 x 14 x (110,12x 9,81 x 2,8 – 770 x 0,68)] / (183,262 x 0,83 )= 9,99kgfxm2 
GD2/ 4 = I 

GD2/4=9,99/ 4  =2,4980 kg x m2  
 

              Tabela 5.1- Resumo dos momentos de inércia existentes e necessário 
 Momento polar de inércia

 
(kgxm2) 

I= GD2/4  necessário 2,4980 
I do motor e da bomba 0,3460 
I do volante = 2,1520 

 
Portanto, para o volante precisamos de 2,1520 kgxm2 
ρ =7800 kg/m3 para volante de aço 

I= 0,5 x ρ x PI x ( R2
2 – R1

2) x e  (R1
2 + R2

2) 
I= 0,5 x 7800 x 3,1416 x ( R2

2 – R1
2) x e  (R1

2 + R2
2) 

I= 12252,24 x ( R2
2 – R1

2) x e  (R1
2 + R2

2) 
e= espessura do volante (m) 

R1= raio interno (m) 
R2= raio externo (m) 
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Fazendo R1=0 
R1=0 
Largura 0,10m 
Espessura=e= 0,1016m (4”) 
R1= 0,0 
R2= 0,204m 
 

   I= 0,5 x M x (R1
2 + R2

2)  
M= I/ (0,5 x (R1

2 + R2
2)) 

M= 2,03/ (0,5 x (0 + 0,2042))= 104 kg 
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5.10 Reservatório de ar comprimido. Acumulador. Câmara de ar 
 

 
 

 
Figura 5.16- Esquema de reservatório de ar comprimido 

 
Vamos explicar o dimensionamento da câmara de ar comprimido conforme 

Azevedo Neto, 1969 conforme Figura (5.16) a (5.20). 
Instala-se no inicio da canalização de recalque um reservatório metálico com 

água e ar comprimido à pressão de funcionamento das bombas, sendo necessário que se 
tenha um pequeno compressor de ar. 
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Figura 5.17- Esquema de camara de ar comprimido 
Fonte: Azevedo Neto, 1969 

 
Na primeira fase do golpe de aríete (subpressão ou golpe negativo) o 

reservatório fornece água à canalização. Na fase de sobrepressão o feito se reduz com a 
entrada de água par dentro da camara comprimindo o ar. A abertura de comunicação 
entre a camara e a tubulação é projeta com assimetria, de maneira a produzir maior 
perda de carga na entrada de água do que na saída. 

Este dispositivo contra golpes de aríete é mais indicado para instalações de 
pequeno e médias vazões e para pressões até 150m. É necessário uma cuidadosa 
operação para que seja mantida na câmara a quantidade de ar desejável, repondo-se as 
quantidades perdidas, inclusive por dissolução na água. 

Vamos expor os cálculos efetuados por Azevedo Neto, 1969. 
Conforme a fórmula de Sliosberg temos: 
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a= (v2 / 2g Po)  x  (L x S) / ( Po/Pmax  - 1  - ln (Po/Pmax)) 

Sendo: 
a= volume do reservatório (m3) 
a´= volume final do reservatório (m3) 
g= aceleração da gravidade= 9,81 m/s2 
Po= pressão absoluta em regime normal (m) 
L= comprimento da adutora (m) 
S= área da seção transversal da adutora (m) 
Pmax= pressão máxima admitida no recalque e depende da tubulação escolhida (m) 
Ln= logaritmo neperiano 
v= velocidade média da água na tubulação (m/s) 

Chamando-se: 
Z=Po/Pmax  -  1- ln (Po/Pmax) 

Tendo-se ainda: 
Pmin/Po = 2 + 3 x Z – Pmax/ Po 

Para evitar que o ar entre na tubulação por ocasião da pressão negativa, o 
volume da câmara de ar deve ser maior: 

a´= a x Po/Pmin 
Sendo: 
a= volume de ar no tanque correspondente ao regime normal em m3 
V= velocidade da água em m/s 
Po= pressão absoluta em regime normal em m 
Pmin= é calculado pela relação Po/Pmin (m) 

 
 

Figura 5.18- Tanque de ar. Fonte: KSB 
 

 
 

Figura 5.19- Esquema de um acumulador. Fonte: KSB 
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Figura 5.20- Acumuladores: Fonte KSB 

 
Os acumuladores são feitos para pequenos volumes e são usados com os 

critérios técnicos e comerciais, segundo a KSB. 
 

Exemplo 5.10 
Dimensionar uma câmara de ar comprimido numa adutora com comprimento L=610m, 
diâmetro D=1,50m, área da seção transversal S=1,77m2, velocidade média da água V= 
1,55m/s e vazão Q= 2,75m3/s. 
 
Cálculos preliminares 

V2/ 2 g = 1,55 2/ (2 x 9,81)= 1,45 
Hman= 71,90m       
Po= Hman +10=71,90 + 10,0= 81,90m 

Deseja-se limitar o golpe de aríete a 120m (Pmax) 
Cálculos 
Pmax/ Po= 120/81,90= 1,45 

Z=Po/Pmax - 1- ln (Po/Pmax) 
Z=81,90/120  -1- ln (81,9/120)=0,065 

a= (v2 / 2g Po)  x  (L x S) / ( Po/Pmax  - 1  - ln (Po/Pmax)) 
a= 0,1225/81,9  x  (610 x 1,77) / 0,065= 25m3 

Pmin/Po= 2 + 3 x Z – Pmax/Po= 2 + 3 x 0,065 – 1,45=0,745 
a´= a x Po/ Pmin= 25 x 1/0,745= 33,5m3 

Portanto, o volume da câmara de ar comprimido deverá ter 33,5m3. 
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Exemplo 5.10 NBR Caso II 
Dimensionar uma câmara de ar comprimido numa adutora com comprimento L=2300m, 
diâmetro D=0,25m, área da seção transversal S=0,049088m2, velocidade média da água 
V= 0,81m/s e vazão Q= 0,040m3/s. 
 
Cálculos preliminares 

V2/ 2 g = 0,81 2/ (2 x 9,81)= 0,033 
Hman= 35,6m       
Po= Hman +10=35,6 + 10,0= 45,60m 

Deseja-se limitar o golpe de aríete a 120m (Pmax) 
Cálculos 
Pmax/ Po= 120/45,6= 2,63 

Z=Po/Pmax - 1- ln (Po/Pmax) 
Z=45,6/120  -1- ln (45,6/120)= 0,35 

a= (v2 / 2g Po)  x  (L x S) / ( Po/Pmax  - 1  - ln (Po/Pmax)) 
a= (0,033/45,6) x 2300 x 0,049088 / 0,35= 0,23m3 

Pmin/Po= 2 + 3 x Z – Pmax/Po= 2 + 3 x 0,35 – 2,63=0,42 
a´= a x Po/ Pmin= 0,23 x (1/0,42)= 0,55m3 

Portanto, o volume da câmara de ar comprimido deverá ter 0,55m3. 
 
Reservatório de ar comprimido segundo Lencastre, 1983 
Exemplo 5.11 ABNT NB 591/77 Caso II 
D=0,25m 
S=0,049088m2 
V=Uo=0,81m/s 
A=1150m/s 
HG= Δz =5m 
Po=10,65m (perda de carga total na tubulação) 
Hman= 35,6m 
L=2300m 
Qo=0,040m3/s 

Pretende-se determinar o volume do reservatório de ar comprimido, conforme 
Lencastre,1983, de modo que a sobrepressão não ultrapasse hM=120m e a depressão não 
desça abaixo de hm=10m. 
 
 
a x Uo/ g= 1150 x 0,81/ 9,81=95 m. 
A altura geométrica absoluta será:   
ho*= (Δz + Po+ pressão atmosf)= (25m + 10,65m + 10,3)= 45,95m 
 
A= a x Uo/ g ho* = 95 / 45,95=2,07 
 
Desejando-se hm* 
hm*= hm + pressão atmosf=  10+ 10,3 = 20,3m 
 
Teremos: 
hm*/ ho*=  20,3/ 45,95=0,44 
 
Entramos na Figura (5.21) achamos B=0,7 na figura (a) na parte superior. 
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Vc= L x S= 2300m x 0,049088m2=113m3 
 
Vo= Uo2 x Vc/ (B x g x ho*)= 0,812 x 113/ (0,7 x 9,81 x 45,95)=0,23m3 
 
No que diz respeito a pressão. 
No gráfico b com A e B achamos  h*M  / ho*= 1,07 
 
Obtemos C=α x W2/ ho* =5,6 (obtido) 
Mas α= K/2g 
α x W2 =K W2/ 2g= 5,6 x 45,95=257,32 
Fazendo-se K= 1/ m2= 1/0,6^2= 0,3 
W2/2g= 257,32/3=85,77 e portanto W= (2 x 9,81 x 85,77)0,5= 41 m/s o que dá a seção 
de: 
(0,040m3/s)/41m/s=0,00098m2 o que daria um diâmetro do estrangulamento D=0,035m 
 
A pressão mínima hm* o ar ocupará o volume máximo 
  Vu= Vo (ho*/hm*) (1/1,3)=0,23 x (45,95/20,3) 0,77=0,43m3 

Adoto por segurança Vu=0,50m3 
 



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capitulo 05- Medidas para evitar o golpe de aríete 

15 de fevereiro de 2010                                               pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 05-30

 
Figura 5.21- Reservatório de ar comprimido. Fonte: Lencastre, 1983
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5.11 Válvula antigolpe de aríete ou válvulas de alívio  

Existe um número enorme de válvulas de alivio para serem adquiridas 
comercialmente conforme Figura (5.22) e (5.23). 

Elas não podem descarregar  na tubulação de recalque da casa de bombas, pois 
trazem uma quantidade enorme de bolhas de ar que causariam problemas nas bombas. 

De modo geral as válvulas de alívio não podem abrir menos que 5 segundos e 
seu uso é limitado ao comprimento da linha de recalque quando é maior que 2km 
conforme Stephenson, 1981. 

A válvula de alívio não resolve o problema de subpressões. 
 

 
Figura 5.22- Esquema de uma válvula de alivio 

 
Geralmente destinam-se a proteger as tubulações do recalque das sobrepressões 

resultantes da cessação brusca do escoamento.  
São operadas automaticamente quando a pressão atinge certos valores, sendo 

esse controle mecânico ou eletrônico. No caso mecânico elas são mantidas fechadas 
através de uma mola e abrem quando a pressão interna excede a pressão exercida pela 
mola. Idealmente, as válvulas de alívio deverão abrir rapidamente e fechar lentamente.  

As operadas eletronicamente, funcionam através de sensores que comandam a 
abertura da válvula assim que a pressão atinge determinado valor e podem, inclusive, 
ser programadas para obedecer a determinadas leis de abertura e fechamento.  

São instaladas no ponto crítico das canalizações, a maioria das vezes, é o início 
do recalque, razão pela qual comumente situam-se junto à casa de bombas ou mesmo 
dentro dela. Vários são os tipos de válvula antigolpe, todas utilizando um meio elástico 
para amortecer a ação do golpe (mola, reservatório de ar etc.). 
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Figura 5.23- Esquema de válvula de alivio 
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5.12 Sumário dos métodos de proteção de golpes de aríete 
Conforme Stephenson, 1981 os métodos podem ser explicados sucintamente em 

ordem aproximada de custo, da solução mais simples até a mais cara conforme Tabela 
(5.2). 
 

Tabela 5.2- Métodos de proteção de adutoras de recalque em ordem crescente de 
custos 

Método de proteção 
(mais ou menos em ordem 

crescente de custos) 

 
Faixa de variáveis 

 
Observações 

 
 
 
Volante de inércia nas bombas 
 

J1=  I x n2 / ( 9800x S x L x ho2 ) >0,01 
I= momento de inércia da bomba 
e do motor 
n= rotação do motor rpm 
A= área da secção transversal 
L= comprimento 
Ho= altura manométrica 
 

 
 
 
Somente aproximado. 

Bypass em bombas e válvula de 
retençao no bypass 

cvo/ g Ho  >>1 Alguma água pode ser escoada 
pela bomba 

Válvula de retenção na linha de 
recalque 

 
cvo/gh > 1 

Normalmente usada com outro 
método de proteção. Possível 
separação da coluna de água. 

 
Válvula de alivio com descarga 
automática 

 
cvo/gHo <<1 

2L/c > 5s 

O perfil da linha de recalque 
deve ser convexo. Deve ser 
esperada separação de coluna de 
água. 

 
 
Tanque de descarga 
unidirecional 

 
 
 

cvo/gh >1 

H= pressão no tanque do plano 
do nível geométrico. O perfil da 
linha de recalque deve ser 
convexo antes de chegar ao 
reservatório onde está sendo 
bombeado. 

 
Vasos de pressão 

 
cvo/gHo <1 

O perfil da linha deve ser 
convexo logo na saída do 
recalque. 

 
Chaminé de equilíbrio 

 
h pequeno 

A linha de recalque deve estar 
próxima da linha piezométrica 
para ser prática a utilização. 

Fonte: adaptado de  Stephenson, 1981  
Nota: o olho humano em a face convexa. 
 

Stephenson, 1981 salienta que a escolha do método de proteção da adutora de 
recalque dependerá das condições físicas e hidráulicas do sistema. Pode as vezes ser 
necessário o uso de mais de uma opção na linha de recalque. 

Salienta ainda que os volantes de inércia produzem pouco efeito na redução dos 
golpes de aríete. 

 
Dica: é prudente que se faça uma verificação da tubulação até ver até onde a 
mesma resiste caso falhe os dispositivos de proteção do golpe de aríete. 
 
Dica: a escolha da melhor solução para proteção do golpe de aríete em linhas de 
recalque deve ser feita por tentativas até se achar a melhor solução. 
 



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capitulo 05- Medidas para evitar o golpe de aríete 

15 de fevereiro de 2010                                               pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 05-34

 
 
 

5.13 Bibliografia e livros consultados 
-ABNT- ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB-591/91.  
Projetos de adutora de água para abastecimento público. São Paulo, 8 páginas. 
-ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. PNB-591/77. 
Elaboração de projetos de sistemas de adução de água para abastecimento público 
com 188 páginas. 
-ACUNA, JAIME SUAREZ. Generalized water hammer algorithm for piping systems 
with unsteady friction. University of Puerto Rico, 115paginas, 2005. 
-CAMARGO LUIZ A. Golpe de aríete em condutos. Análise pelo método das 
características, Joinville 07 a 11 de outubro de 1997. Tubos e conexões Tigre. 
-CAMARGO LUIZ A. O golpe de aríete em tubulações de recalque. Análise 
simplificada. Joinville 07 a 11 de outubro de 1989. Tubos e conexões Tigre. 
http://www.saneamento10.hpg.ig.com.br/ 
-INTERNET Prof. Carlos Fernandes acessado em 20 de março de 2007 
-PARMAKIAN, JOHN. Waterhammer analysis. Dover publication, New YorK, 1963, 
161páginas. 
-PIRES, LUIZ FERNANDO GONÇALVES et al. Analise de transientes devido a 
fechamento rápido de válvulas em dutos curtos; 
-POINT-A-MOUSSON – Pipes and pipeline equipement, 1978, 710 páginas. France 
-SPIRA/SARCO. Control valve characteristics. Module 6.5, 2007. 
-STEPHENSON, DAVI. Pipeline design for water enginners. 2a ed, 1981 Elsevier 
Scientific Publishing Company, Johannesburg, South Africa., ISBN 0-444-41669-2, 233 
páginas. 
-WYLIE, E. BENJAMIN E STREETER, VICTOR L. Fluid transients, ISBN 0-07-
072187-4, 1978, McGraw-Hill, United States of America, 384 páginas. 
-WYLIE, E. BENJAMIN E STREETER, VICTOR L. Mecânica dos Fluídos, 1982, 
McGraw-Hill, United States of America. 7a  ed. 585 páginas 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras pelo 
método das características  

 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-2

 
 
 

Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras pelo método das características 
Ordem Assunto 

6.1 Introdução 
6.2 Tubos comumente usados 
6.3 Golpe de aríete em adutoras 
6.4 Fechamento e abertura de válvulas 
6.5 Estimativa dos transientes hidráulicos em adutoras sem atrito
6.6 Equação de Michaud 
6.7 Curvas das válvulas 
6.8 Uma outra maneira de se tratar do fechamento de uma válvula 
6.9 Método das Características 

6.10 Equivalência de tubulações 
6.11 Tubos curtos e tubos longos 
6.12 Seleção de válvulas 
6.13 Bibliografia e livros consultados 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-3

Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras pelo método das características 
 
6.1  Introdução 

Golpe de aríete é o fenômeno de escoamento de um líquido em conduto forçado, 
em regime variado conforme NB 591/91 referente a Projeto de adutora de água para 
abastecimento público. 

A NB 591/91 diz que a analise do golpe de aríete deve ser efetuada em duas etapas: 
diagnóstico e dimensionamento. 

No diagnóstico admite-se a adutora desprovida de dispositivos de proteção para as 
condições normais e excepcionais. Quando são atendida as pressões máximas toleráveis da 
tubulação é dispensável o dimensionamento do golpe de aríete e instalação de dispositivos 
de proteção. 

Na etapa do dimensionamento do golpe de aríete devem ser estudados os diversos 
dispositivos de proteção e controle selecionando aqueles que garantam as condições 
extremas de pressão e pelo menor custo de implantação e operação do sistema. 
 
6.2 Tubos comumente usados 

Ainda segundo a NB 591/91 as pressões máximas devidas ao golpe de aríete, 
ocorrentes em qualquer secção da adutora devem ser iguais ou inferiores às pressões 
admissíveis adotadas para as tubulações, conexões, acessórios e equipamentos previstos em 
toda a instalação em face dos planos de cargas piezométricas de regime permanente e 
estáticas. 

Vamos recordar segundo Heller et al, 2006 as características de alguns tubos. Por 
exemplo, para tubos de PVC com ponta e bolsa e DEFOFO conforme Tabela (6.1). A 
pressão máxima de serviço PMS inclui os transientes hidráulicos. As classes 12, 15 e 20 
são classes de pressão e JEI é junta elástica integrada. 

O tubo de PVC classe 12 é para o máximo de 60m de pressão, e o classe 15 para 
75m e o classe 20 para 100m de pressão. 

 
       Tabela 6.1- Pressão máxima de serviço (PMS) para tubos de PVC 

Tubos DN  
(mm) 

PMS (MPa) 
min  max 

Tubo PVC classe 12, 15 e 20 JE PBA 50 0,6  1,0 
Tubo PVC classe 12, 15 e 20 JEI PBA 50 a 180 0,6  1,0 
Tubo de PVC JE DEFOFO 100 a 300  1,0  
Tubo de PVC JEI DEFOFO 100 a 500  1,0  

                   Fonte: Heller, et al, 2006 
 
Para tubos de ferro fundido K-7 e K-9 temos a Tabela (6.2). 
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Tabela 6.2- Tubos de ferro fundido K-7 e K-9 e faixa de pressões  máxima de 

serviço PMS 
 

Tubos 
 

DN  
(mm) 

PMS (MPa) 
1MPa=100mca
min máx 

Tubo de ferro fundido K-7 c/ junta elástica 150 a 1200 2,5 6,0 
Tubo de ferro fundido K-7 c/ junta travada interna 150 a 300 1,2 1,9 
Tubo de ferro fundido K-9 c/ junta elástica 80 a 2000 3,1 7,7 
Tubo de ferro fundido K-9c/ junta travada interna 80 a 300 1,9 3,0 
Tubo de ferro fundido K-9 c/ junta travada externa 300 a 1200 1,7 4,4 
Tubo de ferro fundido K-9 junta Pamlock 1400 a 1800 1,9 3,0 
Fonte: Heller, et al, 2006 
 

Ainda segundo Heller et al, 2006 para tubos de PEAD (polietileno de alta 
densidade) e tubos de PP (polipropileno) temos a Tabela (6.3).  Para 50anos de vida útil a 
temperatura de 20ºC MRS é minimum required strenght requerida. Assim para um tubo de 
PEAD PE 63 o MRS=6,3MPa mas com o fator de segurança igual a 1,25 teremos 5MPa. 

 
 

Tabela 6.3- PEAD e PP com suas normas e  MRS 
 
 

Material 

 
 

Norma 

 
 

Classificação 

 
 

MRS 
(MPa) 

 
Fator de 

segurança 

Tensão no projeto 
de 50anos a 20ºC 

(MPa) 

PEAD DIN 8.075 PE 63 6,3 1,25 5 
PEAD DIN8.075 PE 80 8 1,6 5 
PEAD ISSO CD 

4.427 
PE 63 6,3 1,25 5 

PEAD ISSO CD 
4.427 

PE 80 8 1,25 6,3 

PEAD ISSO CD 
4.427 

P3 100 10 1,25 8 

PEAD ISSO CD 
4.427 

PE 80 8 4 2 
 

PP DIN 8.077 Homopolímero 10 2 5 
PP DIN 8.077 Copolímero 8,5 1,7 5 
Fonte: Heller, et al, 2006 
 

Recordemos a NB 591/91 que diz que em condições normais de operação, a pressão 
admissível é definida pela classe de pressão de trabalho das tubulações, válvulas, 
equipamentos e acessórios. Saliente a norma da ABNT que em condições excepcionais, a 
pressão admissível é de 1,5 vez a pressão  de trabalho. 
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Para tubos RPVC (PVC reforçado com fibra de vidro) com junta elástica a pressão 
de serviço está entre 0,2 a 3,2 MPa conforme Heller et al, 2006. 
6.3  Golpe de aríete em adutora 

Na Figura (6.1) temos um esquema de um reservatório que alimenta uma tubulação 
e no final há uma válvula. Se o fechamento ou abertura da válvula for rápido haverá 
problemas de transientes hidráulicos podendo ser danificada a tubulação. 

Vamos tratar neste capítulo de golpe de aríete em um tubo singelo alimentado por 
um reservatório, esclarecendo que estamos nos baseando nos métodos apresentados por 
Victor L. Streeter em dois dos seus livros: Mecânica dos Fluidos e Fluid Transients. 

 

 
 
Figura 6.1- Golpe de aríete em adutora por gravidade com fechamento brusco da 

válvula no fim da adutora. 
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6.4 Fechamento e abertura de válvulas 
 O tempo de fechamento (tc) de uma válvula em uma tubulação singela de 
comprimento L e celeridade de propagação das ondas “a” conforme Haestad Methods pode 
ser: 

• Instantâneo que tc=0. 
• Rápido quando tc ≤ 2.L/a 
• Gradual quando tc> 2.L/a 
• Lento  quando tc >> 2.L/a 

 
O fechamento é lento quando o tempo “tc” que levamos para fechar uma válvula é 

maior que 2 L/a e o fechamento é rápido quando o tempo é menor que 2L/a: 
Resumidamente fica: 

Fechamento lento: 
tc > 2 . L/ a 

Fechamento rápido 
tc ≤ 2.L/a 

Exemplo 6.1 
Assim uma rede com L=4800m e celeridade a=1200m/s teremos: 
     2 . L/a= 2 x 4800/ 1200= 8 s 

Se o fechamento for menor que 8s teremos fechamento rápido e caso seja maior que 
8s o fechamento será lento. 
 
6.5 Estimativa dos transientes hidráulicos em adutoras sem atrito  

Uma maneira prática de se estimar os transientes hidráulicos numa adutora singela 
conforme Figura (6.2), é supor que o líquido é incompressível e não haja dilatação do tubo 
com as pressões e que sejam ignoradas as perdas de cargas distribuídas ao longo da linha.  

Consideramos um tubo horizontal onde um fechamento instantâneo da válvula no 
final da rede provoca uma redução de  velocidade ΔV e teremos um acréscimo de pressão 
ΔH conforme Tullis, 1989 ficando assim: 

ΔH=  a . ΔV/ g ( 1+Vo/a) 
Mas como sempre o valor a é bem maior que o valor de Vo, isto é, chega a atingir 

valores 100 vezes maior então podemos considerar Vo/a =0 e ficará: 
              ΔH=  a . ΔV/ g     (equação de Allievi ou equação de Joukowsky feita em 1897) 
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Figura 6.2 Fechamento de válvula no final da rede 

Fonte: Tullis, 1989 
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Exemplo 6.2 

Um reservatório alimenta uma adutora de aço com velocidade Vo=2m/s. Se a 
válvula for parcialmente fechada atingindo a velocidade de 1,5m/s com será a sobrepressão, 
sendo a celeridade a=900m/s. 

ΔH=  a . ΔV/ g  
ΔH=  900 x (2,0-1,5)/ 9,81= 45,9m  

 
Exemplo 6.3 
Seja uma adutora singela com D=2,0m, L=4800m  a= 1200m/s  Q=2,71m3/s; 
A= PI x D2/4= 3,1416x 22/4= 3, 1416m2 
Q=A x Vo 
Vo= Q/A= 2,71/ 3,1416=0,86m/s 

    Hmax=  a . ΔV/ g  
Hmax= 1200 x 0,86 / 9,81=105,2m 

Se a pressão na ponta da rede for de 100m então somando os 105,2m teremos 205,2m pois 
não estamos considerando a perdas de cargas; 
Nota: o cálculo exato usando o método das características levaria pressão máxima de 
147,31m com válvula borboleta. 
 
6.6 Equação de Michaud 

A equação de Michaud só pode ser aplicada se a manobra for lenta, isto é, quando o 
tempo de fechamento tc for maior que 2L/a. 

Hmax=  (a . Vo . μ) /( g . t) 
Sendo: 
Hmax= sobrepressão (m) 
a= celeridade da onda (m/s) 
Vo= velocidade da água na tubulação (m/s). 
Nota 1: Vo é obtido da adutora trabalhando com atrito usando as fórmulas de Darcy-
Weisbach ou Hazen-Willians. 
Nota 2: não esquecer que nas considerações simplificadas não consideramos o atrito 
quando temos o fechamento instantaneo ou lento. 
 μ= 2 x L/ a 
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2 
tc= tempo de fechamento da válvula (s) 
 
Exemplo 6.4 
Seja uma adutora singela com D=2,0m, L=4800m  a= 1200m/s  Q=2,71m3/s; 
A= PI x D2/4= 3,1416x 22/4= 3, 1416m2 
Q=A x Vo 
Vo= Q/A= 2,71/ 3,1416=0,86m/s 
μ= 2 x L/ a= 2 x 4800/1200= 8s 
Supomos tc= 30s 

Hmax=  (a . Vo . μ) /( g . t) 
Hmax=  (1200 x 0,86 x  8 ) /( 9,81x 30)= 28m 
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Se a pressão na ponta da rede for de 100m então somando os 28m teremos 128m para 
fechamento lento com tc=30s e não estamos em levando em conta as perdas de cargas. 
 
Exemplo 6.5  Fechamento Instantâneo 
 Vamos considerar que temos uma tubulação de aço com diametro de D=50cm, 
comprimento L=2000m, espessura da parede de e=3cm, velocidade Vo= 2m/s e pressão na 
ponta da rede Ho=50m e a=1356m/s, Queremos os transientes hidráulicos quando há um 
fechamento instantaneo da adutora na ponta 

 
 A sobrepressão máxima será a equação de Allievi: 

∆h= a. Vo/ g= 1346 x 2/9,81= 276m 
 

O diagrama envolvente será: 
 
 

 
 

Figura 6.3- Diagrama de sobrepressão e subpressão em adutora sem atrito com 
fechamento de valvula instantaneo conforme Farraz, 2005 

 
 
 Observar na Figura (6.3) que quanto a subpressão entraremos em pressão abaixo de 
10,33mca. 
 
Exemplo 6.6  Fechamento Brusco 
 Tubo de cimento amianto com D=60cm, espessura e=5cm, comprimento L=3000m, 
velocidade Vo= 1m/s, Carga na ponta da adutora Ho=60m e tempo de fechamento tc= 4 s e 
c= 980m/s (celeridade). 
 
Calculamos então 2L/c= 2 x 3000/ 980= 6,1 s que é maior que o tempo de fechamento 
tc=4s. 
 O comportamento será como o da Figura (6.4) observando que temos a 
sobrepressão, mas não está indicado, mas teremos também a subpressao 
Notar também na Figura (6.4) e  (6.5) o comprimento (1/2) x c x tc. 
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Figura 6.4- Golpe de ariete em adutora para fechamento brusco 
Fonte: Farrás e Guitelman, 2005 

 

 
Figura 6.5- Golpe de ariete em adutora para vários tipos de tempo de fechamento  

Fonte: Farrás e Guitelman, 2005 
A sobrepressão máxima será: 

∆h= a. Vo/ g= 980 x 1/ 9,81= 100m 
 
 
½ x a x tc= 0,5 x 980 x 4= 1960m 
 
O diagrama envolvente do fechamento brusco será: 
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Figura 6.6- Notar a sobrepressão e a subpressão e o comprimento (1/2) tc x c. 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-12

 
Exemplo 6.7 Fechamento lento 
 Vamos considerar que temos uma galeria escavada em rocha: 

• Comprimento L=1000m 
• E=200000kg/cm2 
• Ho=70m 
• Vo= 2m/s 
• Tempo de fechamento tc= 4s 
• c= 1.318m/s 

 
 
Calculando 2.L/C= 2 x 1000/1318= 1,52 s 
 
        ∆h= (2LVo)/(g.tc)= (2x1000x2)/(9,81 x 4)= 102m (204m) 

 
Figura 6.7- Fechamento lento 

Fonte: Farrás e Guitelman, 2005 
 
 

    
O diagrama envolvente será: 

 
Figura 6.8- Notar a sobrepressão e a subpressão 
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6.7  Curvas das válvulas  
Existem vários tipos de válvulas: gaveta, esfera, globo, borboleta e outras conforme 

Figura (6.9) a (6.14). O fechamento das válvulas pode ser manual ou mecânico. 
Conforme Pires et al,2005 a curva de fechamento da válvula, isto é, a forma como o 

coeficiente de descarga varia com a abertura , determina o modo como a vazão varia com a 
fração da abertura. 

As válvulas do tipo gaveta produzem uma variação grande na vazão somente nos 
últimos instantes do fechamento conforme Pires et al,2005. Por outro lado, válvulas tipo 
esfera ou borboleta produzem uma variação mais gradual da vazão durante o curso de 
fechamento. 

 
 

Figura 6.9- Fechamento de varias válvulas como gaveta, globo, esfera e borboleta para tempo de 
fechamento de 60s. 

Fonte: http://www.simdut.com.br/Trabalhos/13005.pdf 
 
 
 

 
Figura 6.10- Abertura de válvula (b) e fechamento de válvula (c) 

Fonte: Acunha, 2005 
 
 

Para as condições iniciais: 
Qo= (Cd x Ag)o (2.g.Ho)0,5 

                         Para qualquer condição: 
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Q= (Cd x Ag) (2.g.H)0,5 

  τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 
 

(Cd x Ag)0 = valor quando a válvula está totalmente aberta e não há transientes hidráulicos. 
É o inicio do fechamento da válvula. 
Cd= coeficiente de descarga da válvula 
Ag= área da secção transversal na válvula. Não iremos fazer o cálculo, pois usaremos 
somente a relação τ.  
 (Cd x Ag)= valor durante o fechamento 

 

 
Figura 6.11- Válvula borboleta.  

Fonte: Acunha, 2005. 
 

 
Figura 6.12- Gráfico de τ (Tau) para diversas válvulas: gaveta, borboleta 
Fonte: 

http://www.rh.edu/~nifo5300/EP/References/Fundamentals%20of%20Waterhammer%20and%20Surge%20(Hydraulic%2
0Design%20Handbook).pdf 
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Figura 6.13- Gráfico da relação de áreas de diversas válvulas: gaveta, borboleta 
Fonte: 

http://www.rh.edu/~nifo5300/EP/References/Fundamentals%20of%20Waterhammer%20and%20Surge%20(Hydraulic%20Design%20H
andbook).pdf 
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Figura 6.14 Várias válvulas de controle. Fonte: Tullis, 1989. 
 
 

Conforme Haestad Methods, a Figura (6.15) mostra várias válvulas d econtrole 
mostrando o coeficiente de descarga Cd em função da posição de abertura. Os coeficientes 
de descargas podem ser usados para determinar a vazão em função da posição da válvula. 
 
 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-17

 
 

 
Figura 6.15- Características de diversas válvulas  
Fonte: Haestad Methods acessado em 22/02/2010 

 
Exemplo 6.5 

Da Figura (6.5) de Acunha, 2005 temos os valores de τ em função de t/tc e 
colocamos na Tabela (6.4).  

O valor de (CdxAg)o inicial pode ser calculado pela vazão Qo e a pressão no fim da 
linha Ho. Nota: quando a válvula está aberta passa a vazão Qo e temos a pressão Ho na 
válvula. 

(CdxAg)o= Qo/ (2 x g x Ho) 0,5 

Assim se Qo=2,71m3/s   g=9,81m/s2  e Ho=98m teremos: 
(CdxAg)o= Qo / (2 x g x Ho) 0,5 

             (CdxAg)o= 2,71 (2 x 9,81 x 98) 0,5 =0,0618 
 
 
Supondo tempo de fechamento da válvula em 30s e como calculamos (CV)o 

=0,061764 podemos calcular os outros valores, pois, 
τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 

 (Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
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Tabela 6.4- Valores de  Cd x Ag em função do tempo de fechamento de 30s para um 

válvula borboleta 
τ t/tc 

 
Tempo de fechamento  
         tc=30s 
 

(Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
 

1,0 0,00 0,0 0,0618 
0,9 0,10 3,0 0,0555 
0,8 0,15 4,5 0,0494 
0,7 0,18 5,4 0,0432 
0,6 0,23 6,9 0,0370 
0,5 0,28 8,4 0,0309 
0,4 0,32 9,6 0,0247 
0,3 0,38 11,4 0,0185 
0,2 0,47 14,1 0,0123 
0,1 0,60 18,0 0,0062 
0,0 1,00 30,0 0,0000 

 
Obtemos assim os valores de (CdxAg) que podem ser colocados no programa em 

Fortran do Streeter para abertura ou fechamento de válvula no fim da linha. 
Streeter chama os valores de CVA que são no total 11 e no exemplo temos: 

 
Nota importante: considerando o espaçamento de 5s  tiramos da Tabela (6.4) e fazemos a 
Tabela (6.5). 
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                            Tabela 6.5- Tempo de 5 em 5s que será usado. Precisamos de 10 CVA. 

Tempo de fechamento
tc=30s 

 

(Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
CVA 

0 0,0618 
5 0,0450 
10 0,0200 
15 0,0100 
20 0,0062 
25 0,0000 
30 0,0000
35 0,0000
40 0,0000
45 0,0000
50 0,0000 

 
 Exemplo 6.8 

Dado uma adutora por gravidade com reservatório a Hres=100m de altura e tubulação com 
D=2,00m de diâmetro e comprimento de 4800m. O coeficiente f de Darcy-Weisbach f=0,022.  
A pressão na válvula que está aberta é de 98m. Trata-se de válvula borboleta com CVA 
Nota: CVA são 11 dados. 
                     CVA= 0,0618; 0,045; 0,020; 0,01; 0,0062; 0,000; 0,000;  0,000; 0000   0,000 0.00. 

Entrando no programa em Fortran do Streeter achamos que a pressão máxima será 
147,31m. 

O intervalo entre os dados de fechamento da válvula é de 5s. 
O tempo de fechamento trc=30s (não entra nos cálculos, pois faz parte dos CVA). 
O tempo de processamento é de 40s 
A aceleração da gravidade g=9,81m/s2 
A adutora está dividida em N=4 trechos. 

 Queremos saber como se dá o fechamento da válvula em 30s. 
Usando o programa em Fortran do Streeter achamos a máxima pressão de 147,31m. 

 
Usando o programa em Fortran abaixo: 

C PROGRAMA BASICO DE GOLPE DE ARIETE COM RESERVATORIO A MONTANTE 
C E FECHAMENTO DE VALVULA A JUSANTE. FORMULA DE DARCY WEISBACH. 
C DADOS VALOR DE F, A=VELOCIDADE DA ONDA, CVA=PRODUTO DO COEFICIENTE 
C DE DESCARGA DA VALVULA ABERTA COM VALORES DADOS NO INTERVALO DCV 
C FORTRAN 77 GNU2005  www.kkourakis.tripod.com 
C PLINIO TOMAZ 22 DE dezembro DE 2007 
C Compila assim: g77 streeter2.f  -o  streeter2.exe 
C FONTE STREETER MECANICA DOS FLUIDOS 
      DIMENSION Q(6), QP(6), H(6), HP(6), CVA(11) 
      INTEGER I, J,N 
      REAL F,XL,A,D,HRES,G,JPR,DCV,TMAX,CVA,T 
      DATA F/0.022/, XL/4800.0/, A/1200.0/, N/4/, D/2.0/, HRES/100.0/, 
     $    G/9.81/,JPR /1/ ,DCV /5.0/ , TMAX/40/ 
      DATA CVA(1)/0.0618/,CVA(2)/0.045/,CVA(3)/0.02/, 
     $ CVA(4)/0.01/, 
     $ CVA(5)/0.0062/,CVA(6) /0.0/,CVA(7) /0.0/, 
     $ CVA(8)/0.0/, 
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     $ CVA(9)/0.00/,CVA(10) /0.0000/,CVA(11)/0.00/ 
         
      
   10 AR=0.7854*D*D 
      B=A/(G*AR) 
      NS=N+1 
      DT=XL/(A*N) 
      CV=CVA(1) 
      HP(1)=HRES 
      J=0 
      T=0.0 
      QO=SQRT(HRES/(F*XL/(2.0*G*D*AR*AR)+1.0/(2.0*G*CV*CV))) 
      HO=(QO/CV)**2/(2.0*G) 
      R=(HRES-HO)/(QO**2*N) 
      DO  11 I=1,NS 
      Q(I)=QO 
  11  H(I)=HRES-(I-1)*R*QO**2 
      WRITE(6,FMT=1)    
      WRITE(6,FMT=2) 
  1   FORMAT ("1  PRESSAO PIEZOMETRICA E VAZAO AO LONGO DO TUBO") 
  2   FORMAT ("0  TEMPO    CV    X/L    0,0     0,25    0,50   0,75 
     $  1,0") 
  13  WRITE(6,FMT=3) T,CV, (H(I), I=1,NS),(Q(I), I=1,NS) 
   3  FORMAT("O",F7.3,1X,F7.5,5H  H=0,5F8.2/19X,"Q=",5F8.2) 
  14  T=T+DT           
      J=J+1 
      IF (T .GT. TMAX) GO TO 99 
      K=T/DCV +1 
      CV=CVA(K)+(T-(K-1)*DCV)*(CVA(K+1)-CVA(K))/DCV 
C CONDICOES DE CONTORNO A JUSANTE 
      CP=H(N)+Q(N)*(B-R*ABS(Q(N))) 
      QP(NS)=-G*B*CV*CV+SQRT((G*B*CV*CV)**2+2.0*G*CV*CV*CP) 
      HP(NS)=CP-B*QP(NS) 
C CONDICOES DE CONTORNO A MONTANTE 
      QP(1)=Q(2)+(HRES-H(2)-R*Q(2)*ABS(Q(2)))/B 
C PONTOS NO INTERIOR 
      DO 15 I=2,N 
      CP=H(I-1)+Q(I-1)*(B-R*ABS(Q(I-1))) 
      CM=H(I+1)-Q(I+1)*(B-R*ABS(Q(I+1))) 
      HP(I)=0.5*(CP+CM) 
  15  QP(I)=(HP(I)-CM)/B 
      DO 16 I=1,NS 
      H(I)=HP(I) 
  16  Q(I)=QP(I) 
      IF (J/JPR*JPR .EQ. J) GO TO 13 
      GOTO 14 
  99  STOP 
      END 
      
Achamos os seguintes resultados, mostrando que a pressão é 147,31m. 
 
1  PRESSAO PIEZOMETRICA E VAZAO AO LONGO DO TUBO 
0  TEMPO    CV    X/L    0,0     0,25    0,50   0,75       1,0 
O  0.000 0.06180  H=0  100.00   99.50   99.00   98.50   98.00 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.71    2.71 
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O  1.000 0.05844  H=0  100.00   99.50   99.00   98.50  101.81 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.71    2.61 
O  2.000 0.05508  H=0  100.00   99.50   99.00  102.29  105.80 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.61    2.51 
O  3.000 0.05172  H=0  100.00   99.50  102.78  106.26  109.99 
                   Q=    2.71    2.71    2.61    2.51    2.40 
O  4.000 0.04836  H=0  100.00  103.26  106.73  110.44  114.38 
                   Q=    2.71    2.61    2.51    2.40    2.29 
O  5.000 0.04500  H=0  100.00  107.19  110.89  114.81  118.99 
                   Q=    2.52    2.51    2.41    2.29    2.17 
O  6.000 0.04000  H=0  100.00  107.61  115.24  119.40  126.22 
                   Q=    2.32    2.31    2.29    2.18    1.99 
O  7.000 0.03500  H=0  100.00  108.04  116.10  126.60  133.96 
                   Q=    2.11    2.10    2.08    1.99    1.79 
O  8.000 0.03000  H=0  100.00  108.49  119.39  130.63  142.24 
                   Q=    1.89    1.88    1.80    1.70    1.58 
O  9.000 0.02500  H=0  100.00  111.34  122.99  135.01  144.85 
                   Q=    1.66    1.59    1.50    1.39    1.33 
O 10.000 0.02000  H=0  100.00  114.48  126.93  137.19  147.31 
                   Q=    1.29    1.28    1.18    1.13    1.08 
O 11.000 0.01800  H=0  100.00  115.59  128.67  139.23  143.98 
                   Q=    0.90    0.89    0.91    0.87    0.96 
O 12.000 0.01600  H=0  100.00  114.19  127.88  135.46  140.21 
                   Q=    0.49    0.54    0.57    0.74    0.84 
O 13.000 0.01400  H=0  100.00  112.30  120.99  128.87  135.94 
                   Q=    0.17    0.17    0.36    0.55    0.72 
O 14.000 0.01200  H=0  100.00  106.80  113.30  121.48  126.83 
                   Q=   -0.14    0.00    0.15    0.35    0.60 
O 15.000 0.01000  H=0  100.00  101.00  107.30  111.27  116.51 
                   Q=   -0.18   -0.17   -0.01    0.20    0.48 
O 16.000 0.00924  H=0  100.00  100.50   98.98  102.34  102.83 
                   Q=   -0.20   -0.19   -0.12    0.11    0.42 
O 17.000 0.00848  H=0  100.00   97.98   95.54   90.54   92.68 
                   Q=   -0.20   -0.14   -0.06    0.10    0.36 
O 18.000 0.00772  H=0  100.00   95.04   89.54   85.89   82.33 
                   Q=   -0.09   -0.07    0.07    0.19    0.31 
O 19.000 0.00696  H=0  100.00   91.57   85.39   81.33   82.28 
                   Q=    0.05    0.13    0.17    0.28    0.28 
O 20.000 0.00620  H=0  100.00   90.35   83.35   81.78   82.67 
                   Q=    0.34    0.30    0.34    0.27    0.25 
O 21.000 0.00496  H=0  100.00   91.79   86.74   84.70   84.31 
                   Q=    0.55    0.55    0.39    0.30    0.20 
O 22.000 0.00372  H=0  100.00   96.39   93.12   89.26   90.34 
                   Q=    0.76    0.64    0.52    0.33    0.16 
O 23.000 0.00248  H=0  100.00  101.33   98.90   98.76   97.83 
                   Q=    0.73    0.73    0.58    0.37    0.11 
O 24.000 0.00124  H=0  100.00  102.51  106.94  107.46  111.01 
                   Q=    0.69    0.67    0.58    0.36    0.06 
O 25.000 0.00000  H=0  100.00  105.61  111.05  119.18  121.30 
                   Q=    0.60    0.55    0.45    0.27    0.00 
O 26.000 0.00000  H=0  100.00  108.54  117.84  124.89  129.61 
                   Q=    0.40    0.38    0.23    0.09    0.00 
O 27.000 0.00000  H=0  100.00  112.23  122.37  128.27  128.48 
                   Q=    0.16    0.09    0.03   -0.03    0.00 
O 28.000 0.00000  H=0  100.00  113.83  122.65  125.96  126.93 
                   Q=   -0.23   -0.19   -0.18   -0.06    0.00 
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O 29.000 0.00000  H=0  100.00  110.42  117.42  121.31  123.45 
                   Q=   -0.55   -0.49   -0.28   -0.14    0.00 
O 30.000 0.00000  H=0  100.00  103.60  109.09  114.91  115.70 
                   Q=   -0.76   -0.64   -0.46   -0.22    0.00 
O 31.000 0.00000  H=0  100.00   98.68  101.10  103.48  106.37 
                   Q=   -0.73   -0.73   -0.57   -0.31    0.00 
O 32.000 0.00000  H=0  100.00   97.51   93.09   92.57   91.28 
                   Q=   -0.69   -0.67   -0.58   -0.35    0.00 
O 33.000 0.00000  H=0  100.00   94.41   88.99   80.89   78.78 
                   Q=   -0.60   -0.55   -0.45   -0.27    0.00 
O 34.000 0.00000  H=0  100.00   91.49   82.23   75.21   70.51 
                   Q=   -0.40   -0.38   -0.23   -0.09    0.00 
O 35.000 0.00000  H=0  100.00   87.82   77.71   71.85   71.64 
                   Q=   -0.16   -0.09   -0.03    0.03    0.00 
O 36.000 0.00000  H=0  100.00   86.22   77.44   74.14   73.18 
                   Q=    0.22    0.19    0.18    0.06    0.00 
O 37.000 0.00000  H=0  100.00   89.62   82.65   78.77   76.64 
                   Q=    0.54    0.49    0.28    0.14    0.00 
O 38.000 0.00000  H=0  100.00   96.42   90.95   85.15   84.36 
                   Q=    0.76    0.64    0.46    0.22    0.00 
O 39.000 0.00000  H=0  100.00  101.31   98.91   96.53   93.65 
                   Q=    0.73    0.72    0.57    0.31    0.00 
O 40.000 0.00000  H=0  100.00  102.48  106.88  107.40  108.69 
                   Q=    0.69    0.66    0.58    0.35    0.00 
 
 
Programa de golpe de ariete por fechamento de válvula em Excel. 

Elaboramos uma planilha em Excel de um programa de fechamento de válvula 
usando o método das características. 

 
 A vazão que passa por uma válvula é dada pela equação do orifício conforme Figura 
(6.9): 

Q= (Cd x Ag) x (2 x g x HRES )0,5 

Sendo: 
Q=  vazão que passa pelo orifício (m3/s) 
Cd= coeficiente que varia com a abertura da válvula conforme Figura (6.8). 
Ag= área da secção do da válvula (m2)  
g= 9,81m/s2 

HRES= pressão (m) 
 

 
 

Figura 6.15- Esquema de reservatório e linha singela com Ho=98m 
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Fonte: Streeter, 1982 
 
 

 
Figura 6.10  Esquema de reservatório e linha singela com Ho=98m 

 
Streeter, 1982 chama os valores Cd x A de CVA, 

Q= (Cd x A) x (2 x g x HRES )0,5 

Q= CVA x (2 x g x HRES )0,5 

QP(NS)= CV x (2 x g x HP(NS))0,5 

Os valores de CVA  obtidos por interpolação linear são chamados de CV por 
Streeter, 1984. 
 

 
Figura 6.16 Abertura de válvulas (%) 

Fonte: Tullis, 1989 
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Figura 6.17- Válvula borboleta 

Fonte: Acuna, 2005 
 
6.8 Uma outra maneira de se tratar do fechamento de uma válvula 

Streeter, 1978 página 38 in Fluid Transients cita a seguinte equação para 
fechamento de válvula: 
        τ= ( 1 – t / tc) Em 
Sendo: 
τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 
(Cd x Ag)0 = valor quando a válvula está totalmente aberta e não há transientes hidráulicos. 
É o inicio do fechamento da válvula. 
Cd= coeficiente de descarga da válvula 
Ag= área da secção transversal na válvula. Não iremos fazer o cálculo, pois usaremos 
somente a relação τ.  
 (Cd x Ag)= valor durante o fechamento 
Em= potência da relação. Quando Em=1 temos um fechamento linear. Streeter, 1978 usa 
como exemplo Em=1,25. 
tc= tempo de fechamento em segundos. Exemplo tc=20s 
 
O CDA inicial da bomba 

CDA= [(Qo2 / (2 g . Ho)] 0,5 
 
A vazão                      QP= - B . CV + [(B . CV)2 + 2 . CV . CP)] 0,5 

 
Sendo: 
QP= vazão no ponto P em m3/s 

CV= (Qo x τ)2/ (2 x Ho) 
Qo= vazão inicial em m3/s 
Ho= pressão inicial no fim da adutora onde está a válvula (m) 
B= a/ (g . A) 
a= celeridade em m /s 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
A= área da seção transversal da adutora em m2 
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6.9 Método das Características 

A NB 591/91 diz que os estudos de golpe de aríete devem ser feito pelo método das 
características. 

Streeter, 1982 chegou em duas equações básica, uma denominada de características 
positivas C+ e outra de características negativas C- conforme Figura (6.10). 
. 

C+   Hp= HA – a/gxA ( Qp – QA) – Δx x f x QA x ABS(QA)/ (2x g x D x A2) 
 

C-    Hp= HB + a/gxA ( Qp – QB) + Δx x f x QB x ABS(QB)/ (2x g x D x A2) 
 

O ponto A é (I-1) e o ponto B é (I+1). 
Considerando os coeficientes B e R. 

B= a / (g x A) 
Sendo: 
a= celeridade de propagação das ondas (m/s) 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 

A= área da seção transversal da tubulação (m2) 
D= diâmetro do tubo (m) 
QA=vazão no ponto A (m3/s) 
QB = vazão no ponto B(m3/s) 
QP= vazão no ponto P (m3/s) 
HA = pressão no ponto A (m) 
HB= pressão no ponto B (m) 
HP= pressão no ponto P (m) 
f= coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach (adimensional) 
Δx=trecho da tubulação (m) 
 
 
Exemplo 6.9 
Calcular o coeficiente B para uma tubulação com velocidade de propagação da onda 
a=1150m/s e tubo de diâmetro D=0,25m. 
A=PI x D2/4= 3,1416x0,252/4= 0,0491m2 

B= a / (g x A) 
B= 1150 / (9,81 x 0,0491) =2388 

 
Dica: quando na linha há diâmetros diferentes teremos valores de B diferentes. Assim 
teremos B1, B2, B3 numa linha com trechos de diâmetros diferentes ou também de 
materiais diferentes. 
 

R= ( f x Δx) / ( 2 x g x D x A2) 
Sendo: 
f=coeficiente de atrito da equação de Darcy-Weisbach (adimensional) 
Δx = trecho da tubulação (m). Iremos usar sempre o comprimento da tubulação dividido 
por 3.  Poderíamos também ter dividido por 4 ou 5 conforme nosso desejo.      

Δx=L/3 
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L= comprimento total da tubulação (m) 
D=diâmetro do tubo (m) 
A= área da seção transversal da tubulação (m2) 
 
Exemplo 6.10 
Calcular o valor do coeficiente R numa adutora com 2300m que será dividido em 3 trechos. 
O valor de f=0,0342, D=0,25m, A=0,0491m2. 
                                   Δx= 2300/3= 766,67m 

R= ( f x Δx) / ( 2 x g x D x A2) 
R= ( 0,0342 x 766,67) / ( 2 x 9,81 x 0,25 x 0,04912)=2219 

 
Dica: se houver trechos com diferentes diâmetros e comprimentos teremos valores 
diferentes de R e assim teremos R1, R2, R3,... 
 
Podemos reescrever as duas equações C+ e C- considerando os coeficientes B e R. 
 
C+                         Hp= HA – B x( Qp – QA) – Rx QA x ABS(QA) 
 
C-                         Hp= HB + B x ( Qp – QB) + R x QB x ABS(QB)  
 
Nota: abs é o número absoluto, isto é, com sinal positivo. Observar que é um produto que 
sempre terá o sinal de QA ou QB. 
 
Para uso em computador podemos usar: 
 CP= H (I-1) + Q (I-1) x (B-R x ABS(Q(I-1))) 

CM= H (I+1) - Q (I+1) x (B-R x ABS(Q(I+1))) 
  Então teremos: 

HP (I)= CP – B x QP (I) 
HP (I)= CM + Bx QP (I) 
HP (I)= 0,5 x (CP + CM) 
QP (I)= (CP – HP (I))/ B 

 
Todas as secções internas podem ser calculadas deste modo. Somente para a parte 

interna (cuidado), pois nos contornos a jusante teremos a saída da válvula que estamos 
fechando  e a montante temos o contorno devido ao reservatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.18- Esquema das equações C+ e C- 
 

C- 
CM 

C+ 
CP 

Hpi, Qpi

Q (I+1), H (I+1) Q (I -1), H (I -1) I

B A 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-27

O esquema da Figura (6.18) onde mostram as equações C+ ou CP e C- ou CM 
mostram a visualização do problema que é bom para entender as situações de contorno. 

 
Condições de contorno 

Se referem as condições das extremidades da tubulação. No caso temos um 
reservatório a montante e uma válvula a jusante. 
 
Válvula na extremidade de jusante 

Conforme Figura (6.19) usaremos a equação C+ ou CP. Usamos a equação 
CP= H (I-1) + Q (I-1) x (B-R x ABS(Q(I-1))). Precisamos das condições de contorno para as 
variáveis Hpn+1 e Qpn+1. No caso temos a equação da válvula que é um orifício que está 
sendo fechado.  

Qo= (Cd Av)o (2gHo)0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.19- Extremidade de jusante onde está a válvula 
A equação da válvula fornece a vazão Qo em regime permanente, Ho a perda de 

carga na válvula e (CdxAv)o a área da abertura. Não esquecer que temos o valor Qo e Ho 
que é a pressão na válvula. 

Para uma abertura  genérica temos: 
                                Qp= Cd x Av (2gHp))0,5 
A solução das equações será: 

Qpns= - g B (Cd Av)2+ {[gB(Cd.Av)2]2  + (Cd Av)2 2g Cp}0,5 
 

Condições de contorno no reservatório 
Paras a saída do reservatório usaremos somente a equação CM ou C- e conforme 

Figura (6.20) CM= H (I+1) - Q (I+1) x (B-R x ABS(Q(I+1))). Precisamos de condições 
externas com duas incógnitas Qp1 e Hp1. Supondo o nível do reservatório constante temos 
uma condição de contorno já estabelecida Hp1=Hg. 

CP
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Figura 6.20 Extremidade de montante onde está o reservatório 
 

O reservatório terá nível constante HG. 
No reservatório a cota de saída fica definida  HG e  usamos a equação CM ou C-. 

 
Qp= vazão em m3/s 
Hg= altura do reservatório em m 
B= a/ (g x A) 
a= celeridade em m /s 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
A= área da seção transversal da adutora em m2 

              CM= H (I+1) - Q (I+1) x (B-R x ABS(Q(I+1))) 
R= f x Δ x/ (2 x g x D x A2) 
D=diâmetro da adutora em m 

O valor de Hp é obtido desta maneira: 
Hp= CM + B x QP 

Como Hp=Hg 
Hg= CM + B x QP 

Tirando-se o valor de Qp 
Qp= ((Hg-CM) / B 

 

CM
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6.10 Equivalência de tubulação 

É importante salientar logo de começo que a equivalência de tubulações conforme 
Streeter,1978 só é válida se os materiais forem mais ou menos iguais e tiverem mais ou 
menos as mesmas espessuras conforme Figura (6.21). 

Vamos dar alguns conceitos úteis de equivalência em tubulações que são usados na 
prática. 

Se tivermos uma tubulação em série L1, L2, L3, ... com celeridades a1, a2, a3,... 
Podemos ter as seguintes relações: 

 
Figura 6.21- Tubos de materiais e diâmetros diferentes 

L= L1+L2+L3+... 
 
Se a tubulação tem o mesmo diâmetro teremos: 

L/ a = L1/a1=L2/a2=L3/a3 
a= L / Σ Li/ai 

Se os diâmetros são diferentes: 
L= L1 + L2 x S1/ S2 + L3 x S1/ S3 + .... 

 
Celeridade equivalente 

 
Período equivalente 

 
 
Velocidade equivalente 
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Exemplo 6.11 
Seja um recalque de casas de bombas com os seguintes dados: 
Vazão= 0,014m3/s 
Comprimento L1= 10m   diâmetro D1= 0,10m 
Comprimento L2=1200m   D2=0,162m 
L3=90m  D3=0,163 
V1= 1,770m/s 
V2=0,674m/s 
V3=0,666m/s 
Velocidade equivalente= (L1 x D1

2 x v1
2 + L2 x D2

2 x v2
2+.../ (L1 x D1

2+ L1 x D2
2+...) 0,5=0,68m/s 

Celeridade C1= a1=50m/s 
Celeridade C2= a2=500m/s 
Celeridade C3=a3=450m/s 
 

Tabela 6.7 Cálculos efetuados 
Tubos L(m) a (m/s) 

1 10 50 
2 1200 500 
3 90 450 

Total 1300 464m/s 
período equivalente 5,6s

 
Portanto a celeridade equivalente  será 464m/s: 

a= (L1+ L2 + L3) / ( L1/a1 + L2/a2 + L3/a3)=   
=(10+1200+90)/(10/50+1200/500+90/450)= 464m/s 
 
O período equivalente será de 5,6 segundos obtido: 
 
T= 2 ( L1+L2+L3)/ 464= 1300/464=5,6s 
A velocidade equivalente é de 0,68m/s 
 
 
O tubo equivalente terá 1300m com diâmetro dado pela velocidade equivalente de 
V=0,68m/s 
Q=A x V= 0,014=0,68 x A 
A=0,02059m2 
D= (4 x 0,02059 /3,1416)0,5 = 0,162m=D 
 
 
6.11 Tubos curtos e tubos longos 
 Até o presente não achei a não ser em Tullis,1989 a diferença entre tubos curtos e 
tubos longos. 
 A tubulação é considerada curta quando  f.L/d=3 
 A tubulação é considerada longa quando f.L/d=250 
Sendo: 
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f= coeficiente de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach 
L= comprimento da adutora (m) 
d= diâmetro da adutora (m) 
 
6.12 Seleção de válvulas 
 Tullis, 1989 recomenda que quando for selecionada válvulas deve ser considerado: 
 

1. Selecione o tipo e o tamanho da válvula que não produza uma excessiva perda de 
carga quando totalmente aberta. 

2. Esteja certo de que a valvula controle mais de 50% da sua capacidade. 
3. Evite cavitação excessiva na válvula 
4. Especifique um procedimento de operação incluindo o tempo de fechamento para 

não produzir transientes indesejáveis. 
5. Não opere a válvula com abertura menor que 10% a 15% da area aberta. 
6. Algumas válvulas não possuem controle quqando estão quase totalmente abertas e 

não devem operar acima de 90% de abertura.



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-32

 
6.13 Bibliografia e livros consultados 
-ABNT-ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB-591/91.  Projetos 
de adutora de água para abastecimento público. São Paulo, 8 páginas. 
-ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. PNB-591/77. 
Elaboração de projetos de sistemas de adução de água para abastecimento público com 
188 páginas. 
-ACUNA, JAIME SUAREZ. Generalized water hammer algorithm for piping systems with 
unsteady friction. University of Puerto Rico, 115páginas, 2005. 
-CAMARGO LUIZ A. Golpe de aríete em condutos. Análise pelo método das 
características, Joinville 07 a 11 de outubro de 1997. Tubos e conexões Tigre. 
-CAMARGO LUIZ A. O golpe de aríete em tubulações de recalque. Análise simplificada. 
Joinville 07 a 11 de outubro de 1989. Tubos e conexões Tigre. 
-FARRÁS, LUIZ E. PÉREZ e GUITELMAN, ADOLFO. Estudio de transitorios: golpe de 
ariete. Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingenería, Departamento de Hidráulica, 
Version al 22/08/2005. 
-GOLPE DE ARIETE- Universidade de Algave, Portugal , Faro, 2001. 
http://w3.ualg.pt/~rlanca/sebenta-hid-aplicada/ha-07-golpe_de_ariete.pdf acessado em 20 
de dezembro de 2007. 
-HAESTAD METHODS. Advanced water distribution modeling and management. 1ª ed. 
Acessado em 22 de fevereiro de 2010. Vários autores e entre eles Emund Koeller do Brasil; 
www.haestad.com. 
-INTERNET Prof. Carlos Fernandes acessado em 20 de março de 2007 
-INTERNET http://www.saneamento10.hpg.ig.com.br/ 
-KIRKGOZ, M. SALIH et al. Effects of valve type and clouse schedule on water hammer. 
Tuquia, 11 páginas 
-LER, LÉO et al. Abastecimento de água para consumo humano. Editora UFMG, 2006, 
859páginas. 
-PARMAKIAN, JOHN. Waterhammer analysis. Dover publication, New YorK, 1963, 
161páginas. 
-PIRES, LUIZ FERNANDO GONÇALVES et al. Análise de transientes devido a 
fechamento rápido de válvulas em dutos curtos; 
-POINT-A-MOUSSON – Pipes and pipeline equipement, 1978, 710 páginas. France 
-SPIRA/SARCO. Control valve characteristics. Module 6.5, 2007. 
-STEPHENSON, DAVI. Pipeline design for water enginners. 2a ed, 1981 Elsevier 
Scientific Publishing Company, Johannesburg, South Africa., ISBN 0-444-41669-2, 233 
páginas. 
-TULLIS, J. PAUL.  Hydraulics of pipelines. John Wiley &Sons, 1989, 266páginas. ISBN 
0-471-83285-5. 
-UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Transitórios em instalaciones – Golpe de ariete. 
www.tecnun.es. Acessado em 19 de fevereiro de 2010. 
-WYLIE, E. BENJAMIN E STREETER, VICTOR L. Fluid transients, ISBN 0-07-
072187-4, 1978, McGraw-Hill, United States of America, 384 páginas. 
-WYLIE, E. BENJAMIN E STREETER, VICTOR L. Mecânica dos Fluídos, 1982, 
McGraw-Hill, United States of America. 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-33

 
 
 
 
 
 
 

Apêndice com Figuras de Acunha, 2005 

 
 
 
 
 
 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-34

 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice com Figuras de Acunha, 2005 
 
 
 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-35

 
 
 
 
 

Apêndice com Figuras de Acunha, 2005 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-36

 
 
 
 
 
 



Livro: golpe de ariete em casas de bombas 
Capítulo 6- Golpe de aríete em adutoras método das características  

 24/02/10  pliniotomaz@uol.com.br Plínio Tomaz 

 

 6-37

 
Figura 6.1- Fechamento de vários tipos de válvulas  

Fonte: Kirkgoz. 
 
 

O valor de τ é: 
τ= Cd. Av / Cd0 . Avo 

Conforme Kirgoz, não existem muitas pesquisas que mostram a variação de Cd com 
o tipo de válvula Conforme Brunone e Morelli, 1999 citado por Kirgoz experimentos 
mostraram que uma valvula de gaveta circular o valor de τ é similar a variação da area 
Av/Avo conforme mostra a Figura (6.1). 
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Figura 6.1- Fechamento de válvulas. O valor Av/Avo é igual a τ conforme Brunone e 

Moreeli, 1999 in Kirkgoz. Fonte: Kirkgoz 
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Capítulo 7- Torque ou conjugado 
 
7.1 Introdução 

Vamos nos detalhar um pouco sobre o torque ou conjugado para o uso em volantes 
de inércia 

Muitas vezes para resolver o problema de golpe de aríete necessitamos de aumentar 
o momento de inércia do eixo do motor e da bomba. O problema é não aumentar muito para 
que não haja problema de o motor não dar a partida. 

O conjunto ou torque da carga do motor poderá ser alterado com um volante cuja 
massa deverá ser calculada. 

De modo geral o momento de inércia é usado a letra I ou J e fornecido em kgxm2 ou 
kgf x m2. 

A Figura (7.1) mostra o que é o conjugado que é a força F vezes a distância L, como 
a manivela da roldana de um poço raso.  

C= F x L                           (N x m) 
Conforme Weg se F=20N e a distância L=0,10m teremos: 

C= F x L = 20 x 0,10= 2,0 N x m 
 

 
 

Figura 7.1 Torque ou conjugado 
Fonte: Motores Weg 

 
7.2 Torque de carga 

Torque nominal é o torque fornecido pelo motor no seu eixo sob tensão e corrente 
nominais conforme Pereira,2008 conforme Figura (7.2) e observe na parte mais baixa a 
curva do torque ou conjugado da carga. 
 

 
 

Figura 7.2 Torques típicos do motor de indução 
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Fonte: Pereira, 2008 
 

Na Figura (7.2) temos uma visão do que é o torque ou conjugado. 
Na Figura (7.3) mostra o conjugado médio Com. 

 
Figura 7.3-Conjugado de aceleração media equivalente 

Fonte: Bustamente, 2005 
7.3 Categoria dos motores de indução 

Os motores de indução conforme a norma NBR 7094/96 são divididos em três 
categorias básicas que são: 

 
Categoria N 

Possuem o conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo 
escorregamento. Constituem segundo a Weg a maioria dos motores encontrados no 
mercado e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas 
operatrizes e ventiladores. 

 
Categoria H 

Possuem conjugado de partida alto, corrente de partida normal, baixo 
escorregamento. São usados para cargas que exigem maior conjugado na partida como 
peneiras, transportadores carregadores, cargas de alta inércia, britadores, etc. 
 
Categoria D 

Possuem conjugado de partida alto, corrente de partida normal e alto 
escorregamento (mais ou menos 5%). São usadas em prensas excêntricas e maquinas 
semelhante, onde a carga apresenta picos periódicos. Usados também em elevadores e 
cargas que necessitam de conjugados de partida muito altos e corrente de partida limitada.  

Na Figura (7.4) podemos ver os conjugados (torques ) dos motores de categoria D, 
H e N, notando-se que os motores de categoria D possuem o maior conjugado de partida. 

Na prática quando precisamos de um volante de inércia, podemos conforme o caso 
escolher a categoria do motor como, por exemplo, a categoria H. 
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Figura 7.4- Conjugado de motores das categorias N, H e D. Fonte: Weg 
 
7.4 Conjugados 

As Tabelas (7.1) e (7.2) nos fornecem os vários conjugados do motor Weg para as 
categorias de motor N e e H. 

 
Tabela 7.1- Conjugados com rotor bloqueado Cp, conjugado mínimo de partida Cmin 

e conjugado máximo Cmax para motores de categoria N, relativos ao conjugado 
nominal Cn. Fonte: Weg. 
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Tabela 7.2- Conjugados com rotor bloqueado Cp, conjugado mínimo de partida Cmin 

e conjugado máximo Cmax para motores de categoria H, relativos ao conjugado 
nominal Cn. Fonte: Weg. 
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7.5 Momento de inércia do motor 

O momento de inércia de um motor segundo a Weg depende do número de pares de 
pólos e da potência nominal em Kw. 

                    J= 0,04 x P 0,9 x p 2,5 
Sendo: 
J= momento de inércia (kg x m2) 
P= potência nominal em Kw 
p= número de pares de pólos do motor 
 

A Tabela (7.3) apresenta os momentos de inércia dos motores Weg em kgxm2 em 
função da potência em Kw ou CV e em relação ao numero de pólos do motor. 
 
 

Tabela 7.3- Momento de inércia dos motores Weg J em kg xm2 
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7.6 Tempo de aceleração do motor 
Conforme Weg para se verificar se o motor consegue acionar a carga, ou para 

dimensionar uma instalação, equipamentos de partida ou sistema de proteção, é necessário 
saber o tempo de aceleração, que vai desde o instante em que o equipamento é acionado até 
ser atingida a rotação nominal. 

Conforme Pereira, 2008 o tempo de aceleração deverá ser sempre inferior ao tempo 
de rotor bloqueado que o motor suporta, o qual vem especificado no catálogo do fabricante. 
Em geral os fabricantes aconselham que o tempo de aceleração não deva ser superior ao 
tempo de rotor bloqueado fornecido. 

O tempo de rotor bloqueado será calculado tendo base a curva de torque da carga e 
do motor. Desconsiderando-se o atrito mecânico, o tempo de aceleração em segundos pode 
ser estimado pela seguinte expressão, conforme Pereira, 2008. 

ta = 2 x PI x (RPM/60)  x (Jm + Jc)/ (Tmédio motor- T médio carga) 
Sendo: 
ta= tempo de aceleração (s) < tempo especificado pelo fabricante 
RPM= rotação do motor em RPM 
Jm= momento de inércia do motor em kg xm2 
Jc= momento de inércia da carga referida ao eixo do motor em kg x m2 
Tmedio motor= conjugado médio do motor em N x m 
Tmedio carga= conjugado médio da carga em N x m 
 

Ainda segundo Pereira, 2008 o conjugado médio do motor Tmediomotor pode ser 
calculado aproximadamente pela seguinte expressão: 
 
Tmedio motor= 0,45 ( Tp/ Tn  + Tmax/ Tn)  x Tn  para motores de Categoria N e H 
 
Sendo: 
Tp= conjugado resistente de partida 
Tn= conjugado nominal 
Tmax=conjugado máximo 

Para motor de categoria D teremos: 
Tmédio motor= 0,6 ( Tp/ Tn)  x Tn                    para motores de Categoria D 
 
Exemplo 7.1 
Supomos um motor de 30 CV com 6 pólos e categoria N 
Conforme Tabela (7.1) Weg teremos: 
Tp= 1,4 
Tn= 1,0 
Tmax=1,8 

Tmédio motor= 0,45 ( Tp/ Tn  + Tmax/ Tn)  x Tn 
Tmédio motor= 0,45 ( 1,4  + 1,8)  x Tn=1,44 x Tn 

Consultando o catálogo eletrônico da Weg achamos para Tn=179 N x m e 
rpm=1175 e momento de inércia 0,41258kgxm2. 

Tmédio motor= 1,44 x Tn= 1,44 x 179 = 258 N x  m 
Conforme Weg temos: 

Tn (N x m) = 7024 x P(CV)/ rpm   
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Tn= 7024 x 30CV / 1175= 179 N x m 
 
Tn também chamado de conjugado básico pela Weg 

Tn (N x m) = 9555 x P(Kw)/ rpm   
Tn (kgfx m) = 974 x P(Kw/ rpm   
Tn (kgfxm) = 716 x P(CV)/ rpm   
ta = 2 x PI x (RPM/60)  x (Jm + Jc)/ (Tmédio motor- T médio carga) 
Jm=0,41258kgxm2 

                      
Jc=I= 2,0kgxm2 (conjugado de carga constante que seria o volante de inércia) 
Tmedio carga = Icarga x α = Jc x  α 
Sendo α = aceleração angular 
Velocidade angular w= 2 x PI x n em rad/s 
n= rotação por segundo que varia com o tempo 
Considerando um tempo t=10s 
Tmédio carga = Icarga x 2 x PI x n / t 
Para um ponto da curva quando n=1175rpm teremos: 
Tmédio carga= 2,0 x 2 x 3,1416 x (1175/60) / 10= 24,6xm 

Tn= 7024 x 30CV / 1175= 179 N x m 
 
ta = 2 x PI x (1175/60)  x (0,41258 + 2,0)/ (179- 24,6)= 1,9s <20s (Catalogo Weg) OK. 
 

 
 
 
Supomos o torque da carga constante como seria o volante de inércia de um motor e 
bomba. 
 
Dica: consultar sempre o fabricante quanto ao conjugado de carga. 
 
Transformações de unidades: 
Para transformar (kgxm2) que é o GD2 para lbx ft2 multiplicar por 5,933 
Tendo o WR2 em (lb x ft2) multiplicando por 0,1686 obtemos kg x m2 
 
P (KW)= 0,736 x P(CV) 
P (CV)= 1,359 x P(Kw) 
 
Dica: o motor deve partir sem sobrecarga com tensão reduzida, consoante os critérios 
das normas NEMA e ABNT. 
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Capítulo 8- Curva de fechamento e abertura de válvulas 
 
8.1  Introdução 

A curva de fechamento e abertura de válvulas é um assunto não muito fácil de ser 
entendido e daí que resultou em um capítulo especial apresentando vários exemplos. 

Existem vários tipos de válvulas: gaveta, esfera, globo, borboleta e outras conforme 
Figuras (8.1) a (8.5). O fechamento das válvulas pode ser manual ou mecânico. 

Conforme Pires et al, 2005 a curva de fechamento da válvula, isto é, a forma como o 
coeficiente de descarga varia com a abertura, determina o modo como a vazão varia com a 
fração da abertura. 

As válvulas do tipo gaveta produzem uma variação grande na vazão somente nos 
últimos instantes do fechamento conforme Pires et al, 2005. Por outro lado, válvulas tipo 
esfera ou borboleta produzem uma variação mais gradual da vazão durante o curso de 
fechamento. 

 
 

Figura 8.1- Fechamento de várias válvulas como gaveta, globo, esfera e borboleta para tempo de 
fechamento de 60s. 

Fonte: http://www.simdut.com.br/Trabalhos/13005.pdf 
 
 
 

 
Figura 8.2- Abertura de válvula (b) e fechamento de válvula (c) 

Fonte: Acunha, 2005 
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Para as condições iniciais: 
Qo= (Cd x Ag)o (2.g.Ho)0,5 

                         Para qualquer condição: 
Q= (Cd x Ag) (2.g.H)0,5 

  τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 
 

(Cd x Ag)0 = valor quando a válvula está totalmente aberta e não há transientes hidráulicos. 
É o inicio do fechamento da válvula. 
Cd= coeficiente de descarga da válvula 
Ag= área da secção transversal na válvula. Não iremos fazer o cálculo, pois usaremos 
somente a relação τ.  
 (Cd x Ag)= valor durante o fechamento 

 

 
Figura 8.3- Válvula borboleta.  

Fonte: Acunha, 2005. 
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Figura 8.4- Gráfico de τ (Tau) para diversas válvulas: gaveta, borboleta 
Fonte: 

http://www.rh.edu/~nifo5300/EP/References/Fundamentals%20of%20Waterhammer%20and%20Surge%20(Hydraulic%2
0Design%20Handbook).pdf 

 
Figura 8.5- Gráfico da relação de áreas de diversas válvulas: gaveta, borboleta 
Fonte: 

http://www.rh.edu/~nifo5300/EP/References/Fundamentals%20of%20Waterhammer%20and%20Surge%20(Hydraulic%20Design%20H
andbook).pdf 
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                     Figura 8.6- Várias válvulas de controle. Fonte: Tullis, 1989. 
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Exemplo 8.1 

Da Figura (8.3) de Acunha, 2005 temos os valores de τ em função de t/tc e 
colocamos na Tabela (8.1).  

O valor de (CdxAg)o inicial pode ser calculado pela vazão Qo e a pressão no fim da 
linha Ho. Nota: quando a válvula está aberta passa a vazão Qo e temos a pressão Ho na 
válvula. 

(CdxAg)o= Qo/ (2 x g x Ho) 0,5 

Assim se Qo=2,71m3/s   g=9,81m/s2  e Ho=98m teremos: 
(CdxAg)o= Qo / (2 x g x Ho) 0,5 

             (CdxAg)o= 2,71 (2 x 9,81 x 98) 0,5 =0,0618 
 
 
Supondo tempo de fechamento da válvula em 30s e como calculamos (CV)o 

=0,061764 podemos calcular os outros valores, pois, 
τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 

 (Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
 

Tabela 8.1- Valores de  Cd x Ag em função do tempo de fechamento de 30s para um 
válvula borboleta 

τ t/tc 
 

Tempo de fechamento  
         tc=30s 
 

(Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
 

1,0 0,00 0,0 0,0618 
0,9 0,10 3,0 0,0555 
0,8 0,15 4,5 0,0494 
0,7 0,18 5,4 0,0432 
0,6 0,23 6,9 0,0370 
0,5 0,28 8,4 0,0309 
0,4 0,32 9,6 0,0247 
0,3 0,38 11,4 0,0185 
0,2 0,47 14,1 0,0123 
0,1 0,60 18,0 0,0062 
0,0 1,00 30,0 0,0000 

 
Obtemos assim os valores de (Cd .Ag) que podem ser colocados no programa em 

Fortran do Streeter para abertura ou fechamento de válvula no fim da linha. 
Streeter chama os valores de CVA que são no total 11 e no exemplo temos: 

 
Nota importante: considerando o espaçamento de 5s  tiramos da Tabela (8.1) e fazemos a 
Tabela (8.2). 
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                            Tabela 8.2- Tempo de 5 em 5s que será usado. Precisamos de 10 CVA. 

Tempo de fechamento
tc=30s 

 

(Cd x Ag) = (Cd x Ag)0 x τ 
CVA 

0 0,0618 
5 0,0450 
10 0,0200 
15 0,0100 
20 0,0062 
25 0,0000 
30 0,0000
35 0,0000
40 0,0000
45 0,0000
50 0,0000 

 
 Exemplo 8.1 

Dado uma adutora por gravidade com reservatório a Hres=100m de altura e tubulação com 
D=2,00m de diâmetro e comprimento de 4800m. O coeficiente f de Darcy-Weisbach f=0,022.  
A pressão na válvula que está aberta é de 98m. Trata-se de válvula borboleta com CVA 
Nota: CVA são 11 dados. 
                     CVA= 0,0618; 0,045; 0,020; 0,01; 0,0062; 0,000; 0,000;  0,000; 0000   0,000 0.00. 

Entrando no programa em Fortran do Streeter achamos que a pressão máxima será 
147,31m. 

O intervalo entre os dados de fechamento da válvula é de 5s. 
O tempo de fechamento trc=30s (não entra nos cálculos, pois faz parte dos CVA). 
O tempo de processamento é de 40s 
A aceleração da gravidade g=9,81m/s2 
A adutora está dividida em N=4 trechos. 

 Queremos saber como se dá o fechamento da válvula em 30s. 
Usando o programa em Fortran do Streeter achamos a máxima pressão de 147,31m. 
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Usando o programa em Fortran abaixo: 

C PROGRAMA BASICO DE GOLPE DE ARIETE COM RESERVATORIO A MONTANTE 
C E FECHAMENTO DE VALVULA A JUSANTE. FORMULA DE DARCY WEISBACH. 
C DADOS VALOR DE F, A=VELOCIDADE DA ONDA, CVA=PRODUTO DO COEFICIENTE 
C DE DESCARGA DA VALVULA ABERTA COM VALORES DADOS NO INTERVALO DCV 
C FORTRAN 77 GNU2005  www.kkourakis.tripod.com 
C PLINIO TOMAZ 22 DE dezembro DE 2007 
C Compila assim: g77 streeter2.f  -o  streeter2.exe 
C FONTE STREETER MECANICA DOS FLUIDOS 
      DIMENSION Q(6), QP(6), H(6), HP(6), CVA(11) 
      INTEGER I, J,N 
      REAL F,XL,A,D,HRES,G,JPR,DCV,TMAX,CVA,T 
      DATA F/0.022/, XL/4800.0/, A/1200.0/, N/4/, D/2.0/, HRES/100.0/, 
     $    G/9.81/,JPR /1/ ,DCV /5.0/ , TMAX/40/ 
      DATA CVA(1)/0.0618/,CVA(2)/0.045/,CVA(3)/0.02/, 
     $ CVA(4)/0.01/, 
     $ CVA(5)/0.0062/,CVA(6) /0.0/,CVA(7) /0.0/, 
     $ CVA(8)/0.0/, 
     $ CVA(9)/0.00/,CVA(10) /0.0000/,CVA(11)/0.00/ 
         
      
   10 AR=0.7854*D*D 
      B=A/(G*AR) 
      NS=N+1 
      DT=XL/(A*N) 
      CV=CVA(1) 
      HP(1)=HRES 
      J=0 
      T=0.0 
      QO=SQRT(HRES/(F*XL/(2.0*G*D*AR*AR)+1.0/(2.0*G*CV*CV))) 
      HO=(QO/CV)**2/(2.0*G) 
      R=(HRES-HO)/(QO**2*N) 
      DO  11 I=1,NS 
      Q(I)=QO 
  11  H(I)=HRES-(I-1)*R*QO**2 
      WRITE(6,FMT=1)    
      WRITE(6,FMT=2) 
  1   FORMAT ("1  PRESSAO PIEZOMETRICA E VAZAO AO LONGO DO TUBO") 
  2   FORMAT ("0  TEMPO    CV    X/L    0,0     0,25    0,50   0,75 
     $  1,0") 
  13  WRITE(6,FMT=3) T,CV, (H(I), I=1,NS),(Q(I), I=1,NS) 
   3  FORMAT("O",F7.3,1X,F7.5,5H  H=0,5F8.2/19X,"Q=",5F8.2) 
  14  T=T+DT           
      J=J+1 
      IF (T .GT. TMAX) GO TO 99 
      K=T/DCV +1 
      CV=CVA(K)+(T-(K-1)*DCV)*(CVA(K+1)-CVA(K))/DCV 
C CONDICOES DE CONTORNO A JUSANTE 
      CP=H(N)+Q(N)*(B-R*ABS(Q(N))) 
      QP(NS)=-G*B*CV*CV+SQRT((G*B*CV*CV)**2+2.0*G*CV*CV*CP) 
      HP(NS)=CP-B*QP(NS) 
C CONDICOES DE CONTORNO A MONTANTE 
      QP(1)=Q(2)+(HRES-H(2)-R*Q(2)*ABS(Q(2)))/B 
C PONTOS NO INTERIOR 
      DO 15 I=2,N 
      CP=H(I-1)+Q(I-1)*(B-R*ABS(Q(I-1))) 
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      CM=H(I+1)-Q(I+1)*(B-R*ABS(Q(I+1))) 
      HP(I)=0.5*(CP+CM) 
  15  QP(I)=(HP(I)-CM)/B 
      DO 16 I=1,NS 
      H(I)=HP(I) 
  16  Q(I)=QP(I) 
      IF (J/JPR*JPR .EQ. J) GO TO 13 
      GOTO 14 
  99  STOP 
      END 
      
Achamos os seguintes resultados, mostrando que a pressão é 147,31m. 
 
1  PRESSAO PIEZOMETRICA E VAZAO AO LONGO DO TUBO 
0  TEMPO    CV    X/L    0,0     0,25    0,50   0,75       1,0 
O  0.000 0.06180  H=0  100.00   99.50   99.00   98.50   98.00 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.71    2.71 
O  1.000 0.05844  H=0  100.00   99.50   99.00   98.50  101.81 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.71    2.61 
O  2.000 0.05508  H=0  100.00   99.50   99.00  102.29  105.80 
                   Q=    2.71    2.71    2.71    2.61    2.51 
O  3.000 0.05172  H=0  100.00   99.50  102.78  106.26  109.99 
                   Q=    2.71    2.71    2.61    2.51    2.40 
O  4.000 0.04836  H=0  100.00  103.26  106.73  110.44  114.38 
                   Q=    2.71    2.61    2.51    2.40    2.29 
O  5.000 0.04500  H=0  100.00  107.19  110.89  114.81  118.99 
                   Q=    2.52    2.51    2.41    2.29    2.17 
O  6.000 0.04000  H=0  100.00  107.61  115.24  119.40  126.22 
                   Q=    2.32    2.31    2.29    2.18    1.99 
O  7.000 0.03500  H=0  100.00  108.04  116.10  126.60  133.96 
                   Q=    2.11    2.10    2.08    1.99    1.79 
O  8.000 0.03000  H=0  100.00  108.49  119.39  130.63  142.24 
                   Q=    1.89    1.88    1.80    1.70    1.58 
O  9.000 0.02500  H=0  100.00  111.34  122.99  135.01  144.85 
                   Q=    1.66    1.59    1.50    1.39    1.33 
O 10.000 0.02000  H=0  100.00  114.48  126.93  137.19  147.31 
                   Q=    1.29    1.28    1.18    1.13    1.08 
O 11.000 0.01800  H=0  100.00  115.59  128.67  139.23  143.98 
                   Q=    0.90    0.89    0.91    0.87    0.96 
O 12.000 0.01600  H=0  100.00  114.19  127.88  135.46  140.21 
                   Q=    0.49    0.54    0.57    0.74    0.84 
O 13.000 0.01400  H=0  100.00  112.30  120.99  128.87  135.94 
                   Q=    0.17    0.17    0.36    0.55    0.72 
O 14.000 0.01200  H=0  100.00  106.80  113.30  121.48  126.83 
                   Q=   -0.14    0.00    0.15    0.35    0.60 
O 15.000 0.01000  H=0  100.00  101.00  107.30  111.27  116.51 
                   Q=   -0.18   -0.17   -0.01    0.20    0.48 
O 16.000 0.00924  H=0  100.00  100.50   98.98  102.34  102.83 
                   Q=   -0.20   -0.19   -0.12    0.11    0.42 
O 17.000 0.00848  H=0  100.00   97.98   95.54   90.54   92.68 
                   Q=   -0.20   -0.14   -0.06    0.10    0.36 
O 18.000 0.00772  H=0  100.00   95.04   89.54   85.89   82.33 
                   Q=   -0.09   -0.07    0.07    0.19    0.31 
O 19.000 0.00696  H=0  100.00   91.57   85.39   81.33   82.28 
                   Q=    0.05    0.13    0.17    0.28    0.28 
O 20.000 0.00620  H=0  100.00   90.35   83.35   81.78   82.67 
                   Q=    0.34    0.30    0.34    0.27    0.25 
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O 21.000 0.00496  H=0  100.00   91.79   86.74   84.70   84.31 
                   Q=    0.55    0.55    0.39    0.30    0.20 
O 22.000 0.00372  H=0  100.00   96.39   93.12   89.26   90.34 
                   Q=    0.76    0.64    0.52    0.33    0.16 
O 23.000 0.00248  H=0  100.00  101.33   98.90   98.76   97.83 
                   Q=    0.73    0.73    0.58    0.37    0.11 
O 24.000 0.00124  H=0  100.00  102.51  106.94  107.46  111.01 
                   Q=    0.69    0.67    0.58    0.36    0.06 
O 25.000 0.00000  H=0  100.00  105.61  111.05  119.18  121.30 
                   Q=    0.60    0.55    0.45    0.27    0.00 
O 26.000 0.00000  H=0  100.00  108.54  117.84  124.89  129.61 
                   Q=    0.40    0.38    0.23    0.09    0.00 
O 27.000 0.00000  H=0  100.00  112.23  122.37  128.27  128.48 
                   Q=    0.16    0.09    0.03   -0.03    0.00 
O 28.000 0.00000  H=0  100.00  113.83  122.65  125.96  126.93 
                   Q=   -0.23   -0.19   -0.18   -0.06    0.00 
O 29.000 0.00000  H=0  100.00  110.42  117.42  121.31  123.45 
                   Q=   -0.55   -0.49   -0.28   -0.14    0.00 
O 30.000 0.00000  H=0  100.00  103.60  109.09  114.91  115.70 
                   Q=   -0.76   -0.64   -0.46   -0.22    0.00 
O 31.000 0.00000  H=0  100.00   98.68  101.10  103.48  106.37 
                   Q=   -0.73   -0.73   -0.57   -0.31    0.00 
O 32.000 0.00000  H=0  100.00   97.51   93.09   92.57   91.28 
                   Q=   -0.69   -0.67   -0.58   -0.35    0.00 
O 33.000 0.00000  H=0  100.00   94.41   88.99   80.89   78.78 
                   Q=   -0.60   -0.55   -0.45   -0.27    0.00 
O 34.000 0.00000  H=0  100.00   91.49   82.23   75.21   70.51 
                   Q=   -0.40   -0.38   -0.23   -0.09    0.00 
O 35.000 0.00000  H=0  100.00   87.82   77.71   71.85   71.64 
                   Q=   -0.16   -0.09   -0.03    0.03    0.00 
O 36.000 0.00000  H=0  100.00   86.22   77.44   74.14   73.18 
                   Q=    0.22    0.19    0.18    0.06    0.00 
O 37.000 0.00000  H=0  100.00   89.62   82.65   78.77   76.64 
                   Q=    0.54    0.49    0.28    0.14    0.00 
O 38.000 0.00000  H=0  100.00   96.42   90.95   85.15   84.36 
                   Q=    0.76    0.64    0.46    0.22    0.00 
O 39.000 0.00000  H=0  100.00  101.31   98.91   96.53   93.65 
                   Q=    0.73    0.72    0.57    0.31    0.00 
O 40.000 0.00000  H=0  100.00  102.48  106.88  107.40  108.69 
                   Q=    0.69    0.66    0.58    0.35    0.00 
 
 

 
 A vazão que passa por uma válvula é dada pela equação do orifício conforme Figura 
(8.9): 

Q= (Cd x Ag) x (2 x g x HRES )0,5 

Sendo: 
Q=  vazão que passa pelo orifício (m3/s) 
Cd= coeficiente que varia com a abertura da válvula conforme Figura (8.8). 
Ag= área da secção do da válvula (m2)  
g= 9,81m/s2 

HRES= pressão (m) 
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Figura 8.7- Esquema de reservatório e linha singela com Ho=98m 
Fonte: Streeter, 1982 

 
 

 
Figura 8.8  Esquema de reservatório e linha singela com Ho=98m 

 
Streeter, 1982 chama os valores Cd x A de CVA, 

Q= (Cd x A) x (2 x g x HRES )0,5 

Q= CVA x (2 x g x HRES )0,5 

QP(NS)= CV x (2 x g x HP(NS))0,5 

Os valores de CVA  obtidos por interpolação linear são chamados de CV por 
Streeter, 1984. 
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Figura 8.9 Abertura de válvulas (%) 

Fonte: Tullis, 1989 
 

 
 

 
Figura 8.10- Válvula borboleta 

Fonte: Acuna, 2005 
 
8.2 Uma outra maneira de se tratar do fechamento de uma válvula 

Streeter, 1978 página 38 in Fluid Transients cita a seguinte equação para 
fechamento de válvula: 
        τ= ( 1 – t / tc) Em 
Sendo: 
τ= (Cd x Ag) / (Cd x Ag)0 
(Cd x Ag)0 = valor quando a válvula está totalmente aberta e não há transientes hidráulicos. 
É o inicio do fechamento da válvula. 
Cd= coeficiente de descarga da válvula 
Ag= área da secção transversal na válvula. Não iremos fazer o cálculo, pois usaremos 
somente a relação τ.  
 (Cd x Ag)= valor durante o fechamento 
Em= potência da relação. Quando Em=1 temos um fechamento linear. Streeter, 1978 usa 
como exemplo Em=1,25. 
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tc= tempo de fechamento em segundos. Exemplo tc=20s 
 
O CDA inicial da bomba 

CDA= [(Qo2 / (2 g x Ho)] 0,5 
 
A vazão                      QP= - B x CV + [(B x CV)2 + 2 x CV x CP)] 0,5 

 
Sendo: 
QP= vazão no ponto P em m3/s 

CV= (Qo x τ)2/ (2 x Ho) 
Qo= vazão inicial em m3/s 
Ho= pressão inicial no fim da adutora onde está a válvula (m) 
B= a/ (g x A) 
a= celeridade em m /s 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
A= área da seção transversal da adutora em m2 
 
 
 
8.3 Seleção de válvulas 
 Tullis, 1989 recomenda que quando for selecionada válvulas deve ser considerado: 
 

1. Selecione o tipo e o tamanho da válvula que não produza uma excessiva perda de 
carga quando totalmente aberta. 

2. Esteja certo de que a valvula controle mais de 50% da sua capacidade. 
3. Evite cavitação excessiva na válvula 
4. Especifique um procedimento de operação incluindo o tempo de fechamento para 

não produzir transientes indesejáveis. 
5. Não opere a válvula com abertura menor que 10% a 15% da area aberta. 
6. Algumas válvulas não possuem controle quqando estão quase totalmente abertas e 

não devem operar acima de 90% de abertura. 
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8.4 Apêndice com Figuras de Acunha, 2005 
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Capítulo 9- Carneiro Hidráulico 
 
9.1 Introdução 

O carneiro hidráulico foi patenteado em 1796 por Joseph Montgolfier (1749-
1810) e consiste em uma máquina que aproveita somente a energia de uma pequena 
queda de água para elevar uma parte da vazão a uma altura superior conforme Jiménez, 
2010. Foi usado na Índia no Taj Mahal e em Ameer no Afganistão e com o tempo caiu 
em desuso, mas está voltando o interesse no seu uso. 

O carneiro hidráulico funciona durante 8.760h por ano sem combustível mesmo 
com rendimento baixo. 

As Figuras (9.1) e (9.2) mostram o esquema e um carneiro hidráulico muito 
usado nos sítios onde não há energia elétrica. 

Não iremos entrar em detalhes, mas trata-se da transformação da energia cinética 
em energia de posição.  

O melhor trabalho feito até hoje no Brasil sobre carneiro hidráulico é de 
Macyntire, 1982. 

 

 
 

Figura 9.1- Esquema do carneiro hidráulico 
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Figura 9. 2- Carneiro hidráulico 
 
9.2 Funcionamento do carneiro hidráulico 

Conforme Macyntire, 1982, o carneiro hidráulico consta de um corpo A, que é 
uma câmara na qual existe uma abertura que pode ser vedada por uma válvula v´, 
convenientemente equilibrada por pequenos pesos p, e uma camara de ar C, que contém 
um volume de ar destinado a amortecer a onda de choque, absorver a energia da água e 
restituí-la conforme Figura (9.3). 
 

 

 
 

Figura 9.3- Esquema do carneiro hidraulico 
Fonte: Macyntire, 1982 

 
Conforme Macyntire, 1982 funciona da seguinte maneira.  

A água enche o corpo A e sai pelos orifícios B, pois a válvula v está aberta 
pela ação de seu peso. A água sai em pequenos esguichos, com descarga e 
velocidade crescentes.  
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Quando esta atinge seu valor máximo pela diminuição de pressão resultante, a 
válvula v´é arrastada bruscamente para cima, interrompendo o escoamento. 

Ora a “força viva” de que está dotada a massa de água em escoamento, não 
podendo ser destruida, determina uma sobrepressão ao longo do corpo do carneiro, 
provocando a abertura da válvula v da câmara de ar e  nela penetrando (efeito de golpe 
de ariete).  

Uma parte da água sai então pelo tubo de recalque R, com velocidade quase 
constante. 

Tão logo se tornem iguais as pressões nas chamaras A e C, a válvula da câmara 
de ar se fecha e a água volta a escoar pelos orifícios do corpo do carneiro, pois a válvula 
v´baixa pela ação do seu próprio peso. E assim sucessivamente o ciclo é repetido. 

A descarga q fornecida pelo carneiro depende da descarga Q que nele penetra e 
também da queda.  

A altura H a que se pretende elevar a água influi igualmente sobre o valor do 
rendimento.  

Em todos os casos, o cano adutor que vem do dispositivo de captação deverá ter 
pelo menos 5m de comprimento. 

 
 
 

 
 
 

Figura 9.4- Esquema do carneiro hidraulico 
Fonte: Macyntire, 1982 
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Figura 9.5- Esquema do funcionamento do carneiro hidráulico 
 
 
 
 

 
 
Figura 9.6- Carneiro hidráulico. Fonte: Lucia, 2010. 
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9.3 Dimensionamento do carneiro hidráulico 
Conforme Macintyre, 1982, a descarga fornecida pelo carneiro hidraulico 

depende da descarga Q de captação, da queda h e da elevação H conforme Figuras (9.4) 
a (9.8). 

 
q= R . Q. B/H 

Sendo: 
q= vazão a ser bombeada pelo carneiro hidraulico em L/min 
Q= vazão do pequeno corrego que irá alimentar o carneiro hidraulico L/min 
R=rendimento em fração conforme Tabela (9.1) 
B= altura da tomada de água até o carneiro (m) 
H= altura de recalque (m) 

 
Tabela 9.1- Aproveitamento da agua com relação a B/H 

Relação B/H= altura captação/ altura de 
recalque 

Aproveitamento 
(rendimento hidraulico R) 

½ 60% 
1/3 55% 
¼ 50% 

1/5 45% 
1/6 40% 
1/7 35% 
1/8 30% 

 
Macyntire, 1982 recomenda ainda medidas práticas em carneiros hidraulicos que são: 

1. O comprimento L do tubo de alimentação pode variar entre 3 e 8 vezes o 
desnivel B da admissão. Significado que se o desnivel B=5m então o 
comprimento da alimentação deve variar entre 3x5=15m a 8x 5= 40m. 

2. Se o desnivel B da admissão estiver entre 2,00m e 2,5m, então o comprimento 
do tubo de alimentação deverá ser inferior a 6.B. Significando que se o desnivel 
de admissão for 2,00 então o comprimento do tubo de alimentação deve ser no 
minimo de 6 x 2,00=12m. 

3. Se o desnivel B da admissão for inferior a 2,00m então o comprimento L do tubo 
de alimentação deve ser maior que 8.B e menor que 10B. Significando que se o 
desnivel de admissão for 1,5m, então o comprimento do tubo de alimentação L 
deve estar entre 8x1,5= 12,0m e e10 x 1,5=15m. 

4. Mactintire ainda salienta que a altura minima deve ser B=1,5m 
5. Recomenda ainda que o comprimento do tubo de alimentação L deve ser no 

máximo de 75m. 
6. O tubo de recalque deve ter o menor número possivel de curvas e tem diâmetro 

entre 1/3” a ½”. 
7. A altura de recalque H aconselhável deve estar entre 6B e 10B. Significando  

que se a altura de admissão B=2,00m então a altura de recalque deverá estar 
entre 6x2=12m e 10 x 2,00= 20,0m. 

 
Exemplo 9.1 
Dados: Q= 1800 L/h    H=10,0m   B =2,0m    
Calcular a vazão que podemos recalcar. 
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Primeiramente olhamos a relação B/H 
B/H= 2,0/10,0=1/5 e verifica-se a Tabela (9.1) e achamos R=0,45 

q= R . Q. B/H 
q= 0,45 . 1800. 2,0/10= 162 L/h 

 
Exemplo 9.2  
Dado Q= 50 L/min provindo de um riacho que está a B=3,00m de diferença de altura do 
carneiro hidráulico. Pretende-se alimentar um reservatorio H=9,0m de altura. Calcular a 
vazao de recalque q ? 

B/H= 3/9= 1/3 
que fornecera conforme Tabela (9.1) rendimento R=0,55 
 
q= R . Q. B/H 
q= 0,55x 50 L/min x 3,00m/ 9,0m= 9,2 L/min 
 

Exemplo 9.3 
Precisamos de 3,2 L/min de um fonte que está a 2,0m de altura do carneiro 

hidráulico. A altura do reservatório é 10m e a tubulação é de PVC e tem 75m de 
comprimento do carneiro hidráulico até o reservatório 

q= R . Q. B/H 
3,2= R . Q. 2,0/10 
3,2= 0,45 . Q. 0,2 
Q= 36 L/min 
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9.4 Diâmetros das canalizações 
Macintyre, 1982 fornece a Tabela (9.2) e (9.3) onde estão as vazões de adução, 

isto é, que chegam até o carneiro hidráulico bem como os diâmetros de adução e de 
recalque. 

 
Tabela 9.2- Diâmetro de adução e recalque em função da vazão de adução e 

número do carneiro hidráulico conforme Macintyre, 1982. 
Número Volume de água de adução 

(L/min) 
Diâmetro da canalização 

  Adução Recalque 
2 3 a 7,5 ¾” 3/8” 
3 6 a 15 1” ½” 
4 11 a 26 1 ¼” ½” 
5 22 a 53 2” ¾” 
6 45 a 94 2 ½” 1” 
    
 30 1 ¼” (35mm)  
 60 1 ½” (41mm)  
 90 2” (52mm)  
 120 2 ½” (70mm)  
 250 3” (80mm)  
 500 5” (125mm)  
 1000 8” (200mm)  

 
 
Tabela 9.3- Diâmetro de adução e recalque em função da vazão de adução e 

número do carneiro hidráulico conforme Macintyre, 1982 e da relação B/H. 
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Capítulo 10- Golpe de aríete em instalações prediais 
 
10.1 Introdução 
               Quando estudava na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tinha um 
amigo do interior que tinha um apartamento na av. 9 de julho. Quando estávamos 
estudando na sala e um colega ia ao banheiro, sabiamos pelo ruido das instalações 
hidráulicas que peça que estava usando. Assim quando dava a descarga era um tipo de 
ruido e quando lavava as mãos era outro. O problema é que as instalações prediais 
estavam mal dimensionadas, apesar de ser um prédio bonito. 
 Antigamente o grande vilão do golpe de aríete eram as válvulas de descargas. 
Visitei a fábrica da Docol em Santa Catarina e vi numa banca de teste, o golpe de aríete 
de várias marcas de válvulas existentes no mercado e sem dúvida a melhor era a Docol. 
Passado alguns anos, o esforço dos fabricantes de válvulas e os pedidos insistente dos 
projetistas e fabricantes de tubos de PVC, todas as válvulas foram remodeladas e não 
apresentaram mais problemas de golpe de ariete. 

Em uma instalação predial o efeito dos transientes hidráulicos ou golpes de 
aríetes são os ruídos nas instalações que são evitados de varias maneiras, uma delas 
sendo a limitação de uma velocidade máxima. 

O fechamento ou abertura de uma válvula ou outro componente, causa o 
fenomeno do golpe de ariete. 

As peças como válvulas de descargas, torneiras etc modernas já são projetadas 
de maneira a evitar o golpe de aríete para sobrepressões até 20mca (200kPa), lembrando 
que a pressão estática máxima é de 40mca (400kPa) e a mínima de 0,5mca (5kPa). 

É recomendado que ao se instalar válvula de descarga que a coluna de 
distribuição seja exclusiva. A NBR 5626/98 recomenda ainda que seja feita tubulação 
de ventilação com diâmetro igual ou superior ao da coluna de onde se deriva e que esta 
tubulação tenha sua extremidade livre acima do nível máximo admissível no 
reservatorio superior. Desta maneira será evitado a retrossifonagem. 

Para instalações de água quente a norma NBR 7198/93 e a norma de água fria 
NBR 5626/95 recomendam a velocidade máxima de 3m/s, devendo ser escolhida a 
velocidade adequada dependendo do material de isolamento acústico. 

É importante esclarecer que em um estádio de futebol onde há muito barulho o 
projetista pode optar por deixar existir os ruídos do golpe de aríete. 
 
10.2 Locais onde podemos ter golpe de arietes 
 

• Bombas elevatórias da água que ficam junto ao reservatório inferior 
• Torneira de bóia da entrada da água pública ou do reservatório superior 
• Válvula solenóide  
• Tubulações com velocidades muito altas (>3m/s) 
•  

 
10.3 Velocidade nas instalações prediais 
 Antigamente a velocidade máxima era de 2,5m/s nas tubulações de água fria e 
com a nova norma passou para 3,0m/s. 
 O manual da Amanco em língua espanhola com sede em Costa Rica, recomenda 
em água fria a velocidade máxima de 2,0m/s. 
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10.4 Histórico 
 Há anos o grande problemas de golpe de aríete estava nas válvulas de descargas 
que além dos ruídos provocados passava a causar danos nos tubos de PVC recém 
fabricados. 
 Com o passar dos anos e surgimento no mercado brasileiro de novas válvulas 
como a Docol, houve um cuidado especial com o fenômeno do golpe de aríete podendo 
hoje afirmar que o problema está resolvido.  
 Atualmente o problema de golpe de aríete em uma instalação predial está no 
recalque do reservatório inferior para o superior, pois podemos ter 3 ou 4 paradas de 
bombas para enchimento dos reservatórios superiores ou ter em alguns casos uma 
parada devido a queda de energia elétrica. 
 Existem alguns tipos de golpes de aríete causado pelo fechamento rápido de 
algumas máquinas de lavar roupa, mas não levaremos em conta, pois o problema está 
sendo solucionado. 

 
Válvulas antigolpe 
 No mercado brasileiro existem válvulas antigolpes de aríete que são 
vendidas e facilmente encontradas.  
 
Bombas de velocidade variável 
 Existem também outras alternativas ainda não muito difundidas como as 
bombas de velocidade variável como a fabricada pela Wilo que resolvem os 
problemas de golpe de aríete nos bombeamentos e paradas. Mas para queda de 
energia elétrica é necessário dispositivo protetor de golpe de ariete. Alguns 
projetistas de instalações prediais em São Paulo só usam bombas de velocidade 
variável a fim de evitarem golpes de aríete no liga e desliga das bombas. 
 
Tubos PPR 
 Em recalques de grande pressão usam-se os tubos PPR (polipropilento 
copolimero randon) fabricado pela Amanco que pode ser usado em água quente 
e fria que são excelentes.  
 Um tubo PPR PN 20 a temperatura de 20ºC resiste a pressão máxima 
admissível de 200mca e à temperatura de 70ºC a pressão de 60mca. Um tubo 
PPR PN 25 a temperatura de 20ºC resiste a pressão máxima admissível de 
250mca e à temperatura de 70ºC a pressão de 80mca.  
 Normalmente as temperaturas médias máximas que se chega no Brasil é 
de 36ºC sendo que o PPR suportaria uma pressão de até 130mca 
aproximadamente.  
 
Tubos de cobre 
 Para pressões muito grande no bombeamento de água fria podemos ser 
usados os tubos de cobre. 
 
Tubos de PVC soldável e roscável 
 Os tubos de PVC soldáveis possuem diâmetros de 15mm a 100mm e os 
tubos rosqueáveis de ½” (21mm) a 2” (60mm) e são fabricados segundo a NBR 
5648/99. 
 Os mesmos são dimensionados para pressão de até 75mca na temperatura 
máxima de 45ºC, sendo 50mca para a pressão de serviço  estática, 25mca para 
sobre-pressão devido a golpe de aríete. 
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 Os tubos de PVC roscáveis são fabricados nos diâmetros de 21mm (1/2”) 
a 60mm ( 2”) e são usados para pressão máxima de 75mca a temperatura de 
20ºC conforme Amanco. 
  
Dica: em conclusão os tubos de PVC soldáveis e roscáveis são calculados 
para pressão de até 50mca e quando ultrapassa este limite é comum se 
instalar dispositivos contra golpe de ariete. 

 
 

10.5 Estudo de caso 
 Vamos supor que existe um reservatório superior cuja distância da 
entrada no reservatório até o eixo da bomba é de 60m.Do eixo da bomba até o 
fundo do reservatório inferior é de 4,0m. Supomos ainda que o reservatório 
superior e inferior estão a 4,00m de distância horizontal . 
 Existem 40 apartamentos e supomos 5 pessoas por apartamento a 200 
litros/capita x dia. 
Volume médio diario= 40 apartamentos x 5pessoas x 200 litros/dia=40.000 
litros/dia =40m3/dia. 
Cd= consumo diário 40m3/dia 
 
Bombeamento 
Consideramos 5 horas de bombeamento por dia com três períodos de 
aproximadamente  1h 30min 
. 
Vazão horária Cd/ 5h = 40m3/dia /5h= 8m3/h 
 

Diâmetro da tubulação de recalque 
 Usaremos a fórmula de Forchheimer conforme Botelho 

D= 1,3. Q 0,5 . (X)0,25 
Sendo: 
D= diâmetro da tubulação de recalque (m) 
Q= vazão que passará na tubulação = 8m3/h=0,00222m3/s= 2,22 L/s 
X= horas de funcionamento/ 24h= 5/24=0,2083 

D= 1,3 . Q 0,5 . (X)0,25 
D= 1,3 . 0,002220,5 . (0,2083)0,25 

D=0,041m Adoto Diâmetro externo (1 ½”)=48mm espessura e=4mm PVC roscável 
 
Regra prática 

Para a sução adotamos sempre um diâmetro maior, ou seja,  e no caso 60mm 
(2“) com espessura de 4,6mm. 
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Figura 10.1- Esquema de bombeamento de água potável 
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1. Potência do motor da bomba centrífuga 
A potência do motor em HP da bomba centrífuga pode ser calculada pela equação: 
 

              P= (1000 . Q . Hman)/ (75 x ηT) 
Sendo: 
P= potência do motor em HP 
Q= vazão de bombeamento (m3/s) 
Hman= altura manométrica total (m) 
ηT= rendimento total do conjunto motor-bomba 
ηT= ηB . ηM 
 
 

2. Comprimento  equivalentes a perdas localizadas (singular) de PVC ou 
cobre (ABNT 5626/98). Ver pagina 261 Botelho 
Para tubulações de pequeno diâmetro podemos usar perdas de cargas 

equivalentes a metro de tubulação. 
 

Perda de carga equivalente para o recalque D=41mm (1 1/2”) Roscável 
2 cotovelo 90º                2x 3,2m=6,4m 
1 te   de passagem direta              2,2m 
1 válvula de retenção leve           6,8m 
1 curva de 45º...............................0,6m 
1 registro de gaveta aberto         0,70m 
1 valvula antigolpe de ariete        0,70m (adotado) 
Entrada normal                           1,5m 
Total =                                         18,9m 
 
Portanto, no recalque teremos 18,9m de tubulação para as perdas localizadas. 
. 

Perda de carga equivalente para a sucção D=60mm (2“) Roscavel 
1 válvula de pé com crivo           23,7m 
1 cotovelo 90º                                3,4m 
Total=                                          27,1m 

 Portanto, na sucção teremos  27,1m de tubulação para as perdas localizadas. 
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Tabela 10.1- Comprimento equivalente de perdas localizadas 

conforme Macyntire. 
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3. Perdas  de carga distribuídas 

As perdas distribuídas são calculadas usando a perda de carga unitária para tubos 
de PVC ou cobre conforme ABNT 5626/98 usamos as fórmulas de Fair-Whipple-Hsiao. 

J=( 8,69 x 105 x Q 1,75)/ D 4,75 
Sendo: 
J= perda de carga unitária (m/m) 
Q= vazão em litros por segundo 
D= diâmetro em milímetros 
 
Perda de carga no recalque 

J=( 8,69 x 105 x Q 1,75)/ D 4,75 
Q= 2,22 L/s 
D= 40mm (48mm – 2 x 4mm) 

J=( 8,69 x 105 x Q 1,75)/ D 4,75 
J=( 8,69 x 105 x 2,221,75)/ 404,75 

    J=0,086m/m 
 
L= 60m+ 4,00m= 64m  (comprimento da tubulação real). 
Comprimento equivalente a perdas no recalque= 18,9m 

Perda de carga total = (64m +18,9) x 0,086 =7,13m 
A= PI x D2/4= 3,1416 x 0,042/4= 0,001256m2 
V= Q/A= 0,00222/ 0,001256= 1,77m/s < 3m/s OK 
 

Perda de carga na sucção 
J=( 8,69 x 105 x Q 1,75)/ D 4,75 

Q= 2,22 L/s 
D= 50,8mm (60mm – 2 x 4,6mm) 

J=( 8,69 x 105 x Q 1,75)/ D 4,75 
J=( 8,69 x 105 x 2,221,75)/ 50,84,75 

    J=0,028m/m 
 
L= 8,0m  (comprimento da tubulação real). 
Comprimento equivalente a perdas no recalque= 27,1m 

Perda de carga total = (8,00+27,1) x 0,028 =0,98m 
A= PI x D2/4= 3,1416 x 0,05082/4= 0,002027m2 
V= Q/A= 0,00222/ 0,002027= 1,1m/s  
 
 
 
 

4. Altura manométrica total Hman 
Hman= Altura do recalque +altura da sução + perdas no recalque + perdas na 

sucção 
Hman = 60 + 4,00 + 7,13 + 0,98= 72,11mca 

 
5. Potência do motor da bomba 

 ηB = rendimento da bomba= 0,27 
  ηM = rendimento do motor=0,90 
 ηT= ηB . ηM = 0,27 x 0,90 = 0,24 
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Q=0,00222m3/s= 8m3/h 
P= (1000 . Q . Hman)/ (75 x ηT) 
P= (1000x 0,00222m3/s x 72,11)/ (75 x 0,24)= 8,9HP 

 
Tabela 10.2- Acréscimo de potência recomendável 

Acréscimo da potência Potência da bomba 
50% 2HP 
30% 2 a 5HP 
20% 5 a 10HP 
15% 10 a 20HP 
10% >20HP 

                                                 Fonte: Azevedo Neto, 1998 
 
Acréscimo de 20% 

P= 8,9 x 1,2= 10,7 HP 
 
Escolha do motor em HP: 

0,16HP, 0,25HP, 0,33HP, 0,50, 0,75, 1; 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 10, 12,5 15, 20, 25, 
30, 40,50, 60, 75,100,125,150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,  540, 610, 670, 
760,  850, 950. 

 
Escolhemos motor de 12,5 HP 
 Com 3500 RPM, 4 polos, trifásico. 
 
Bomba KSB  
Meganorm 3500rpm,  
AMT= 72,11mca 
60 HZ,  
12,5 HP 
Perda de carga no recalque= 7,13m 
Modêlo: KSB 25-200  
Q=8m3/h =0,00222 L/s 
GD2=0,0591 kgxm2,  
I*= GD2/4= 0,0591/4= 0,0148 kgf/m2 
Rendimento da bomba= 0,27   
NPSH= 1,50m 
 

6. NPSH 
 Calcular o NPSH disponível de uma bomba cujo nível mais baixo está a 4,00m 
abaixo do eixo do rotor da bomba. 

A pressão atmosférica é 9,5m de água e a de vapor é de 0,235m para temperatura 
de 20º C. 

Então teremos: 
Hpa= 9,5m (São Paulo) 
hs= 0,91m 
Hs= -4,00m (bomba sucção) 
Hvp= 0,235m 

NPSH disponível= Hpa + Hs – hs – Hvp 
NPSH disponível= 9,5 - 4,00 – 0,91 – 0,235= 4,355m 
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Portanto, o NPSH disponível é 4,355m. Teremos que comparar com o NPSHr 
que é o fornecido pelo fabricante.  

A KSB fornece o NPSHr=1,5m 
NPSHd – NPSHr= 4,355m-1,5m= 2,855m > 1,5m OK 
Portanto, não haverá cavitação na bomba. 
 

7. Curva da bomba (A,B,C) 
 
 
Tabela 10.3 - Curva da bomba KSB  25-200   8m3/h 3500 rpm 

 Números de 
pontos 

Pontos da 
curva 

Altura 
manométrica

 

m3/h  Vazao 
(m3/s) 

(m) Conferindo 

0 1 0 75 75,0 
8 2 0,00222 72,11 72,1 

14 3 0,00389 65 65,0 
 
 
 
  A= 75  
  C= -762557,14  
  B= 394,07  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Celeridade da propagação da onda  
 
 
Tabela 10.4- Celeridade da propagação da onda 

Tullis Correto   
      

K agua (Gpa)= 2,2 Gpa 
E (Gpa)= 3,3 Gpa 

D= 40 mm 
e= 4 mm 
a= 536 m/s 

tubo roscável 
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9. Método aproximado de Mendiluce 
 

Tabela 10.5- Cálculo aproximado de pressões máximas e mínimas 
para parada de bombas de Mendiluce 

Local:    
Comprimento L1 (m)= 64,00  
Diametro D1 (m1)= 0,040  
velocidade =  1,77 m/s 
Celeridade da tubulaçao 1 (m/s)= c1= 536,00  
Altura geométrica Hg (m)= 60,00 m 
Numero de bombas= 1  
Vazao (m3/s)= 0,00222 m3/s 
Diametro (m)= 0,04 m 
Area seçao transversal (m2)= 0,001 m2 
Comprimento total L (m)= 64,00 m 
Celeridade equivalente (m/s)=  536,00 m/s 
Altura manometrica da bomba (m)= Hm 72,11 m 
Aceleraçao da gravidade g (m/s2)= 9,81 m/s2 
C= coeficiente de ajuste. Depente da relaçao Hm/L 1,0 Tabela 1 
K= coeficiente de ajuste. Depende do comprimento L 2,0 Tabela 2 
Hm/L= 1,13  
Periodo Te   

Te= 2L/c= 0,24 m/s 
Tempo de paragem de Mendiluce   
T= tempo de parada da bomba (s)= T=C+ K x L x vxn/ g x Hm= 1,32 s 

Se T < Te=2 x L/a fechamento rapido   Se T>Te= 2 x L/a    fechamento lento  s 
Fechamento lento   

Fórmula de Michaud 17,5 m 
Presao maxima= altura geometrica + pressao= 77,5 Bom 
Pressao minima= alltura geometrica- pressao= 42,5 bom 

 
 
Pelo metodo aproximado de Mendeluce teriamos pressao maxima de 

77,5 mca e minima de 42,5m. 
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12. Método das características 
 
Tabela 10.6-Metodo das característica no ponto onde está o conjunto 

motor-bomba 
H1 Q1  

Pressao 
(mca) 

(m3/s) Tempo (s) 

72,1 0,00222                 -   

70,5 0,00222              0,04  

50,5 0,00180              0,08  

36,9 0,00154              0,12  
26,4 0,00140              0,16  
57,1 0,00135              0,20  
42,8 0,00051              0,24  
35,2 0,00000              0,28  
7,1 0,00000              0,32  

55,1 0,00000              0,36  
84,2 0,00000              0,40  

111,4 0,00000              0,44  
64,8 0,00000              0,48  
36,3 0,00000              0,52  
10,0 0,00000              0,56  

 
 
Resultado final do Método das Características 
Pressão Mínimo 7,1m 
Pressão máxima =111,4m 
 
Como a pressão ultrapsssa 75m temos que instalar válvula antigolpe de 

aríete para que a pressão não ultrapasse 75mca.  Não existe problema de sub-
pressão. 

Podemos colocar volante de inércia, acumulador de ar e válvula antigolpe 
de aríete. 
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13. Dispositivos para evitar o golpe de ariete 
Teremos somente sobrepressão no golpe de ariete com pressões que 
chegarão a  111,4m, acima dos 75mca recomendado pelos fabricantes. 
As opções são: volantes de inércia, acumulador de ar e válvulas antigolpe de 
ariete. 

 
13.1 Volante de inércia 

 
 
Figura 10. 2- Volante de inércia 
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13.2 Acumulador de ar da KSB 

 

 
Figura 10.3- Tanque de ar. Fonte: KSB 
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Válvula antigolpe de aríete ou válvulas de alívio  

Existe várias válvulas de alivio para serem adquiridas comercialmente conforme 
Figura (10.4) e (10.5). 

Elas não podem descarregar  na tubulação de recalque da casa de bombas, pois 
trazem uma quantidade enorme de bolhas de ar que causariam problemas nas bombas. 

De modo geral as válvulas de alívio não podem abrir menos que 5 segundos e 
seu uso é limitado ao comprimento da linha de recalque quando é maior que 2km 
conforme Stephenson, 1981. 

A válvula de alívio não resolve o problema de subpressões. 
 

 
Figura 10.4- Esquema de uma válvula de alivio 
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Figura 10.5- Válvula antigolpe da Bermad 
 

Geralmente destinam-se a proteger as tubulações do recalque das sobrepressões 
resultantes da cessação brusca do escoamento.  

São operadas automaticamente quando a pressão atinge certos valores, sendo 
esse controle mecânico ou eletrônico. No caso mecânico elas são mantidas fechadas 
através de uma mola e abrem quando a pressão interna excede a pressão exercida pela 
mola. Idealmente, as válvulas de alívio deverão abrir rapidamente e fechar lentamente.  

As operadas eletronicamente, funcionam através de sensores que comandam a 
abertura da válvula assim que a pressão atinge determinado valor e podem, inclusive, 
ser programadas para obedecer a determinadas leis de abertura e fechamento.  

São instaladas no ponto crítico das canalizações, a maioria das vezes, é o início 
do recalque, razão pela qual comumente situam-se junto à casa de bombas ou mesmo 
dentro dela.  



Golpe de aríete em casas de bombas 
Capítulo 11- Estudo de caso: recalque em adutora 

19 de maio de 2010                                                 pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 11-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11- Estudo de caso –recalque em adutoras 
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Capitulo 11 Estudo de caso –recalque em adutora 
 

Ordem Assunto 
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Capítulo 11- Estudo de caso- recalque em adutora 
 
 
11.1 Introdução  
 Trata-se de bombeamento em sistema de abastecimento de água  potável. 
Bombeia-se de um reservatório enterrado para um reservatório elevado distante de 
600,00m e a 90,00m de altura. 
 A vazão de bombeamento é de 27 L/s= 97,2m3/h=0,027m3/s.. 
 A altura geométrica do bombeamento é 90,00m 
 Existe somente um conjunto motor-bomba centrífuga para poder bombear até o 
ponto mais elevado. 
 A bomba tem sução de 3,00m a favor da segurança e diâmetro de 200mm no 
recalque e 250mm na sucção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1- Esquema de bombeamento de água potável 
 
 

Figura 11. 1 Esquema do recalque
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11. 2 Esquema  
O esquema geral de um bombeamento por sução está na Figura (1).  Desnível de 
90,00m (nível de sucção até a entrada do reservatório no nível superior), 
comprimento do recalque de 600,00m e comprimento de sução de 8,0m 

 
11.3 Potência do motor da bomba centrífuga 
A potência do motor em HP da bomba centrífuga pode ser calculada pela equação: 
 

              P= (1000 . Q . Hman)/ (75 x ηT) 
Sendo: 
P= potência do motor em HP 
Q= vazão de bombeamento (m3/s) 
Hman= altura manométrica total (m) 
ηT= rendimento total do conjunto motor-bomba 
ηT= ηB . ηM 
 
 
Diâmetro da tubulação de recalque 
 Usaremos a fórmula de Bresse para K=1,3 

D= K . Q 0,5 
Sendo: 
D= diâmetro da tubulação de recalque (m) 
Q= vazão que passará na tubulação = 0,027m3/s= 27 L/s 
K=1,3 adotado 

D= K . Q 0,5 
D= 1,3x 0,0270,5 =0,21m. 
Adoto recalque de D=0,20m 
 
Regra prática 

Para a sucção adotamos sempre um diâmetro maior, ou seja, 250mm. 
 
Escolha da tubulação 
 PVC DEFOFO 200mm no recalque com espessura de 8,9mm conforme NBR 
7665/2007 para pressão até 1,0 MPa. 
 Na sução o tubo terá 250m de diâmetro. 
 
Velocidade no recalque 
 A= PI x D2/4= 3,1416 x 0,202/4=0,0314m2 
 V= Q/A= 0,027 / 0,0314= 0,85m/s <3,0m/s (ABNT) OK 
 
Velocidade sucção 
 A= PI x D2/4= 3,1416 x 0,252/4=0,04909m2 
 V= Q/A= 0,027 / 0,04909= 0,55m/s < 0,8m/s OK 
 
Velocidade máxima de sucção 

A ABNT NBR 12214/92 de projeto de sistemas de bombeamento de água 
recomenda velocidades máxima na sucção conforme Tabela (1). 
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Tabela 11.1- Velocidade máxima na sucção conforme NBR 12214/92 

Diâmetro nominal Velocidade máxima na sucção 
(m/s) 

50 0,70 
75 0,80 
100 0,90 
150 1,00 
200 1,10 
250 1,20 
300 1,40 
400 1,50 

 
A perda de carga localizada é calculada pela equação: 

hL= Ks x V2/ 2g 
Sendo: 
hL= perda de carga localizada em metros 
V= velocidade média da água no recalque  em m/s 
g= aceleração da gravidade =9,81m/s2 
Ks= coeficiente de perda de carga localizada (adimensional) conforme Tabela (2). 
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Tabela 11.2- Valores de Ks para cálculo das perdas de cargas localizadas 

Peça Valor de Ks
Crivo 0,75 
Curva de 22,5 0,10 
Curva de 45  0,40 
Curva de 90 0,40 
Entrada normal 1,00 
Saída da canalização 1,00 
Tê passagem direta 0,60 
Tê saída lateral 1,80 
Válvula de gaveta 0,19 
Válvula de pé 15,0 
Válvula de retenção 2,30 
Válvula globo aberta 10 
Válvula de ângulo aberta 5 
Válvula de gaveta aberta 0,19 
Válvula de gaveta ¾ aberta 1,0 
Válvula de gaveta ½ aberta 5,6 

                                     Fonte: adaptado de Jeppson, 1973 
 

Perda de carga localizada 
 

Tabela 11.3- Perda de carga localizada no recalque 
Peça Valor de Ks Quantidade Total 

Entrada normal 1,00 1 1,00 
Valvula de gaveta aberta 0,19 1 0,19 
Valvula de retenção 2,30 1 2,30 
Te passagem direta 0,60 3 1,80 
Curva 22,5 0,10 4 0,40 
Curva 45 0,40 2 0,80 
Curva 90 0,40 2 0,80 
Redução concentrica 0,40 2 0,80 
Total   8,09 

 
hL= Ks x V2/ 2g 

No recalque V= 0,85m/s 
Ks= 8,09 

hL= 8,09 x 0,852/ 2x9,81=0,30m 
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Figura 11.2- Esquema de sucção do conjunto motor-bomba 
 
 
 Tabela 11.4- Perda de carga localizada na sucção 

Peça Valor de Ks Quantidade Total 
Entrada da tubulação 1,00 1 1,00 

Válvula de pé 15,00 1 15,00 
Redução excêntrica 0,5 2 1,00 
Curva 90 0,40 1 0,40 
Total   17,40 

 
hL= Ks x V2/ 2g 

Na sucção V= 0,55m/s 
Ks= 17,40 

hL= 17,40 x 0,552/ 2x9,81=0,08m 
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Perdas  de carga distribuídas 
 Para tubos acima de 50mm usamos a equação de Hazen-Willians. 
                                  10,643 . Q 1,85 

                   J =  -----------------------                               
                                    C1,85 . D4,87 
Sendo: 
J= perda de carga em metro por metro (m/m); 
Q= vazão em m3/s; 
C= coeficiente de rugosidade da tubulação de Hazen-Willians; 
D= diâmetro em metros. 

 
Perda de carga unitária para tubulação de 200mm 
C=110  
Q=0,027m3/s 
D=0,200m 
                                  10,643 . Q 1,85 

                   J =  -----------------------                               
                                    C1,85 . D4,87 
 
 
                                  10,643 . 0,027 1,85 

                   J =  ----------------------- ---   = 0,005655806 
                              
                                    1101,85 . 0,204,87 
 
Perda de carga no recalque 

L= 600m comprimento total da tubulação de  recalque 
  Hr=  600 x 0,005655806= 3,4m 
 
Perda de carga unitária para tubulação de 250mm na sucção 
C=110  
Q=0,027m3/s 
D=0,250m 
                                  10,643 . Q 1,85 

                   J =  -----------------------                               
                                    C1,85 . D4,87 
                                  10,643 . 0,027 1,85 

                   J =  ---------------------------=  0,001907843 
                               
                                    1101,85 . 0,254,87 
 

 
Perda de carga na sução 

L= 3,00m+3,00=6,00m (comprimento da tubulação real) 
Hs= 6,00 x 0,001907843 = 0,01m 
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Perda total na sucção= perda localizada + perda distribuida= 0,08m+ 
0,01m=0,09m 

 
Perda de carga no recalque 
Perda total no recalque= perda localizada + perda distribuida 
Hs=   0,30+  3,4= 3,43m 
 

Altura manométrica total Hman 
Hman= diferença de nivel de água+ perdas sucção +perdas recalque 

Haman= 90,00 + 0,09 + 3,43= 93,52m 
 
Potência do motor da bomba 
 ηB = rendimento da bomba= 0,62 
  ηM = rendimento do motor=0,90 
 ηT= ηB . ηM = 0,62 x 0,90 = 0,56 

P= (1000 . Q . Hman)/ (75 x ηT) 
P= (1000x 0,027m3/s x 93,52)/ (75 x 0,56)= 60 HP 

 
Tabela 11.5- Acréscimo de potência recomendável 

Acréscimo da potência Potência da bomba
50% 2HP 
30% 2 a 5HP 
20% 5 a 10HP 
15% 10 a 20HP 
10% >20HP 

                                                 Fonte: Azevedo Neto, 1998 
 
Acréscimo de 10% 

P= 60 x 1,10=66 HP 
 
Escolha do motor em HP: 

0,16HP, 0,25HP, 0,33HP, 0,50, 0,75, 1; 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 10, 12,5 15, 20, 25, 
30, 40,50, 60, 75,100,125,150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,  540, 610, 670, 
760,  850, 950. 

 
Escolhemos motor de  75 HP 
 Com 3500 RPM, 4 polos, trifásico. 
 
Bomba KSB  
Meganorm 3500rpm,  
Perda de carga total recalque= 3,43m 
60 HZ   
AMT= 93,52mca 
AMT=97,2m3/h = 0,027m3/s 
Bomba KSB modelo 50-250 
GD2=0,198 kgxm2,  
I*= 0,198/4= 0,0495 kgf x m2 
Rendimento da bomba= 0,63   
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NPSH= 4,2m 
Rotor= 238m 
 
NPSH 
 Calcular o NPSH disponível de uma bomba cujo nível mais baixo está a 3,00m 
abaixo do eixo do rotor da bomba. 

A pressão atmosférica é 9,5m de água e a de vapor é de 0,235m para temperatura 
de 20º C. 

Então teremos: 
Hpa= 9,5m (São Paulo) 
hs= 0,09m 
Hs= -3,00m (bomba sucção) 
Hvp= 0,235m 

NPSH disponível= Hpa + Hs – hs – Hvp 
NPSH disponível 9,5 - 3,00 – 0,09 – 0,235= 6,175m 

Portanto, o NPSH disponível é 6175m. Teremos que comparar com o NPSHr 
que é o fornecido pelo fabricante.  

O fabricante fornece o NPSHr=4,2m 
NPSHd – NPSHr= 6,175m-4,2m= 1,95m > 1,5m OK 
Portanto, não haverá cavitação na bomba. 
 
Tabela 11.6- Curva da bomba KSB 50-250  Caso B 

 Numeros 
de 
pontos 

Pontos da 
curva 

Altura 
manometrica

 

m3/h  Vazao 
(m3/s) 

(m) Conferindo 

0 1 0 118 118,0 
97,2 2 0,02700 92 92,0 
110 3 0,03056 85 85,0 

  
  
  
  A= 118  
  C= -32916,67  
  B= -74,21  
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Tabela 11.7- Celeridade no tubo de PVC defofo 200mm 

K= 220000000 kgf/m2 
ro= 998,2 kgf/m^4 x s^2 
E= 3300000000  

mi= 0,3  
C= 1-mi/2  

D=diametro interno (m)= 0,2 m 
e=espessura da parede 0,089 m 

a= 442 m/s 
 
 
 
Tabela 11.8- Metodo das caracteristicas 

H1 Q1  
(m) M3/s Tempo (s) 
93,5 0,02700                 -   
93,5 0,02700           

0,452  
54,7 0,00000           

0,905  
53,6 0,00000           

1,357  
52,4 0,00000           

1,810  
122,4 0,00000           

2,262  
123,6 0,00000           

2,715  
124,7 0,00000           

3,167  
60,0 0,00000           

3,620  
58,9 0,00000           

4,072  
57,7 0,00000           

4,525  
117,9 0,00000           

4,977  
119,0 0,00000           

5,430  
120,1 0,00000           

5,882  
63,9 0,00000           

6,335  
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Observar na Tabela (11.8) obtida por golpe de ariete causado pelo 
cálculo de queda de energia elétrica, usando o método das características 

Foi obtido pressão máxima de 124,7mca e mínima de 52,4m na bomba. 
 
 
Tabela 11.9- Pressão no tempo em 4 pontos (bomba, a 200m, a 400m 

e a 600m com as cotas 0, 30,00; 50,00m e 90,00m respectivamente) 
 Cota terreno (m)  

Temp
o (s) 

 
0,00m 

 
30,00m 

 
50,00m 

90,00m 

 Distancia=
0 

Distancia
= 200m 

Distancia=400
m 

Distancia=600
m 

0,000 93,52 62,35 41,17 0,00 
        

0,452  
93,49 62,33 41,17 0,00 

        
0,905  

54,74 24,15 3,55 0,00 

        
1,357  

53,57 22,97 38,94 0,00 

        
1,810  

52,37 57,86 38,92 0,00 

        
2,262  

122,40 92,98 73,57 0,00 

        
2,715  

123,55 94,14 40,98 0,00 

        
3,167  

124,73 61,97 40,99 0,00 

        
3,620  

60,03 29,46 8,89 0,00 

        
4,072  

58,90 28,32 39,09 0,00 

        
4,525  

57,75 58,17 39,08 0,00 

        
4,977  

117,89 88,44 69,00 0,00 

        
5,430  

118,99 89,55 40,84 0,00 

        
5,882  

120,10 61,71 40,86 0,00 

        
6,335  
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