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A Hidro-Ambiental Indústria e Comercio de Equipamentos p/ o Meio Ambiente Ltda é uma empresa especializada 
em fornecer soluções, sistemas e equipamentos, para Proteção e Controle Hidráulico de Adutoras, Estações de 
Bombeamento e Reservatórios. 

A	 empresa	 conta	 com	 profissionais	 com	 larga	 experiência	 e	 constantes	 atualizações	 em	 análises,	 estudos,	
desenvolvimento, produção e aplicação de soluções em sistemas hidráulicos.

A Hidro-Ambiental desenvolveu ao longo do tempo parcerias tecnológicas e comerciais com empresas nacionais 
e internacionais, assim como uma capacidade interna de produção que permite oferecer uma linha de produtos 
e	 equipamentos	 com	 agilidade	 e	 flexibilidade.	 O	 acervo	 técnico	 da	Hidro-Ambiental	 inclui	 centenas	 de	 projetos	 e	
instalações no Brasil.

A	empresa	se	propôs	através	deste	guia,	publicar	um	conjunto	de	orientações	técnicas	para	o	dimensionamento	
hidráulico	e	sistemas	de	proteção	de	adutoras	de	resíduos	líquidos	e	águas.	O	objetivo	principal	deste	guia	é	apresentar	
informações sobre sistemas de proteção hidráulica, porém como o dimensionamento hidráulico de qualquer sistema 
é uma informação básica e necessária para uma adequada análise de sistemas de proteção, decidiu-se apresentar as 
orientações básicas necessárias para o dimensionamento hidráulico dos sistemas a serem protegidos hidraulicamente. 

A Hidro-Ambiental se isenta de qualquer responsabilidade por dano pessoal, de propriedade ou outra natureza, 
seja	específica,	indireta,	por	consequência	ou	compensatória,	resultante	direta	ou	indiretamente	da	publicação,	uso	de	
aplicação	ou	dependência	deste	documento.	A	empresa	se	isenta	e	não	oferece	garantia,	expressa	ou	implícita,	sobre	a	
coerência	ou	integridade	de	qualquer	informação	aqui	publicada,	e	se	isenta,	não	garantindo	que	a	informação	contida	
neste	documento	atinja	os	seus	propósitos	ou	necessidades	particulares.

Ao publicar e disponibilizar este documento, a Hidro-Ambiental não se compromete a prestar serviços 
profissionais	ou	outros,	em	nome	de	qualquer	pessoa	ou	entidade;	a	cumprir	qualquer	obrigação	devida	por	qualquer	
pessoa	ou	entidade	a	outra	pessoa.	Qualquer	pessoa	que	utilize	este	documento	deve	confiar	em	seu	próprio	julgamento	
ou,	 se	 for	o	caso,	 solicitar	o	parecer	de	um	profissional	 competente.	As	 informações	e	outras	normas	 sobre	o	 tema	
abrangido por esta publicação podem estar disponíveis em outras fontes, que o usuário pode consultar para obter vistas 
ou informações adicionais, não cobertas por esta publicação.

A Hidro-Ambiental não tem poder, nem é capaz de policiar ou fazer cumprir o conteúdo deste documento. 
Ainda,	não	aceita,	 testa	ou	 inspeciona	produtos,	projetos	ou	 instalações	para	fins	de	segurança	ou	saúde.	Qualquer	
certificado	ou	outra	declaração	de	conformidade	relacionada	à	saúde	ou	à	segurança	neste	documento,	não	deve	ser	
atribuído	a	Hidro-Ambiental	e	é	de	exclusiva	responsabilidade	do	projetista,	certificador	ou	fabricante.	

APRESENTAÇÃO
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O	Guia	de	Boas	Práticas	para	Dimensionamento	Hidráulico	e	Sistemas	de	Proteção	de	Adutoras	de	Resíduos	
Líquidos	e	Água,	em	sua	primeira	edição,	fornece	orientações	técnicas	sobre	a	engenharia	e	especificação	de	adutoras,	
visando alcançar resultados bem-sucedidos para seus propósitos.

Em	 sua	 elaboração,	 buscou-se	 reunir	 e	 sintetizar	 as	 técnicas	 para	 elaboração	 de	 projetos	 de	 engenharia	 e	
especificações	de	adutoras	seguras,	confiáveis	e	que	apresentem	viabilidade	econômica.	Na	falta	de	normas	específicas,	
buscou-se	discutir	normas	existentes	para	fins	semelhantes	e	orientando	como	melhor	extrair	informação	das	mesmas,	
prezando ainda pela proteção de pessoas e meio ambiente.

Esse	 Guia	 se	 destina	 a	 todos	 os	 profissionais	 que	 direta	 ou	 indiretamente	 se	 relacionam	 com	 o	 projeto	 e	
especificações	de	adutoras,	as	empresas	que	fabricam	produtos	para	serem	aplicados	nas	adutoras	ou	que	desenvolvem	
serviços.

1. INTRODUÇÃO
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2. PREMISSAS TÉCNICAS

A	concepção	de	um	projeto	de	adutora,	normalmente,	é	definida	com	base	nas	seguintes	premissas:	vazão	a	
ser	 conduzida,	 condições	 topográficas	 do	 terreno	e	 características	 físicas	 e	 químicas	 do	 líquido	a	 ser	 transportado,	
conforme descrito a seguir ao longo desse capítulo.

2.1. Caracterização do líquido a ser transportado

Nesta	 etapa	 do	 dimensionamento	 devem-se	 analisar	 cuidadosamente	 as	 principais	 características	 físicas	
e químicas do líquido a ser transportado, tais como densidade, viscosidade, pH, temperatura, TSS (Total de Sólidos 
Suspensos). 

A	vazão	a	ser	conduzida	deve	ser	definida	com	muita	precisão	neste	momento	do	projeto,	ou	seja,	durante	as	
definições	das	premissas	técnicas.

2.2.	Dados	Topográficos

As	 informações	 topográficas	 básicas	 necessárias	 para	 a	 elaboração	 de	 estudo,	 projeto	 e	 engenharia	 de	 um	
sistema de transporte de líquidos via adutora, são obtidas com a execução de levantamentos detalhados da planta e 
perfil	do	traçado	onde	se	pretende	construir	a	adutora,	e	dos	locais	das	obras	de	arte	que	a	compõem.

2.2.1. Validação dos traçados aprovados

Nesta	etapa	os	traçados	das	adutoras,	previamente	aprovados	em	estudos	conceituais,	devem	ser	submetidos	a	
uma validação de campo, considerando os seguintes fatores:

2.2.2.	Levantamento	detalhado	da	planta	e	perfil	dos	traçados	das	adutoras

Nesta	etapa,	após	a	validação	de	campo	do	traçado	preliminar	da	adutora,	inicia-se	a	execução	do	levantamento	
topográfico	detalhado	do	caminhamento	da	tubulação.	Esse	 levantamento	deve	representar	fielmente	as	condições	
topográficas	do	terreno	e	para	tanto,	deve-se	considerar	os	seguintes	fatores	básicos:

• Mapa geral atualizado contemplando o caminhamento, núcleos urbanos, estradas, cursos d’água, área de 
reserva	legal,	etc.;
•	Atualização	das	áreas	atendidas;
•	Modelo	e	tempo	de	contrato	de	utilização	das	áreas;
•	Atualização	do	potencial	de	expansão;
•	Anuência	de	proprietários;
•	Licenciamento	ambiental;
•	Identificação	de	obstáculos,	como	redes	de	energia	elétrica,	travessias	sobre	APP	(áreas	de	preservação	
permanente),	travessias	sobre/sob	rodovias	e	ferrovias,	edificações,	etc.;
•	Levantamento	do	tipo	de	solo	no	caminhamento	da	adutora	e	indícios	de	formação	rochosa;

•	Planta	 topográfica	do	 traçado	definido,	 com	distância	máxima	de	 40	metros	 entre	pontos	 (estacas);	 o	
sentido	do	levantamento	deve	ser	o	mesmo	do	fluxo	do	líquido;
•	Perfil	de	elevação	da	superfície	do	terreno,	com	cotas	altimétricas	dos	mesmos	pontos	correspondentes	à	
planta	topográfica	do	traçado;
•	Identificação	dos	pontos	com	numeração	específica	e	sequencial;
•	Locação	de	todos	os	obstáculos	e	limites	de	abrangências	específicos	no	local;
•	Arquivo	em	extensão	dwg;
•	Assinatura	de	responsabilidade	técnica	(ART)	referente	ao	levantamento	topográfico.
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2.2.3. Levantamento detalhado dos locais das obras

Em	função	da	complexidade	de	cada	projeto	se	fazem	necessários	levantamentos	topográficos	específicos,	que	
representem	fielmente	as	condições	topográficas	do	terreno,	para	as	denominadas	“obras	de	arte”,	onde	se	destacam:

•	 Estações	 de	 bombeamento	 fixas:	 Levantamento	 planialtimétrico	 da	 área	 de	 abrangência	 definida	 no	
projeto,	com	distância	altimétrica	entre	curvas	de	nível	de	20	cm;
•	Reservatórios:	Levantamento	planialtimétrico	da	área	de	abrangência	definida	no	projeto,	com	distância	
altimétrica	entre	curvas	de	nível	de	20	cm;
•	Travessias	sobre	APP:	Levantamento	do	perfil	de	elevação	do	terreno	com	distância	entre	pontos	de	no	
máximo	5,0	m;
•	Assinatura	de	responsabilidade	técnica	(ART)	referente	ao	levantamento	topográfico.
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3.1.1. Adutora por recalque

Esse sistema transporta o líquido de uma cota mais baixa a outra de cota mais elevada através de uma estação 
elevatória	(conjunto	motobomba	e	acessórios).	O	sistema	de	adução	por	recalque	é	composto	por	condutos	forçados.	A	
adução pode ser feita por recalque simples ou recalque duplo (booster).

3.1. Dimensionamento Hidráulico

Nesta	etapa	devem	ser	consideradas	as	premissas	apresentadas	a	seguir:

A partir dessas considerações, é possível partir para as etapas de:

•	Caracterização	dos	líquidos	a	serem	transportados	(água	ou	efluentes),	seus	volumes	e	suas	características;
•	As	características	das	tubulações	que	podem	ser	utilizadas;
•	Dados	Topográficos;
•	Normas	Técnicas	de	projeto	e	de	aplicação.

•	Dimensionamento	hidráulico;
•	Sistemas	de	Proteção;
•	Especificações	da	tubulação	e	conexões;	
• Detalhamento da Estação de Bombeamento.

3. ENGENHARIA

Figura 01 - Esquema de uma Adutora por Recalque
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Hg		-	Desnível	Geométrico								
Hgs - Altura de Sucção
Hgr - Altura de Recalque    
Hf - Perda de Carga 
Hman - Altura Manométrica Total

Nesse	sistema	podemos	ter:

•	Sistema	com	descarga	“boca	livre”,	onde	Qmontante	=	Qjusante,
•	Sistema	com	distribuição	em	Marcha,	onde	Qmontante	≠	Qjusante,
•	Sistema	Pressurizado	com	distribuição	em	Marcha,	onde	Qjusante	=	0.

3.1.2. Adutora por gravidade

São sistemas que transportam a água de uma cota mais elevada para uma cota mais baixa aproveitando o 
desnível existente (energia hidráulica). A adução por gravidade pode ser feita por conduto livre ou forçado.

3.1.3. Diâmetro da tubulação

O	 diâmetro	 da	 tubulação	 ou	 área	 livre	 de	 escoamento	 é	 fundamental	 na	 escolha	 da	 tubulação	 já	 que,	
quanto	maior	a	vazão,	maior	deverá	 ser	o	diâmetro	 interno	da	 tubulação	a	fim	de	diminuírem-se	as	velocidades	e,	
consequentemente, as perdas de carga.

3.1.4. Velocidade de escoamento do líquido

Em	relação	ao	critério	de	velocidade	adotado	para	projeto,	deve-se	seguir	como	diretriz	o	manual	elaborado	
pela	AWWA,	denominado	Manual	M45	primeira	edição.	O	manual	M45	contempla	os	 seguintes	critérios	de	máxima	
velocidade:

•	Velocidade	Máxima	para	água	(Vmáx.	H2O)	

Figura	02	-	Esquema	de	uma	Adutora	por	Gravidade
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A formula abaixo apresenta o critério para cálculo da velocidade máxima para o líquido água:

• Velocidade Máxima para Líquidos corrosivos ou erosivos (Vmáx. C.E)

A formula abaixo apresenta o critério para cálculo da velocidade máxima para líquidos corrosivos e erosivos:

Onde:
V	=	velocidade	do	líquido	(m/s)
p=	densidade	do	líquido	(g/cm³),	para	água	=	1	g/cm³

Onde:
V	=	velocidade	do	líquido	(m/s)
p=	densidade	do	líquido	(g/cm³)

Equação	da	Altura	Manométrica:	Hm	=	Hg	+	hf	Tot(1-2)		→	hfTot =	f	(Q)

V =
3,7392

p0,33

V =
1,8696

p0,33

3.1.5. Curva Característica da Tubulação ou Curva do sistema:

Figura 03 - Traçado da Curva do sistema
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∆hl	=	K.
V2

2g

Figura	04	–	Ponto	de	Operação	ou	Ponto	de	Trabalho

3.1.6. Perda de Carga

Denomina-se	Perda	de	carga	de	um	sistema,	o	atrito	causado	pela	resistência	da	parede	interna	do	tubo	quando	
da	passagem	do	fluído	pela	mesma.	As	perdas	de	carga	classificam-se	em:

Onde:
∆hl	=	perda	de	carga	localizada	(m)
K	=	coeficiente	adimensional	que	depende	da	singularidade,	do	número	de	Reynolds,	da	rugosidade	da	parede	

e, em alguns casos, das condições de escoamento.
V	=	velocidade	(m/s)
g	=	aceleração	da	gravidade	(m/s²)

3.1.6.1. Perda de Carga localizada 

A perda de carga localizada é conferida pela fórmula:

• Contínuas: causadas	pelo	movimento	do	fluido	ao	longo	da	tubulação.	É	uniforme	em	qualquer	trecho	
da tubulação (desde que mesmo diâmetro) independentemente da posição do mesmo.

• Localizadas:	Causadas	pelo	movimento	do	fluido	nas	paredes	internas	e	emendas	das	conexões	e	
acessórios da instalação, sendo maiores quando localizadas nos pontos de mudança de direção do 
fluido,	essas	perdas	não	são	uniformes,	mesmo	que	tubos	e	conexões	tenham	o	mesmo	diâmetro.

•	Natureza	do	líquido	escoado	(peso	específico	e	viscosidade):	Os	escoamentos	reais	de	um	fluido	
apresentam	dissipação	de	energia	mecânica	por	causa	do	atrito	viscoso	devido	à	aderência	do	fluido	
junto	às	superfícies	sólidas.
•	Material	empregado	na	fabricação	das	tubulações	e	conexões:	Os	tubos	e	conexões	utilizados	nesses	

sistemas podem apresentar acabamento interno (rugosidade e área livre) diferente, razão pela qual 
apresentam	coeficientes	de	perdas	diferentes.

Fatores	que	influenciam	as	perdas	de	cargas
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Tabela	01	-	Valores	de	“K”	para	o	cálculo	das	perdas	de	carga	localizadas

Peça k Peça k
Ampliação Gradual 0.30* Junção 0.40
Bocais 2.75 Medidor Venturi 2.5**
Comporta Aberta 1.00 Redução gradual 0.15
Controlador de vazão 2.50 Saída de canalização 1.00
Cotovelo de 90ºC 0.90 Tee, passagem direta 0.60
Cotovelo de 45ºC 0.40 Tee, saída de lado 1.30
Crivo 0.75 Tee, saída bilateral 1.80
Curva de 90ºC 0.40 Válvula de ângulo aberta 5.00
Curva de 45ºC 0.20 Válvula de gaveta aberta 0.20
Curva de 22,5ºC 0.10 Válvula borboleta aberta 0.30
Entrada Normal em Canalização 0.50 Válvula de pé 1.75
Entrada de Borda 1.00 Válvula de retenção 2.50
Existência de pequena derivação 0.03 Válvula de globo aberta 10.00

3.1.6.2. Perda de Carga distribuída em condutos forçados

A	NBR	12215	-	Projeto	de	adutora	de	água	para	abastecimento	público,	recomenda	a	equação	Universal	para	
avaliação da perda de carga contínua.

Entretanto, equações como a de Hazen-Williams, podem ser utilizadas (desde que dentro dos limites 
recomendados).

As	perdas	de	carga	localizadas	devem	ser	consideradas	no	cálculo	(geralmente	são	pouco	significantes).	

Equação	Universal	para	perda	de	carga	contínua:

Onde:
L	=	comprimento	da	tubulação	(m)
D	=	diâmetro	da	tubulação	(m)
V	=	velocidade	do	liquido	(m/s)
g	=	aceleração	da	gravidade	(9,806	m/s²)
f	=	fator	de	atrito

Equação de Hazen-Williams para perda de carga contínua

Onde:
Q	=	vazão	máxima	diária	(m³/s)
D	=	diâmetro	teórico	a	ser	calculada	(m)
Ji	=	perda	de	carga	unitária	ideal	(m/m)
C	=	coeficiente	de	rugosidade	(adimensional	que	é	função	do	material	da	tubulação)

H = f. *
L V2

D 2g

ji = 10,65 *
Q1,85

C1,85 * D4,87
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Tabela	02	-	Valor	do	Coeficiente	“C”	para	a	formula	de	Hazen-	Williams

Q = 0,2785*C*D2,63*J0,54

Portanto:

Onde:

Q	=	vazão	(m³/s)
C	=	coeficiente	de	Hazen-Williams
D	=	diâmetro	interno	da	tubulação	(m)
J	=	perda	de	carga	untaria	(m/m)

3.1.7. Diâmetro da tubulação

O	 diâmetro	 da	 tubulação	 ou	 área	 livre	 de	 escoamento	 é	 fundamental	 na	 escolha	 da	 tubulação	 já	 que,	
quanto	maior	a	vazão,	maior	deverá	 ser	o	diâmetro	 interno	da	 tubulação	a	fim	de	diminuírem-se	as	velocidades	e,	
consequentemente, as perdas de carga.

3.1.8.	Comprimento	da	tubulação	e	quantidade	de	conexões	e	acessórios

Quanto maior o comprimento e o número de conexões, maior será a perda de carga proporcional do sistema. 
Portanto, o uso em excesso de conexões e acessórios causará maiores perdas, principalmente em tubulações não muito 
extensas.

Tubos Novos Usados +- 10 anos Usados +- 20 anos
Aço Corrugado (chapa ondulada) 60 - -
Aço galvanizado roscado 125 100 -
Aço rebitado, novos 110 90 80
Aço soldado, comum (revestimento 
betuminoso)

125 110 90

Aço soldado com revestimento epóxico 140 130 115
Chumbo 130 120 120
Cimento –Amianto 140 130 120
Cobre 140 135 130
Concreto, bom acabamento 130 - -
Concreto, acabamento comum 130 120 110
Ferro fundido, revestimento epóxico 140 130 120
Ferro fundido, revestimento de argamassa 
de cimento

130 120 105

Grés cerâmico, vidrado (manilhas) 110 110 110
Latão 130 130 130
Madeira, em aduelas 120 120 110
Tijolos, condutos bem executados 100 95 90
Vidro 140 - -
Plástico (PVC) 140 135 130
PVC + PRFV (RPVC) 140 135 130
PRFV 140 135 130
PEAD 140 135 130



14

3.1.9. Características técnicas da tubulação

Para	a	especificação	das	adutoras,	as	características	dos	materiais	deverão	ser	levadas	em	consideração	para	
escolha: 

3.1.10.	Regime	de	escoamento	do	fluido

O	 regime	 de	 escoamento	 do	 fluido	 é	 a	 forma	 como	 ele	 desloca-se	 no	 interior	 da	 tubulação	 do	 sistema,	 a	
qual	determinará	sua	velocidade,	em	função	do	atrito	gerado.	No	regime	de	escoamento	laminar,	os	filetes	líquidos	
(moléculas	do	fluido	agrupadas	umas	às	outras)	são	paralelos	entre	si,	sendo	que	suas	velocidades	são	invariáveis	em	
direção	e	grandeza,	em	todos	os	pontos.	O	regime	laminar	é	caracterizado	quando	o	nº	de	Reynolds	(Re)	for	inferior	a	
2000.

3.2. Sistemas de Proteção

Os	projetos	de	adutoras	devem	dimensionar	a	capacidade	de	vazão	e	pressão	para	atender	a	uma	demanda,	
e	prever	a	resistência	necessária	para	garantir	a	estabilidade	da	 instalação.	Os	esforços	não	deverão	ultrapassar	as	
resistências	estruturais,	mantendo-se	um	coeficiente	de	segurança	que	garanta	a	estabilidade,	mesmo	nos	casos	de	
falhas operacionais.

Nesses	 projetos,	 deve-se	 proceder	 à	 simulação	 hidráulica,	 tanto	 para	 o	 regime	 permanente	 quanto	 para	 o	
regime	transitório.	Na	fase	operacional,	haverá	situações	transitórias	ocasionadas	por	manobras	intencionais	ou	falhas	
não previstas, que provocarão mudanças do regime permanente para o regime transitório. Dependendo da intensidade 
do transitório hidráulico, haverá a necessidade de instalar dispositivos de proteção de redes.

Portanto,	nos	projetos	de	instalações	hidráulicas,	na	primeira	fase,	são	consideradas	apenas	as	condições	do	
regime permanente, vazão e pressão permanecem constantes ao longo do tempo, bem como os consumos e as variações 
nos	níveis	dos	reservatórios.	Na	segunda	fase,	deve-se	observar	que	uma	instalação	hidráulica	é	um	sistema	dinâmico	e	
suas	condições	de	funcionamento	determinam	suas	variáveis	ao	longo	do	tempo.	Devido	a	isso,	um	projeto	adequado	
passa	por	verificações	das	 respostas	 temporais	em	suas	variáveis	hidráulicas,	a	fim	de	evitar	 situações	 indesejáveis,	
tais	como:	pressões	excessivamente	altas	ou	baixas,	fluxo	inverso,	movimento	ou	vibrações	das	tubulações.	A	variação	
brusca do comportamento dinâmico de uma instalação é denominada de transitório e ocorre por mudanças no regime 
permanente, tendo diferentes causas: manobras operacionais com válvulas, variações no consumo, variações nos níveis 
dos	reservatórios,	partida	ou	parada	de	conjunto	motobomba	e	outras	causas	externas.	Sobre	algumas	situações	que	
provocam	os	transitórios	hidráulicos,	os	projetistas	e	operadores	podem	ter	o	controle:	partida	e	parada	dos	conjuntos	
motobomba e fechamentos e aberturas de válvulas, sobre outras, tais como o corte no fornecimento de energia, 
rompimento de tubulações e alterações no consumo não se tem controle, nesses casos, surgem as situações transitórias.

•	Alteração	da	rugosidade	com	o	tempo	(incrustação,	etc.);
•	Estanqueidade;
•	Resistência	química	e	mecânica;
•	Resistência	a	pressão	(estática,	dinâmica)	-	Classe	de	Pressão;
•	Rigidez	-	Resistência	a	Deformação;
•	Economia	 (custo	da	 tubulação,	 instalação,	 aspectos	 construtivos,	 necessidade	de	proteção	à	 corrosão,	

manutenção).   
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3.2.1.	Transitórios	Hidráulicos

Chama-se transiente ou transitório hidráulico, o regime variado que ocorre durante a passagem de um regime 
permanente para outro regime permanente. Assim, qualquer alteração no movimento ou paralisação eventual de um 
elemento do sistema origina-se aos chamados fenômenos transitórios.

Após	a	ocorrência	da	perturbação,	como	o	desligamento	de	uma	bomba,	o	regime	permanente	presente	antes	
da perturbação é alterado, dando origem a um regime não permanente que posteriormente passará a um novo estado 
de	permanência.	Durante	o	transitório	hidráulico,	as	oscilações	de	pressão	ao	longo	da	tubulação	ocorrem	de	maneira	
brusca, provocando ruídos que se assemelham a pancadas. Por isso, o transitório hidráulico também é comumente 
denominado	de	Golpe	de	Aríete.

A	NBR-12215	–	Projeto	de	Adutora	de	Água	para	Abastecimento	público,	define	Golpe	de	Aríete	como	sendo;	
“Fenômeno	de	escoamento	de	um	líquido	em	conduto	forçado,	em	regime	variado”.

Portanto, o que provoca picos de pressão em adutoras é a mudança rápida na velocidade ou vazão na tubulação.

Onde:
∆H	=	é	o	aumento	da	carga	de	pressão	em	metros.
c	=	é	a	celeridade	ou	velocidade	da	onda	(	“c”	é	cerca	de	1000	m/s	para	tubos	de	metal).
∆V	=	é	a	variação	da	velocidade	(m/s)
g	=	é	a	aceleração	da	gravidade	(9.81m/s²)

Figura	05	-	Representação	gráfica	do	Golpe	de	Aríete

∆H	=	(c/g)	∆V

•	Parada	repentina	da	bomba;
•	Fechamento	rápido	de	válvula;
•	Proteção	contra	transitórios	mal	projetados	ou	mal	especificados;
•	Fechamento	rápido	de	válvulas	de	Ar	(Ventosas);
• Fechamento rápido de válvula de retenção.

As causas mais comuns são:
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Todas essas ações geram ondas de pressão.

Figura	06	-	Exemplo	esquemático	de	Ondas	de	pressão

•	Projeto	de	novas	adutoras;
• Instalações existentes onde ocorram ampliações com alteração das pressões ou vazões de regime em 
qualquer	seção	da	adutora;

• Instalações existentes quando se alteram as condições de operação.

Por isso as sobrepressões e subpressões que ocorrem durante o transitório hidráulico podem causar sérios 
problemas	 à	 tubulação	 e	 seus	 equipamentos,	 se	 estes	 não	 forem	 dimensionados	 para	 suportar	 tais	 sobrecargas,	
comprometendo a segurança e o funcionamento do sistema. 

Desse	modo,	a	quantificação	das	pressões	máximas	e	mínimas	é	de	fundamental	interesse	para	o	projetista,	a	
fim	de	que	este	possa	dimensionar	a	tubulação	e	introduzir	equipamentos	de	proteção,	cuja	finalidade	é	amortecer	as	
variações	de	carga,	prejudiciais	à	vida	útil	da	instalação.

A	NBR-12215	–	Projeto	de	Adutora	de	Água	para	Abastecimento	Público,	sugere	a	análise	do	transitório	hidráulico.	
A análise do transitório hidráulico deve ser feita para:

O	cálculo	do	transitório	hidráulico	deve	ser	efetuado	para	as	condições	normais	de	operação	e	para	as	condições	
excepcionais. 
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Figura 07 - Danos causados pelo golpe de aríete em tubulações e acessórios sem proteção

•	Funcionamento	adequado	dos	dispositivos	de	proteção	e	controle	do	golpe	de	aríete	previstos;
•	Interrupção	súbita	do	bombeamento;
•	Partida	do	bombeamento;
• Manobras de fechamento e abertura de válvulas de controle e de seccionamento existentes nas 
adutoras;
•	Ocorrência	simultânea	da	interrupção	súbita	do	bombeamento	em	todas	as	elevatórias	de	sistema	

complexo da adução.

•	Falha	em	qualquer	dos	dispositivos	de	proteção	e	controle	do	golpe	de	aríete;
•	Manobras	inadequadas	de	válvulas,	em	desacordo	com	as	regras	operacionais	especificadas	em	projeto;
•	Ruptura	da	adutora	na	seção	de	pressão	máxima	de	regime	permanente;
• Fechamento retardado de uma das válvulas de retenção na descarga das bombas até o instante de 

máxima velocidade reversa, após a interrupção do bombeamento.

•	Funcionamento	adequado	dos	dispositivos	de	proteção	e	controle	do	golpe	de	aríete	previstos;
• Manobras de fechamento e abertura de válvulas de controle e de seccionamento existentes nas adutoras.

São condições normais de operação nas adutoras de recalque:

São condições excepcionais nas adutoras de recalque:

São condições normais de operação nas adutoras por gravidade:
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• Falha em qualquer dos dispositivos de proteção e controle do golpe de aríete:
•	Manobras	inadequadas	de	válvulas	em	desacordo	com	as	regras	operacionais	especificadas	em	projeto;
• Ruptura da adutora na seção de pressão máxima de regime permanente.

São condições excepcionais nas adutoras por gravidade:

As pressões máximas devidas ao golpe de aríete, ocorrentes em qualquer seção 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.

Nas	condições	normais	de	operação,	a	pressão	admissível	é	definida	pela	classe	de	pressão	de	trabalho	das	
tubulações, válvulas, equipamentos e acessórios.

No	dimensionamento	de	blocos	e	estruturas	de	ancoragem	de	tubulações,	conexões	e	equipamentos	devem	ser	
adotados a máxima pressão ocorrente nas condições normais e excepcionais.

As pressões mínimas, devidas ao golpe de aríete, ocorrentes em qualquer seção da adutora, devem ser maiores 
que a pressão subatmosférica admissível. 

A análise do transitório hidráulico pode ser efetuada em até duas etapas, compreendendo o diagnóstico e o 
dimensionamento.

Na	 etapa	 de	 diagnóstico	 é	 feito	 o	 estudo	 do	 transitório	 hidráulico,	 admitindo-se	 a	 adutora	 desprovida	 de	
dispositivos de proteção para as condições normais e excepcionais de operação. Estando as pressões máximas e 
mínimas	dentro	dos	limites	de	resistência	da	tubulação	é	dispensável	a	instalação	de	dispositivos	de	proteção	e	controle,	
encerrando-se a análise.

O	estudo	 do	 transitório	 hidráulico	 deve	 ser	 feito	 pelo	método	 das	 características.	 Deve-se	 utilizar	 software	
apropriado que permita modelagem de todas as características hidráulicas do sistema, assim como dos dispositivos de 
proteção a serem estudados.

Figura	08	-	Gráfico	das	envoltórias	das	pressões	máxima	e	mínima	sem	proteção
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Na	etapa	de	dimensionamento,	devem	ser	estudados	diversos	dispositivos	de	proteção	e	controle,	selecionando-
se aqueles que garantam as condições extremas das pressões máximas e mínimas, pelo menor custo de implantação e 
operação do sistema.

Figura	09	-	Oscilações	de	pressão	na	retenção	da	Bomba	-	sem	proteção

Figura	10	-	Gráfico	das	envoltórias	das	pressões	máxima	e	mínima	com	proteção

Figura	11	-	Oscilações	de	pressão	na	retenção	da	Bomba	-	com	proteção
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Na	 dissertação	 “Amortecimento	 da	 Celeridade	 de	Onda	 em	 Condutos	 Forçados”,	 apresentada	 em	 2006	 por	
Pedro	Alves	Silva	à	Escola	Politécnica	da	Universidade	de	São	Paulo	para	obtenção	do	título	de	Mestre	em	Engenharia	
Hidráulica, estão descritos os dispositivos de proteção mais utilizados em sistemas hidráulicos e suas vantagens e 
desvantagens. São eles:

•	Redução	das	envoltórias	de	Pressões	Máximas	e	Mínimas;
•	SEM	consumo	de	energia	elétrica;
• Baixa Manutenção.

• Controlar a envoltória de Pressões Mínimas, para evitar 
colapso	na	rede;

• SEM consumo de energia elétrica.

•	Controle	das	envoltórias	de	Pressões	Máximas	e	Mínimas;
•	Não	depende	do	perfil	topográfico	da	rede.

•	Custo	ELEVADO	de	construção;
• Viabilidade da proximidade da linha piezométrica com o 
perfil	topográfico.

•	Custo	ELEVADO	de	construção;
•	Não	atua	no	controle	das	envoltórias	de	Pressões	Máximas;
•	Proteção	apenas	de	trechos	específicos	da	rede.

•	Custo	ELEVADO	de	construção;
•	Consumo	de	Energia	Elétrica;
• Custo de manutenção do dispositivo, dos equipamentos 

elétricos e do ar comprimido.

Vantagens

Vantagens

Vantagens

Desvantagens

Desvantagens

Desvantagens

Figura 12- Chaminé de Equilíbrio

Figura	13	-	Tanque	Alimentador	Unidirecional	-	TAU

Figura	14	-	Reservatório	Hidropneumático	-	RHO	
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• As principais vantagens do volante de inércia são o controle 
da envoltória de mínimas pressões e o custo relativamente 
baixo.

• As vantagens destes dispositivos estão associadas ao controle 
na taxa de rotação inicial da bomba, causando partidas e 
paradas	lentas	que	diminuem	a	possibilidade	de	Golpes.

•	Controle	da	envoltória	de	Pressões	Máximas;
•	SEM	consumo	de	energia	elétrica;
•	Custo	relativo:	BAIXO.

•	Não	controla	a	envoltória	de	pressões	máximas;
•	Devido	 ao	 aumento	 do	momento	 de	 inércia	 do	 conjunto	

girante, consome mais energia que o sistema sem o volante 
de inércia.

•	Não	protege	a	rede	contra	transitórios	nos	casos	de	corte	no	
fornecimento de energia elétrica, assim como a proteção 
limitada	 à	 variação	 na	 rotação	 do	 rotor	 da	 bomba,	 não	
protege contra outros tipos de manobras: rompimento de 
rede ou operações com válvulas.

•	Não	atua	no	controle	da	envoltória	de	Pressões	Mínimas,	
tendo necessidade de estar associada a Ventosas.

Vantagens

Vantagens

Vantagens

Desvantagens

Desvantagens

Desvantagens

Figura 15 - Volante de Inércia para Motobomba

Figura 16 - Sistema de Variação de Rotação no 
conjunto	motobomba

Figura	17	-	Válvula	Antecipadora	de	Onda
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Portanto,	como	sugerido	pela	NBR-12215	–	Projeto	de	Adutora	de	Água	para	Abastecimento	público,	na	etapa	
de dimensionamento, devem ser estudados diversos dispositivos de proteção e controle, selecionando-se aqueles que 
garantam as condições extremas das pressões máximas e mínimas, pelo menor custo de implantação e operação do 
sistema, e considerando as vantagens e desvantagens dos dispositivos de proteção apresentadas na dissertação de 
mestrado	 “Amortecimento	da	Celeridade	de	Onda	em	Condutos	Forçados”,	 sempre	que	 for	 tecnicamente	possível	à	
solução	Válvulas	Antecipadoras	de	Ondas	+	Válvulas	de	Ar,	devem	ser	empregada.

Cada	 projeto	 dos	 dispositivos/sistema	 de	 proteção	 deve	 ser	 elaborado	 levando-se	 em	 consideração	 as	
características	técnicas	específicas	dos	modelos	de	equipamentos	selecionados.	Portanto,	cada	projeto	de	proteção	ele	
é	único	e	específico.

3.2.2. Válvulas de Ar - ventosas

Conforme	apresentado	pela	NBR-12215	–	Projeto	de	Adutora	de	Água	para	Abastecimento	público,	deve	ser	
previsto dispositivo de descarga e admissão de ar nos seguintes casos:

O	dispositivo	deve	ser	dimensionado	para	descarregar	vazão	de	ar	igual	à	vazão	máxima	de	água	na	adutora,	
em	condições	de	enchimento	com	velocidade	máxima	de	0,30	m/s.	O	dispositivo	deve	admitir	vazão	de	ar	igual	à	vazão	
máxima de água descarregada pelo ponto de descarga mais próximo, em condições normais de operação, e vazão de ar 
suficiente	para	evitar	o	colapso	da	adutora,	em	condições	de	escoamento	variado.

São	exigidos	pontos	intermediários	de	entrada	de	ar	quando	a	linha	piezométrica	correspondente	à	descarga	de	
um trecho da adutora está situada abaixo desta.

O	dispositivo	de	descarga	e	admissão	de	ar	deve	ser	instalado	de	modo	a	impedir	entrada	de	água	na	adutora.

•	Simplicidade	de	aplicação;
•	Baixo	custo	de	aquisição;
•	Baixo	custo	de	operação	e	manutenção;
• Muito útil nas fases de enchimento e drenagem da 

tubulação, permitindo a retirada ou entrada de ar.

•	Quando	bem	projetadas,	quase	não	existem	desvantagens.

Vantagens

Desvantagens

Figura 18 - Válvula de AR – Ventosa

•	Pontos	suscetíveis	de	acumulação	de	ar;
• Pontos altos, imediatamente antes e logo após as descargas de água da adutora.
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Figura 19 - Efeito do ar em tubulações

Figura 20 - Separação da coluna líquida
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As	válvulas	de	ar	podem	ser	de	três	tipos:

I. Ventosa Automática (Simples Efeito – Simples Função)
II. Ventosa Cinética (Duplo Efeito – Dupla Função)
III. Ventosa Combinada (Triplo Efeito – Tríplice Função)
IV. Ventosa	Combinada	(Triplo	Efeito	–	Tríplice	Função)	com	Dispositivo	Anti-Golpe

I II III IV

Figura 21 - Tipos de Válvulas de Ar

3.2.2.1. Dimensionamento das ventosas

O	ar	existente	nas	tubulações	de	condução	e	acessórios	é	proveniente	de:

Portanto, se faz necessário controlar tanto a entrada como a saída de ar do Sistema para:

•	Ar	existente	em	uma	tubulação	vazia;	
•	Ar	que	entra	no	sistema	durante	a	drenagem;	
• Separação do ar dissolvido na água. Todo líquido contendo ar na solução em contato com a atmosfera, 
pode	ter	este	ar	separado	ao	reduzir	a	pressão	ou	temperatura;	

• Entrada direta de ar para dentro da tubulação, que pode ocorrer, por exemplo, nas estações de 
bombeamento;	

• Entrada de ar para dentro da tubulação por válvulas de ar, acessórios ou vazamentos.

•	Prevenir	a	formação	de	vácuo	dentro	da	tubulação;
•	Drenar	eficientemente	a	tubulação	para	poder	efetuar	operações	de	manutenção	e	reparo;	
•	Eliminar	bolsas	de	ar	que	se	acumulam	dentro	da	tubulação;
•	Proteger	a	tubulação	do	golpe	de	aríete;
•	Proteger	a	tubulação	e	os	acessórios	da	corrosão	ocasionada	pelo	ar	(oxigênio)	presente	na	condução;	
•	Evitar	o	consumo	excessivo	de	energia	nas	bombas	por	tubulações	parcialmente	obstruídas	por	bolsas	de	ar;	
•	Evitar	erros	de	leitura	na	medição;	
•	Evitar	danos	aos	medidores	devido	ao	ar	fluir	a	velocidades	maiores	que	o	líquido;	
• Evitar danos ocasionados por fenômenos de cavitação.
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Figura	22	-	Exemplo	de	um	software	específico	de	dimensionamento	de	ventosas

Figura 23 - Exemplo de um dimensionamento de ventosas

Os	 dispositivos/equipamentos	 recomendados	 para	 controlar	 a	 entrada	 e	 saída	 de	 ar	 em	 tubulações	 são	 as	
Ventosas.

Critérios	de	projetos:

O	dimensionamento	de	Ventosas	deve	ser	elaborado	por	softwares	específicos,	que	levam	em	conta	todos	os	
parâmetros	apresentados	nos	critérios	para	projetos.

•	Enchimento	da	Tubulação;
•	Drenagem	da	Tubulação;
•	Retirada	do	Ar	Arrastado	pelo	Líquido;
•	Rompimento	da	Tubulação	em	pontos	baixos;
•	Separação	de	Coluna	de	Água;
• Transitórios Hidráulicos.
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Portanto, as análises dos fenômenos transitórios hidráulicos de uma adutora ou sistema de transporte hidráulico 
deve seguir as seguintes etapas:

ETAPA 1	-	Modelagem	das	características	hidráulicas	da	Adutora	no	Software	específico	de	análise	de	transitórios	
hidráulico	para	verificação	das	envoltórias	de	pressão	máximas	e	mínimas	(Golpe	de	Aríete)	sem	sistema	de	proteção	
e dimensionamento dos dispositivos necessários para proteção da Adutora contra as envoltórias de pressão máximas e 
mínimas.

ETAPA 2	-	Modelagem	das	características	hidráulicas	da	Adutora	no	software	específico	de	dimensionamento	
de ventosas, para dimensionamento dos dispositivos de proteção necessários, considerando o enchimento, drenagem, 
quebra de coluna e ruptura da Adutora, levando em consideração os dispositivos de proteção apontados pelo software 
específico	de	análise	de	transitórios	hidráulico.

Na	 instalação	das	ventosas	deve-se	evitar	a	construção	de	caixas	mais	profundas	que	podem	caracterizar	o	
chamado	“espaço	confinado”,	estabelecido	pela	Norma	Regulamentadora	NR-33	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	
e	evitar	flanges	enterradas.	

3.3. Dispositivos especiais

3.3.1. Medidor de Vazão

Instrumentos usados para medir a taxa de vazão, linear ou não linear, da massa ou do volume de um líquido ou 
um gás. A escolha correta de um determinado instrumento para medição de vazão depende de vários fatores. Dentre 
estes, pode-se destacar:

•	Exatidão	desejada	para	a	medição;
•	Tipo	de	fluido:	líquido	ou	gás,	limpo	ou	sujo,	número	de	fases;
•	Condutividade	elétrica,	transparência,	etc.;
•	Condições	termodinâmicas:	por	exemplo,	níveis	de	pressão	e	temperatura	nos	quais	o	medidor	deve	atuar;
• Espaço físico disponível.

Figura 24 - Medidor de vazão
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3.3.2. Válvula de corte ou bloqueio

As válvulas de corte, também chamadas de bloqueio de linha, devem ser instaladas no início das derivações e ao 
longo de adutoras de grandes comprimentos, de acordo com as condições e necessidades locais e com as recomendações 
do	engenheiro	projetista.	Sua	função	básica	consiste	em	possibilitar	a	interrupção	total	ou	parcial	do	fluxo	na	adutora,	
para	controlar	a	operação	e	o	manejo	das	vazões	conduzidas,	além	da	função	de	segurança	para	atender	situações	de	
emergência	em	casos	de	eventuais	rompimentos	e	vazamentos	das	tubulações.

A	 válvula	de	 corte,	 normalmente,	 constitui-se	numa	válvula	 tipo	 “borboleta”,	mas	 também	pode	 ser	do	 tipo	
“gaveta”,	 “esfera”,	 “guilhotina”,	 ou	 outra	 com	 características	 e	 funcionamento	 semelhantes.	 Ela	 sempre	 deve	 ser	
acompanhada	de	uma	válvula	ventosa	para	admissão	e	expulsão	de	ar	e	gases,	visando	evitar	a	formação	de	“vácuo”	
no trecho da adutora localizado imediatamente após a referida válvula. Para tanto, recomenda-se que a válvula de 
corte	e	a	respectiva	ventosa	sejam	instaladas	de	forma	ergonômica,	de	maneira	que	facilite	instalação,	manutenção	
e	operação,	evitando	a	construção	de	caixas	mais	profundas	que	podem	caracterizar	o	chamado	“espaço	confinado”,	
estabelecido	pela	Norma	Regulamentadora	NR-33	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego.

Figura	25	-	Modelo	de	instalação	de	válvula	de	derivação	sem	espaço	confinado	(Fonte:	MATIOLI	Projetos	e	Consultoria)

Figura	26	-	Exemplo	de	instalação	de	válvula	de	derivação	com	espaço	confinado	(Fonte:	HidroEng	Projetos	e	Consultoria)
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3.3.3. Sistema de drenagem

O	sistema	de	drenagem	(ou	simplesmente	dreno),	normalmente,	deve	ser	instalado	nos	pontos	(ou	regiões)	mais	
baixos	onde	formam	as	chamadas	“depressões”	da	linha	adutora,	visando	possibilitar	o	esgotamento	da	tubulação	que	
pode	se	tornar	necessário	nas	paradas	para	manutenção	da	adutora	no	caso	da	ocorrência	de	eventuais	entupimentos,	
rompimentos ou vazamentos da tubulação.

Normalmente,	o	dreno	consiste	numa	derivação	da	adutora	comandado	por	uma	válvula	tipo	“borboleta”,	mas	
que,	também	pode	ser	do	tipo	“gaveta”,	“esfera”,	“guilhotina”,	ou	outra	com	características	e	funcionamento	semelhantes.	
A	exemplo	da	válvula	de	corte,	recomenda-se	que	o	dreno	não	seja	instalado	dentro	de	caixa	mais	profunda	que	pode	
caracterizar	 o	 chamado	 “espaço	 confinado”,	 estabelecido	 pela	 Norma	 Regulamentadora	 NR-33	 do	 Ministério	 do	
Trabalho e Emprego.

3.3.4.	Derivações	(hidrantes)

Os	hidrantes	são	instalados	ao	longo	das	adutoras	e	devem	ficar	localizados	em	pontos	estratégicos	para	poder	
atender	a	finalidade	de	abastecimento	de	líquido	do	sistema.

Normalmente,	o	hidrante	consiste	numa	derivação	da	adutora	comandado	por	uma	válvula	tipo	“borboleta”,	
mas,	 que	 também	 pode	 ser	 do	 tipo	 “gaveta”,	 “esfera”,	 “guilhotina”,	 ou	 outra	 com	 características	 e	 funcionamento	
semelhantes.	A	exemplo	do	dreno	recomenda-se	que	o	hidrante	não	seja	instalado	dentro	de	caixa	mais	profunda	que	
pode	caracterizar	o	chamado	“espaço	confinado”,	estabelecido	pela	Norma	Regulamentadora	NR-33	do	Ministério	do	
Trabalho e Emprego.

Figura	27	-	Modelo	de	instalação	de	válvula	de	dreno	sem	espaço	confinado	(Fonte:	MATIOLI	Projetos	e	Consultoria)
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3.3.5. Controle de Pressão e Vazão

A válvula redutora de pressão e/ou limitadora de vazão controla de forma automática através de piloto 
hidráulico	de	alta	precisão	a	pressão	pré-ajustada	e	a	vazão,	de	 forma	permanente	e	 independente	de	variação	na	
vazão ou pressão a montante.

Figura	28	-	Exemplo	de	instalação	de	hidrante	sem	espaço	confinado	(Fonte:	MATIOLI	Projetos	e	Consultoria)

Figura	29	-	Exemplo	de	instalação	de	hidrante	com	espaço	confinado	(Fonte:	HidroEng	Projetos	e	Consultoria)
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3.3.6.	Travessia	de	Área	de	Preservação	Permanente	(APP),	Rodovias	e	Ferrovias	por	Adutoras	de	Efluentes	Líquidos

Nos	 trechos	 de	 travessias	 de	 cursos	 d’água	 e	 respectivas	 APP,	 rodovias	 e	 ferrovias,	 recomenda-se	 que	 as	
adutoras	de	efluentes	 líquidos,	de	recalque	e	gravidade,	sejam	constituídas	de	tubulação	soldada	de	aço	 inoxidável	
AISI-316L (ou similar), com diâmetro e espessura devidamente dimensionados, visando maior segurança nos trechos das 
referidas travessias. Para aumentar ainda mais a proteção das adutoras, elas devem ser protegidas nesses trechos das 
travessias	por	outra	tubulação	denominada	“tubo	camisa”,	constituída	de	tubos	de	aço	carbono,	também	com	diâmetro	
e	espessura	devidamente	dimensionados.	Esse	“encamisamento”	tem	a	função	de	segurança	para	conter	vazamentos	
que eventualmente venham a ocorrer, conduzindo-os por gravidade até duas caixas de inspeção localizadas fora da 
faixa da travessia.

Além	do	tubo	camisa,	também	deve	ser	analisada	a	necessidade	da	instalação	nas	travessias	de	juntas	ou	liras	
para	absorver	dilatações	da	tubulação,	além	de	ventosas	e	duas	válvulas	de	bloqueio	no	início	e	no	final	do	trecho	de	
cada travessia, visando garantir o bom funcionamento da adutora, e poder isolar os trechos das travessias em situações 
de	emergência.

As travessias de cursos d’água e APP, além das caixas de inspeção, também devem ser dotadas de dois terraços 
de segurança construídos em leito natural, localizados um de cada lado da travessia e fora das faixas de APP (Área de 
Preservação	Permanente),	conforme	mostra	a	figura	47,	a	seguir.	As	caixas	de	 inspeção	poderão	ser	em	terra	ou	de	
alvenaria,	e	deverão	ter	capacidade	para	conter	pequenos	volumes	de	efluentes,	e	ainda	serão	dotadas	de	extravasores,	
que alimentarão por gravidade os terraços de segurança construídos em nível, visando conter eventuais vazamentos de 
efluentes	que	excedam	a	capacidade	das	caixas	de	inspeção.

Com a instalação e construção dos dispositivos de proteção descritos anteriormente, as adutoras de recalque e 
gravidade	ficarão	dotadas	de	um	eficiente	sistema	de	segurança,	contra	acidentes	de	vazamentos,	que	eventualmente	
venham	a	ocorrer	nos	trechos	das	travessias,	e	os	consequentes	riscos	de	poluição	de	águas	superficiais.

Figura 30 - Válvula redutora de pressão                  Figura 31 - Válvula redutora de pressão e limitadora de vazão
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3.3.7.	Detecção	de	Ruptura	em	tubulações	de	Efluentes	Líquidos	-	Válvula	Detectora	de	Ruptura

A válvula detectora de ruptura monitora de forma automática através de pilotos hidráulicos a velocidade do 
líquido dentro da adutora, ocorrendo mudança na velocidade em função de rompimento da adutora a válvula fechará 
automaticamente evitando vazamento do liquido para o ambiente.  

Figura 33- Válvula detectora de ruptura

Figura	32	-	Esquema	ilustrativo	p/	projeto	e	construção	de	travessia	de	curso	d’água	e	APP	confinado	(Fonte:	MATIOLI	Projetos	e	Consultoria)
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3.3.8.	Reservatórios	de	Efluentes	Líquidos

É	uma	solução	técnica	para	armazenamento	de	efluentes	líquidos,	geralmente	adotados	em	projetos	de	adutoras	
para as seguintes situações:

Os	 reservatórios	 geralmente	 são	 construídos	 escavados,	 buscando	 a	 melhor	 relação	 corte/aterro.	 Faz-se	
necessário	verificar	legislação	específica	de	cada	região,	juntos	aos	órgãos	reguladores	para	adequação	das	necessidades	
técnicas e, para obtenção de licenças de construção e operação. 

• Quando se faz necessário uma regularização do volume para posteriormente ser transportado via adutoras 
enterradas;
•	Como	 segurança	 operacional	 de	 variação	 de	 vazão,	 quer	 seja	 por	 picos	 de	 vazão	 ou	 por	 paradas	 no	
sistema	de	adução;
•	Por	critérios	técnicos	ou	limitação	topográficas	no	dimensionamento	hidráulico	de	adutoras	enterradas.

Figura 34 - Reservatório Revestido com manta  Figura 35 - Reservatório Revestido com manta PEAD
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3.4. Fluxograma de processo (FP) e P&ID

Os	 fluxogramas	 de	 processo	 (FP)	 são	 desenhos	 esquemáticos,	 sem	 escala,	 com	 a	 finalidade	 de	 mostrar	 o	
funcionamento do sistema como um todo. 

3.5.	Especificações

Com	base	na	elaboração	do	dimensionamento	hidráulico	e	considerando	as	premissas,	devem-se	especificar	os	
componentes, conforme descrito nos itens a seguir:

3.5.1.	Tubos	e	conexões

As	tubulações	e	conexões	devem	ser	especificadas	contemplando	os	seguintes	parâmetros:

•	Materiais;
•	Diâmetros;
•	Classe	de	pressão;
•	Classe	de	rigidez;
•	Temperatura;
•	Comprimento	do	tubo;
• Tipo de acoplamento e vedação.

Figura 36 - Exemplo de diagrama
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Os	tubos	de	adutoras	estão	disponíveis	no	mercado	com	diversos	tipos	de	junta	ou	união,	dependendo	da	sua	
aplicação, e podem ser assim divididos:

a)	Junta	elástica	deslizante,	desenvolvida	para	tubos	enterrados.	Este	tipo	de	junta,	dispõe	de	sistema	de	vedação	
formando	um	conjunto	de	ponta	e	bolsa	e	complementado	por	anel	de	borracha.	O	objetivo	desta	união	é	garantir	a	
estanqueidade	de	tubos	pressurizados	sem	a	perda	de	sua	flexibilidade	e	a	capacidade	da	tubulação	acompanhar	o	
perfil	suave	do	solo	e	reduzir	as	tensões	em	casos	de	imperfeições	do	solo;

b)	O	segundo	tipo	é	chamado	de	junta	rígida,	projetada	para	resistir	aos	esforços	e	solicitações	longitudinais.	
Esta	união	é	relativamente	comum	nas	instalações	aéreas.	Neste	grupo	estão	as	uniões	por	laminação	(indissolúveis)	e	
uniões	por	flanges	(desmontáveis).

3.5.2. Estação de bombeamento

Para	as	especificações	da	estação	de	bombeamento	devem	ser	considerados	os	seguintes	parâmetros:

3.5.3.	Válvulas	e	acessórios

Válvulas são acessórios utilizados em sistemas de adutoras para bloquear e/ou direcionar o escoamento do 
líquido. São dispositivos operados mecanicamente e utilizados sob diversas condições operacionais, onde a seleção das 
mesmas devem levar em consideração os seguintes aspectos:

DN (mm) Bolsas Paralelas (graus)
≤ 500 1,5

500 < DN ≤ 900 1,0
900 < DN ≤ 1800 0,5

DN > 1800 0,5

Tabela 03 - Limite para o desvio angular máximo

•	Locação	e	layout	da	casa	de	bomba	e	estação	de	bombeamento;
•	Definição	da	alimentação	para	acionamento	dos	motores	(elétrica	ou	diesel);
•	Definição	 do	 conjunto	motobomba	 elétrica:	 a)	 para	 bomba	 especificação	 de:	 vazão,	 pressão,	 rotação,	
rendimento	mínimo,	NPSH	req.	máximo	e	material;	b)	para	motor:	rendimento,	rotação,	formas	construtivas,	
forma	de	acionamento	(com	inversor	ou	sem)	e	fator	de	serviço;
•	Definição	para	motobomba	a	diesel:	forma	de	base	(móvel	ou	fixo),	capacidade	do	reservatório,	radiador,	
cobertura,	contenções	de	diesel	e	óleo.	Para	bomba	especificação	de:	vazão,	pressão,	rotação,	rendimento	
mínimo,	NPSH	req	máximo	e	material;	
•	Caso	exista	mais	que	um	ponto	de	trabalho,	esses	deverão	ser	informados;
•	Definição	do	acionamento	do	motor	e	sistemas	elétricos.

•	Se	a	função	é	bloquear,	controle	ou	retenção;
•	Perda	de	carga;
•	Pressão	e	Temperatura	do	líquido;
•	Tipo	do	líquido;
•	Capacidade	de	vazão;
•	Tipos	de	acionamento;
•	Espaço	para	instalação;
•	Materiais	de	construção;
• Tipos de conexões.
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3.5.4. Dispositivos de proteção

3.5.4.1. Válvula antecipadora de onda – para água

3.5.4.2.	 Válvula	antecipadora	de	onda	–	para	Efluentes	Líquidos

Figura	37	-	Esquema	de	instalação	de	Válvula	Antecipadora	de	Onda	-	para	água

Figura	38	-	Exemplo	de	instalação	de	Válvula	Antecipadora	de	Onda	–	para	efluentes

•	Material	do	Corpo:	FoFo	Nodular,	FoFo	Dúctil,	WCB;
•	Revestimento	do	Corpo:	Epóxi,	Poliéster,	Rilsan	(Nylon	11);
•	Atuador:	Hidráulico	com	acionamento	por	Diafragma;
•	Circuito	de	Comando:	Cobre,	Latão;
•	Elastômeros:	EPDM,	Buna-N,	NBR;
• Pilotos Hidráulicos: Bronze, Latão.

•	Material	do	Corpo:	Inox	CF8,	CF8M;
•	Atuador:	Hidráulico	com	acionamento	por	Diafragma;
•	Circuito	de	Comando:	Aço	Inox	304,	316;
•	Elastômeros:	EDPM;
• Pilotos Hidráulicos: CF8, CF8M, 304, 316.
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3.5.4.3. Válvula de AR – para água

3.5.4.4.	Válvula	de	AR	–	Efluente	Líquido

•	Válvula	Ventosa	Combinada	(Tríplice	Função);
•	Material	do	Corpo:	FoFo	Nodular,	FoFo	Dúctil,	WCB,	PP,	Nylon	Reforçado;
•	Revestimento	do	Corpo:	Epóxi,	Poliéster,	Rilsan	(Nylon	11);
•	Elastômeros:	EPDM,	Buna-N,	NBR;
• Flutuadores: Policarbonato, Polipropileno Expandido, Aço Inox.

•	Material	do	Corpo	e	Componentes:	CF8,	CF8M,	304,	304L,	316,	316L;	Nylon	Reforçado;
•	Flutuador	superior	e	Flutuador	Inferior:	Aço	Inox,	PP,	Policarbonato;
•	A	interligação	dos	flutuadores	deve	ser	feita	através	de	eixo	em	aço	inox	autocentrante	com	dispositivo	antivibratório;
•	Elastômeros:	EPDM;
• Válvula de Dreno: Aço Inox.

•	Válvula	Ventosa	Seca	(Estanque)	combinada	(Tríplice	Função);
•	Corpo	em	formato	cônico;

I II III IV

Figura 39 - Vantagens da Válvula Ventosa Seca (Estanque) 

I. Corpo em formato cônico:  
	 a)	projetado	para	proporcionar	maior	bolsão	de	ar	e	uma	área	mais	ampla	para	o	flutuador;	 
	 b)	os	resíduos	acumulados	descem	para	o	fundo	da	válvula	e	de	volta	ao	tubo; 
	 c)	o	flutuador	não	tem	contato	com	o	corpo	em	formato	cônico,	garantindo	maior	vida	útil	e	menos	chances	
de entrar em colapso.

II. Eixo	guia	flutuante:	a)	que	absorve	grande	turbulência	que	é	comum	em	sistemas	hidráulicos,	impedindo	
a	liberação	de	ar	(bolsão	de	ar)	indesejada	e	o	enchimento	da	válvula	com	efluente;	b)	flutuador	aerodinâmico	e	
vedação	moldada	previnem	o	fechamento	prematuro	da	ventosa,	incluindo	baixa	perda	de	carga	e	vazão	eficiente.

III. Válvula de dreno: a) possibilita a manutenção da válvula ventosa, mesmo com a adutora em operação 
(Despressurização	=	segurança);	b)	limpeza	interna	da	válvula	ventosa.

IV. Simples manutenção: a) não há necessidade de manutenções frequentes por acumulo de resíduos, devido 
ao formato cônico da ventosa com passagens amplas.
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Figura	40	-	Exemplo	de	instalação	de	ventosa	(Fonte:	MATIOLI	Projetos	e	Consultoria)

Figura	41	-	Exemplo	de	instalação	de	ventosa	(Fonte:	HidroEng	Projetos	e	Consultoria)
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