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RESUMO – O enchimento rápido de condutos é um tipo de escoamento transiente que pode ocor-
rer em certos casos, tal como quando adutoras são enchidas rapidamente ou quando chuvas intensas 
são transportadas em galerias de drenagem. Durante o enchimento rápido, é possível a formação de 
bolsões de ar, que por sua vez podem pressurizar, causando danos aos condutos. Este trabalho apre-
senta um modelo numérico para a simulação do enchimento de condutos inclinados, com restrições 
na ventilação do ar. O modelo proposto calcula o avanço da coluna de água no conduto, a pressuri-
zação do ar durante esse evento, e o golpe de aríete esperado quando o bolsão de ar é completamen-
te eliminado do sistema. Esse modelo é usado na simulação de 45 condições de enchimento distin-
tas, e em vários dos casos simulados a pressão do ar ou o golpe de aríete foi várias vezes maior que 
a pressão no reservatório de montante do sistema. Os resultados indicam que esse tipo de análise é 
muito importante para avaliar riscos em condutos que podem passar por enchimento rápido, para 
que seja possível introduzir modificações e ajustes no sistema para reduzir esses riscos. 

 

ABSTRACT – Rapid filling flows are a type of transient flows that may occur in certain condi-
tions, such as the rapid filling of water mains or when intense rain events are conveyed in sewer 
systems. During rapid filling events, it is possible air pocket entrapment, which in turn could pres-
surize and damage the conduits. This work present a numerical model for the simulation of inclined 
conduits which have ventilation restrictions. The model calculates the advance of the water column 
within the pipe, the air pressure in the event and the anticipated water hammer pressure as the air 
pocket is completely eliminated from the system. The model is applied in the simulation of 45 dif-
ferent conditions, and in various of the tested cases either the air pressure or the water hammer were 
several times larger than the upstream reservoir pressure that supplies the conduit. This results indi-
cate that this analysis is very important to assess risks to conduits that may undergo rapid filling, so 
that is possible to introduce modifications and adjusts to the system, and in this way to decrease 
risks. 

 

Palavras-Chave: Enchimento de condutos, modelagem computacional, escoamento bifásico 

 

  

                                                 
1 Aluno de graduação do Curso de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília 
2 Professor Adjunto da Universidade de Brasília. Dept. de Engenharia Civil e Ambiental.– Prédio SG 12 – Térreo. 

Campus Universitário – Asa Norte. 70910-900, Brasília, DF. (61)8449-9884. jvasconcelos@unb.br 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

2

1 INTRODUÇÃO 

 

Condutos forçados são componentes de sistemas hidráulicos que possuem o objetivo de 

transportar líquidos em pressão superior à da atmosfera. Entre os exemplos do uso condutos 

forçados citam-se adutoras e redes de distribuição de água. Além disso, galerias de drenagem 

também podem operar pressurizadas em certas condições. Observa-se, na prática, que em condutos 

forçados os escoamentos podem variar com o tempo, tornando-se transientes, devido a variações 

nas condições de operação do sistema. Nesse contexto, o enchimento rápido de condutos e o efeito 

da pressurização do ar durante o processo de enchimento é uma das situações problemáticas, ainda 

não completamente compreendidas. 

Um exemplo é o caso do enchimento rápido de adutoras ou tubulações de água para 

abastecimento. O enchimento de adutoras ocorre eventualmente, cada vez que procedimentos de 

manutenção requeiram o esvaziamento das mesmas. O enchimento de uma adutora deve ser feito 

com precaução, pois existe a possibilidade de formação de bolsões de ar no interior dos condutos. 

Tem-se que a elevada compressibilidade do ar em bolsões pode gerar pressões que superem a 

capacidade de resistência do conduto, resultando na ruptura do sistema. Além disso, a presença de 

bolsões aumenta a perda de carga e diminui a eficiência do sistema. Por essa razão, o processo de 

enchimento é normalmente feito de maneira gradual.  

Pode-se observar uma similaridade entre problemas de enchimento de adutoras e a operação 

de galerias de drenagem pluvial em chuvas intensas. As galerias de drenagem são projetadas para 

operar em regime livre, e transportam o excedente de chuvas que caem em bacias urbanas. Durante 

chuvas intensas, verifica-se que as galerias trabalham em regime pressurizado, que ocorre sempre 

que a capacidade de transporte do conduto em regime livre é ultrapassada. Nesse caso, o que resulta 

em um funcionamento que tem similaridades ao caso de um enchimento rápido, e sem controle, de 

uma adutora e, portanto, sujeito aos problemas relacionados à formação dos bolsões de ar, tal como 

descrito por Zhou et al. (2002). 

Com o intuito de mitigar problemas associados à pressurização do ar em condutos, uma 

alternativa é a adoção de um sistema de ventilação ao longo dos condutos. No caso de adutoras 

posicionam-se ventosas ao longo da linha, particularmente em pontos altos, para que o ar escape e 

os bolsões sejam eliminados. No caso das galerias de drenagem, a ventilação é promovida por 

locais onde há contato a atmosfera, normalmente nos poços de visita. Lamentavelmente, as 

interações entre ar e água no processo de enchimento são em grande medida desconhecidas, e 

investigações vêm sendo conduzidas para quantificar o efeito do ar e da ventilação durante 

situações de enchimento rápido de condutos. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva estudar o problema de enchimento rápido de condutos, de modo a 

avaliar as interações o ar e a água, por meio de um aperfeiçoamento do modelo numérico proposto 

por Zhou et al. (2002). Os requisitos do modelo são: 

1. Simular o enchimento rápido considerando a inclinação do conduto; 

2. Calcular a pressurização do ar durante o processo de enchimento; 

3. Calcular o pulso de pressão (golpe de aríete) esperado no momento em que o ar é 

completamente removido do conduto. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Conceitos iniciais 

 

De um modo geral, para os propósitos deste trabalho, esses escoamentos podem ser 

classificados, quanto a variação temporal, como permanentes ou transientes. Outra classificação 

pertinente é em termos do fluido no conduto, e nesses termos escoamentos podem ser monofásicos 

e bifásicos. Pode-se classificar o processo de enchimento rápido de um conduto como um problema 

transiente e bifásico, no sentido em que os parâmetros de escoamento variam e que ao longo do 

enchimento em que a água expulsa o ar inicialmente presente. 

A análise do escoamento transiente é baseada na solução de um sistema de equações 

diferenciais parciais que descrevem a conservação de massa e momento linear no conduto, 

representadas abaixo pelas equações 1 e 2 (Wylie e Streeter, 1993): 

���� + ��
� ���	 = 0 (1) 

���� + � ���	 + ��|�|2�  = 0 (2) 

Onde H é a altura piezométrica, V é a velocidade na seção, g é aceleração da gravidade, a é a 

celeridade da onda acústica, D é o diâmetro do conduto, f é o fator de atrito de Darcy-Weisbach. 

O método da Coluna Rígida é uma simplificação das equações do escoamento transiente em 

condutos fechados, que resulta em apenas uma equação diferencial ordinária para a representação 

do escoamento. Essa metodologia utiliza como base a conservação de momento linear, com as 

condições de incompressibilidade da água e rigidez completa das paredes do conduto. O método 

despreza a acumulação de líquido no conduto em função das alterações de pressão, ou seja, as 
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paredes do conduto são inelásticas. Além disso, considera-se a água como sendo completamente 

incompressível. Nessas condições, a equação 2 pode ser simplificada, resultando em: 

�� − �� + �� dVdt + � �� �|�|2� = 0  (3) 

Onde, ��é a altura piezométrica à montante, ��é a altura piezométrica à jusante e L é o compri-

mento entre esses pontos. 

3.2 MODELOS DE ENCHIMENTO RÁPIDO DE CONDUTOS 

Os modelos de enchimento rápido de condutos foram desenvolvidos em contextos diferentes. 

Alguns modelos foram propostos para a simulação de enchimentos de adutoras, e exemplos desses 

modelos incluem os trabalhos de Liou e Hunt (1996), Izquierdo et al. (1999) e Vasconcelos (2007). 

Outros modelos foram desenvolvidos no âmbito da simulação do escoamento em condutos de 

drenagem em situações de chuvas intensas, sendo um exemplo o trabalho de Zhou et al. (2002). A 

seguir são apresentadas em linhas gerais as características de cada um desses modelos 

 O primeiro dos modelos numéricos para o enchimento rápido de condutos, que é baseado no 

método da coluna rígida, foi proposto por Liou e Hunt (1996). Esse modelo tem como objetivo 

simular o enchimento longas adutoras de água com variações no perfil topográfico. De acordo com 

os autores, o modelo é aplicável quando a velocidade de escoamento é suficientemente elevada para 

evitar a intrusão de ar na frente de escoamento. Entre as hipóteses adotadas pelo modelo incluem-se 

assumir que o ar no conduto tem ventilação perfeita (mantendo-se assim em pressão atmosférica), e 

que a interface de enchimento permanece bem definida, na forma vertical, assemelhando-se a um 

pistão de água avançando no conduto. As equações utilizadas pelos autores são: 

���� = � � !"� + �. sin ' − � ��
2�   ( (4) 

� = ��*+ + , �-
. ��  (5) 

Onde � é vazão,  ! é a pressão imediatamente a jusante da válvula de saída do reservatório que 

abastece a adutora, A é a área transversal do conduto, � é o comprimento da coluna de água 

preenchida, Lmin é um valor não nulo no caso em que a coluna preencher toda a seção transversal a 

montante da válvula. A limitação do modelo é desconsiderar possibilidade de formação de bolsões e 

pressurização do ar na adutora durante o enchimento. 

Outro modelo para enchimento rápido de condutos foi proposto por Izquierdo et al. (1999), 

também baseado no método da coluna rígida. O mesmo simula o enchimento de adutoras 

considerando a possibilidade de haver acumulação inicial de água nos pontos mais baixos da linha. 

Assim o modelo considera a possibilidade de haver bolsões de ar aprisionados, entre os pontos de 
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acumulação. Esses bolsões podem sofrer compressão pelas colunas de água de enchimento ou de 

bloqueio, gerando pressões transientes e influenciando a dinâmica do sistema. Os autores 

concluíram que quanto menor forem os bolsões inicialmente presos, maior será o valor dos picos de 

pressão no sistema.  

Como no caso de Liou e Hunt (1996), o modelo proposto por Izquierdo et al. (1999) assume 

que a interface de transição entre o ar e a água também se mantém bem definida, e que o ar preso 

nos bolsões não poderia avançar sobre a coluna de água (intrusão). Durante o enchimento a 

compressão dos bolsões de ar é calculada utilizando a lei dos gases perfeitos (p.V
γ
=cte), e essa 

pressurização afeta a dinâmica do processo de enchimento. No entanto, o modelo não considera a 

existência de ventilação em condutos, o que ocorreria por meio da de ventosas, poços de visita ou 

outros pontos com contato direto com a atmosfera. 

Vasconcelos (2007) propôs um modelo que tem a capacidade de simular escoamentos tanto 

no regime pressurizado quanto no livre. Essa modelagem foi implementada através do Método dos 

Volumes Finitos, o qual resolve uma adaptação das equações de Saint-Venant. As equações de 

Saint-Venant correspondem a duas equações diferenciais parciais que foram inicialmente propostas 

para modelar o escoamento transiente de rios e canais. Entretanto, modelos conceituais como o TPA 

(Vasconcelos et al., 2006) podem expandir a aplicabilidade dessas equações também para as 

condições de regime pressurizado em condutos. O modelo incorporou a abordagem TPA, tornando 

possível a análise da transição entre os dois regimes, que é antecipada durante o processo de 

enchimento. Como esse modelo não introduz hipóteses no que tange ao tipo de interface entre o ar e 

a água, o mesmo pode fornecer uma indicação dos locais de formação dos bolsões de ar. A versão 

das equações de Saint-Venant utilizadas em Vasconcelos (2007) consiste nas seguintes equações: 

�0112�� + �3(0)1111112�	 = 4(U
r ) (6) 

Onde: 

U
r = 6��7           3 8 U

r 9 = :��
� + ��ℎ< + ��ℎ=>         4(U

r ) = 6 0��(4! − 4?)7 (7) 

  

Onde, A é a área transversal do escoamento, Q é a vazão, hc é a profundidade do centróide da seção, 

So é a declividade do leito do canal, Sf  é a declividade da linha de energia . O termo hs, representa a 

principal modificação introduzida nas equações de Saint-Venant, representando a sobrecarga de 

escoamento esperada apenas no caso de escoamento pressurizado. Esse termo é calculado na forma: 

 ℎ= = ��
� (� − �<)�<  (8) 

Onde �< é a área de seção transversal do conduto. 
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A limitação do modelo proposto por Vasconcelos (2007) é não calcular a pressurização dos 

bolsões de ar, considerando dessa maneira a ventilação como ideal. Essa suposição não condiz com 

a realidade de muitos casos em que a ventilação é projetada de maneira empírica e funciona de 

modo insuficiente.  

Já no contexto da simulação de sistemas de drenagem urbana, Zhou et al. (2002) propuseram 

um modelo de enchimento rápido de um conduto horizontal, considerando a pressurização e 

eliminação de um bolsão de ar durante o enchimento. O modelo foi baseado no método da Coluna 

Rígida com a consideração adicional dos efeitos da presença do ar. A interface de transição foi 

postulada sendo vertical e um orifício foi colocado na extremidade de jusante da tubulação para 

permitir o escape do ar.  

Zhou et al. (2002) fizeram uma análise experimental com objetivo de verificar a veracidade e 

funcionalidade de seu modelo. Foi simulado um enchimento rápido em um conduto com 10 metros 

de comprimento e 35 mm de diâmetro. As variáveis experimentais compreenderam quatro cargas 

piezométricas de montante, três valores de comprimento da coluna de água a montante e 12 

orifícios com tamanhos variando entre 0 a 19,8 mm. A combinação dessas variáveis tornou possível 

a realização de 144 ensaios. 

Através da simulação computacional e experimental, os autores reportaram três padrões de 

enchimento, que se refletiam na evolução da pressão do ar. Cada um dos padrões era associado a 

valores da relação entre diâmetro do orifício e o diâmetro do conduto (Do/D). Para razões menores 

que 0,086, verificou-se um forte efeito de amortecimento do ar no avanço da coluna de água 

(análogo a um sistema massa mola), golpe de aríete desprezível e  um padrão regular de oscilação 

de pressão com freqüência baixa. Para orifícios cuja razão variava entre 0,086 e 0,2, obteve-se um 

moderado amortecimento do ar, um suave golpe de aríete e um padrão de oscilação com um longo 

período antes do impacto da coluna de líquido e curto período após o colapso. O último padrão foi 

observado para razões maiores que 0,2, sendo que nesse caso o golpe de aríete foi predominante 

com limitado amortecimento do volume de ar. A limitação do modelo Zhou et al. (2002) está no 

fato do conduto simulado ficar restrito a declividade horizontal, o que não condiz com a realidade 

da grande maioria dos sistemas hidráulicos. Outra limitação é associada ao formato vertical da 

interface de enchimento. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa procurou-se aperfeiçoar o modelo de Zhou et al. (2002), no sentido de 

possibilitar a simulação de condutos com declividades não horizontais. O resultado é um modelo 

que consiste em um sistema de equações diferenciais ordinárias, que nesse trabalho são 
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solucionadas pelo Método de Runge Kutta de 4ª ordem. Foi desenvolvido um programa escrito na 

linguagem Object Pascal (ambiente Delphi) para esse propósito. O modelo usa o método da Coluna 

Rígida para descrever o movimento da fase água, conforme apresentado na equação 9:  

���� = −� �B − �� + 	. sin (C)	 − ��|�|2� − ��
2	 (9) 

Onde, C é o ângulo de inclinação da adutora, �� é altura piezométrica à montante Ha é a altura 

piezométrica à jusante, correspondente à carga piezométrica do ar pressurizado, D é o diâmetro do 

conduto, V é a velocidade do escoamento no conduto, g é aceleração da gravidade e x é a extensão 

do conduto preenchida por água. 

O cálculo da Ha é baseado na conservação de massa do ar no conduto. Assumindo-se a 

hipótese de que a ventilação não é ideal, o bolsão de ar, formado no final da adutora sofreria 

pressurização conforme a água fosse avançando no conduto. A equação 10 determina a variação na 

pressão do ar (em valores absolutos, �B,BF=). 

��B,BF=�� = −G �B,BF=�B . ��B�� . H−G �B,BF=�B �BI   (10) 

Onde: �B é o volume de ar do bolsão, �B é a descarga de ar pelo orifício e k é o expoente politrópico 

(assumido como sendo 1,2 nesse trabalho). O cálculo dessa vazão de ar depende por sua vez dos 

valores da pressão. A vazão de ar que escapa pelo orifício dependerá da relação �B,BF=/�F,BF= onde 

�F,BF= corresponde à carga piezométrica absoluta inicial no sistema. Se �B,BF=/�F,BF= for menor que 

1,89 a vazão de ar pode ser expressa pela equação 11: 

�B = JK�.LM2�. "N"B . (�B,BF= − �F,BF=)       (11) 

Onde, JK é o coeficiente de descarga do orifício, �. é a área do orifício, "N é a densidade da água e 

"B corresponde à densidade do ar. O fator Y de estrangulamento do escoamento (ver Zhou et al., 

2002 para detalhes). Quando a pressurização do bolsão de ar cresce até o ponto de que 

�B,BF=/�F,BF= é maior que 1,89, classifica-se o orifício como estrangulado. Nesse caso, a vazão de ar 

pode ser definida pela equação 12. 

�B = JK�.M2� "N"B  �∗. MG H 2G + 1I(PQR) (PSR)⁄    (12) 

Já a variação do volume de ar ao longo do tempo é expressa pela equação 13, onde A é a área 

de seção transversal do conduto: ��B�� = −��    (13) 
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 Quando a coluna de água alcança o final do conduto ocorre um golpe de aríete, cujo impacto 

de pressão pode ser calculado pela conservação de energia: 

�U = �V + �(�� − �R)�   (14) 

Onde Hj é uma expressão do pulso de pressão transiente decorrente do colapso do bolsão de ar 

quando o mesmo é completamente removido do sistema. Essa expressão é baseada na fórmula de 

Joukowsky. Assumiu-se que o conduto é de aço e que celeridade tem valor de 1085 m/s. 

O modelo proposto foi aplicado em um problema hipotético, a simulação do enchimento de 

um conduto de 1000 metros, com diâmetro D=1,0 metro, e, para simplicidade, considera-se um 

fator de atrito constante f=0,012. Nesse sistema, a ventilação foi representada por um orifício 

posicionado no final do conduto. Este orifício tem um coeficiente de descarga assumido de 0,60 

(Porto, 2006) e considerou-se na análise o uso de 3 tamanhos distintos (8 cm, 16 cm e 24 cm). Cada 

um dos orifícios deveria resultar num comportamento de enchimento distinto, conforme descrito em 

Zhou et al. (2002). O nível de água do reservatório a montante foi mantido em 50 metros para todas 

as simulações e o coeficiente politrópico foi considerado como sendo 1,2.  

Além da variação do diâmetro do orifício, também se modificou a declividade do conduto 

entre as simulações. As declividades simuladas foram de 2% e 4% negativas, horizontal e 2% e 4% 

positiva, sendo que negativo implica num perfil descendente, e portanto favorável ao escoamento. A 

última variável considerada na análise foi a extensão inicialmente preenchida por água no conduto. 

Considerou-se três condições, a saber: 25% da extensão total do conduto inicialmente preenchida, 

além de 50% e 75%. A figura 1 apresenta um esquema do problema simulado no modelo.  

 

Figura 1- Esquema do problema solucionado e parâmetros considerados na simulação. 
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Ao todo 45 diferentes condições de enchimento foram simuladas. A tabela 1 apresentaum 

sumário das condições em que as simulações foram executadas. 

Variável Valores adotados 

Dimensão dos orifícios de ventilação (Do/D) 0,08; 0,16 X 0,24 

Declividade do condutos −0,04; −0,02; 0,0; 0,02 X 0,04 

Extensão do conduto inicialmente preenchido Xo (%) 25%; 50%; 75% 

 

Com o intuito de facilitar o uso e comparação dos resultados aqui apresentados, utilizou-se 

versões não dimensionais das variáveis de interesse na apresentação dos resultados. Estas variáveis 

de análise são apresentadas na tabela 2.  

Tabela 1- Versão não dimensional das variáveis analisadas no modelo 

Variável Variável não dimensional 

Tempo(t) Z∗ = ��/\�� 

Carga piezométrica do bolsão de ar (Ha) �∗ = �B�� 

Carga piezométrica do pulso resultante da 

eliminação do ar do conduto (Hj) 
��∗ = ���� 

Vazão (Q) �∗ = �\�� 

Posição da frente de enchimento da coluna (x) ]∗ = 	� 

 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

As simulações procuraram avaliar a evolução da pressurização do ar (H*) durante o processo 

de enchimento dos condutos, bem como o pulso de pressão observado no instante em que o bolsão 

de ar é completamente eliminado da linha (H*j). Os resultados são apresentados nesse trabalho em 

termos das variáveis normalizada escolhidas por esse estudo, a saber: a pressão do ar H*, o avanço 

da coluna de preenchimento X*, a vazão admitida no sistema Q* e o pico de pressão causado pelo 

colapso do bolsão de ar H*j. Por razões de limitação de espaço, a maior parte dos resultados é apre-

sentada apenas para o caso em que a metade da extensão do conduto está inicialmente preenchida 

com água (X*0=0,50). Os resultados para as demais valores de preenchimento inicial são qualitati-

vamente semelhantes. 
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5.1 Pressurização do ar 

A Figura 2 apresenta a evolução ao longo do tempo da pressão do ar durante o processo de 

enchimento para as três configurações de orifícios adotadas. Para os orifícios menores (Do/D=0,08) 

o processo de pressurização do ar foi mais acentuado, e enquanto o ar não era completamente eli-

minado o sistema comportava-se analogamente a um sistema massa-mola, conforme previsto pelos 

resultados apresentados em Zhou et al. (2002). No outro extremo, quando o maior dos orifícios foi 

utilizado (Do/D=0,24) o enchimento deu-se de forma mais célere, sendo que a pressurização do ar 

máxima foi da ordem de metade da pressão no reservatório de montante que abastece o conduto. No 

caso onde o orifício intermediário foi utilizado, observou-se um comportamento similar ao sistema 

massa mola inicialmente quando as declividades eram desfavoráveis ao escoamento (de valor posi-

tivo), e similar ao enchimento rápido característico dos orifícios maiores para as declividades favo-

ráveis ao escoamento. 

 

                           (A)                                                (B)                                          (C) 

Figura 2 – Evolução da pressurização do ar no conduto para os três orifícios e para o caso onde me-
tade do conduto estava inicialmente preenchido 
 

Percebe-se na Figura 2A que a pressão do ar atingiu valores muito altos, quatro vezes acima 

da pressão no reservatório de montante para o caso onde a declividade era a mais favorável ao esco-

amento. Esse valor vai decrescendo à medida que a declividade torna-se horizontal, e eventualmen-

te torna-se desfavorável ao escoamento. Esse mesmo comportamento é também observado para os 

orifícios maiores, contudo a magnitude da pressurização do ar, como esperado, é menor. A oscila-

ção nas pressões do ar observada na Figura 2A é um reflexo do sistema massa-mola já descrito. A 

pressurização simulada para os orifícios maiores (Do/D=0,16 e Do/D=0,24) para os demais valores 

de X*0 mostrou que a extensão do conduto inicialmente preenchida não afeta os resultados. Para o 

menor orifício, contudo, a pressão máxima do ar aumentou com o valor de X*0, o que está de acor-

do com as observações de Izquierdo et al. (1999). 
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5.2 Avanço da coluna de preenchimento 

Os resultados da simulação do avanço da coluna de preenchimento para os três orifícios testa-

dos e para X*0 =0,50 estão apresentados na Figura 3. Eles refletem parte dos comentários apresen-

tados na seção anterior, havendo bastante similaridade nos valores obtidos para os dois maiores ori-

fícios. A velocidade do avanço aumenta com declividades mais favoráveis ao escoamento, mas, pa-

ra o orifício menor, percebe-se que o avanço da coluna de pressurização dá-se em duas fases. Na 

primeira fase o avanço da coluna é mais rápido, mas é seguido por uma fase onde o avanço dá-se de 

forma mais gradual. A duração dessa segunda fase aumenta para declividades mais desfavoráveis ao 

escoamento. 

 

                           (A)                                                (B)                                          (C) 
Figura 3 – Avanço da coluna de pressurização de água no conduto para os três orifícios e para o ca-
so onde metade do conduto estava inicialmente preenchido 
 

5.3 Vazão de água admitida no conduto  

Os resultados da simulação acerca da vazão admitida no conduto para os três orifícios testa-

dos e para X*0 =0,50 estão apresentados na Figura 4. É interessante perceber que para todos condi-

ções de ventilação testadas o comportamento inicial da vazão é o mesmo, ou seja, um aumento rá-

pido da vazão, seguida por um decréscimo. O momento em que ocorre a vazão máxima, bem como 

a magnitude da mesma, não depende das dimensões do orifício, mas da declividade do conduto. À 

medida que a declividade torna-se mais adversa ao escoamento, o pico de vazão é reduzido, como 

seria esperado. Os resultados das simulações promovidas para outros valores de X*0 indicam que o 

pico de vazão reduz-se à medida que esse parâmetro aumenta, em função de maior perda por atrito. 

É importante ressaltar que a magnitude das vazões admitidas nas simulações é em geral ele-

vada, o que pode ser mais representativo de um processo de enchimento associado a galerias de 

drenagem, recebendo contribuições de chuvas intensas. 
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                        (A)                                                (B)                                          (C) 
Figura 4 – Evolução da vazão de água admitida no conduto para os três orifícios e para o caso onde 
metade do conduto estava inicialmente preenchido 
 

5.4 Magnitude dos pulsos de pressão decorrentes da expulsão total do ar 

A Figura 5 apresenta os resultados da simulação acerca do pulso de pressão transiente resultante da 

eliminação do ar do conduto, calculado pela equação 14:  

 

Figura 5 – Valores dos pulsos de pressão para os 45 casos simulados, agrupados por X*
o por Do/D. 
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Os resultados apresentados na Figura 5 indicam que, de forma geral, os pulsos transientes são 

bem superiores à magnitude da pressurização do ar, podendo ultrapassar 18 vezes o valor da pressão 

do reservatório de montante. De maneira geral, declividades mais favoráveis ao escoamento resul-

tam em picos de pressão mais acentuados. Para as simulações feitas com o orifício de maior dimen-

são, a variação no comprimento inicialmente preenchido (X*
o) não causou qualquer efeito em H*

j 

enquanto que para o orifício de tamanho médio esse efeito foi limitado.  

Por outro lado, para o caso em que o orifício de menor dimensão, o comportamento da magni-

tude é de certa forma errático, como pode ser visto no caso onde (Do/D=0,08 e X*0). Esse resultado 

está ligado ao comportamento oscilatório da frente de enchimento quando a ventilação é mais limi-

tada. Se, no momento em que o bolsão é completamente eliminado, a velocidade da coluna é eleva-

da, então o pulso de pressão associado também será pronunciado. Isso é confirmado nos resultados 

apresentados na Figura 6, onde os resultados são agrupados pelo tamanho do orifício de ventilação. 

Percebe-se que os maiores valores do pulso de pressão para uma dada vazão estão associados aos 

menores orifícios, o que pode ser explicado pela maior variação entre a vazão que avançava pelo 

conduto antes do impacto e aquela que escapa pelo orifício no momento do impacto. 

  

Figura 6 – Relação entre os pulsos de pressão H*
j e os diferentes valores de Q* e Do/D 

 

5.5 Avaliação geral dos resultados  

A partir dos resultados apresentados, as seguintes considerações podem ser feitas: 

a) Os resultados das simulações indicaram que em vários cenários a pressão do ar durante o 

enchimento H* e/ou o pulso de pressão observado no momento da eliminação final do ar H*
j 

pode ser várias vezes maior do que a pressão do reservatório de montante que alimenta o 

conduto; 
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b) A declividade é um fator importante a ser considerado na análise, sendo que pressões mais 

elevadas estão associadas às declividades favoráveis ao escoamento; 

c) Orifícios maiores estiveram associados a menores pressões do ar e menores pulsos de pres-

são H*
j. 

d) Os processos de enchimento simulados neste trabalho estão associados a elevadas vazões. 

Enquanto o enchimento de adutora pode ser controlado, de forma a evitar as elevadas pres-

sões aqui descritas, sistemas de galeria de drenagem não tem usualmente estruturas de con-

trole de vazão. Assim, em certos casos esses sistemas podem experimentar pressões e esfor-

ços muito elevados, o que pode destruir tais sistemas, causando prejuízos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema de enchimento rápido de condutos é um tipo de escoamento transiente que é ob-

servado quando adutoras são preenchidas rapidamente ou quando galerias de drenagem pluvial re-

cebem o escoamento de chuvas intensas. Nesses casos, a pressurização do ar e o pulsos transientes 

causados pela expulsão do ar podem ser várias vezes maiores que a pressão que gera o escoamento, 

e esses pulsos de pressão podem causar danos estruturais aos condutos, eventualmente até mesmo a 

destruição dos mesmos. 

Pesquisas, tanto de cunho experimental quanto numérico, são necessárias para aumentar o en-

tendimento acerca das interações entre o ar e a água durante eventos de enchimento. Em termos das 

futuras investigações numéricas, é importante revisitar-se as hipóteses formuladas desses modelos, 

particularmente o uso de interfaces verticais para representar a frente de preenchimento. Modelos 

como o proposto por Vasconcelos (2007) representam aperfeiçoamentos nesse sentido, mas a inca-

pacidade de lidar com a pressurização do ar nesse modelo limita a aplicação do mesmo.  

Pesquisas em curso na Universidade de Brasília procuram identificar experimentalmente as 

interações entre a água e o ar durante o processo de enchimento, bem como propor aperfeiçoamen-

tos em modelos numéricos para a simulação do escoamento em adutoras. Pretende-se unir esses re-

sultados com medições em campo de eventos de enchimento de adutoras, de forma a que futura-

mente tenha-se um modelo confiável para a predição desses tipos de escoamentos. 
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