
Resumo 

O estudo dos escoamentos oscilatórios em condutas sob pressão revela-se de muita importância, 

quer para a determinação da resposta dos sistemas hidráulicos pressurizados a excitações periódicas 

simples ou complexas, quer para a pesquisa das características dinâmicas intrínsecas do sistema, 

nomeadamente as suas frequências naturais e modos de vibração.  

No presente trabalho são apresentados métodos matriciais, baseados nos princípios teóricos lineares 

utilizados no Método das Impedâncias, que permitem uma rápida e sistematizada montagem de um 

modelo numérico do sistema hidráulico, qualquer que seja o seu grau de complexidade. Assim, são 

deduzidas várias matrizes elementares e modeladas um certo número de condições de fronteira mais 

frequentes, sempre utilizando um rearranjo, primeiramente sugerido por Avilez Valente [31], das 

equações do referido método. A partir das matrizes elementares é montada a matriz global do 

sistema hidráulico, sendo posteriormente introduzidas as restrições associadas às condições de 

fronteira; obtem-se por fim um sistema de equações lineares complexas que traduz a dependência de 

um conjunto de grandezas características do escoamento - as flutuações de caudal num número pré-

determinado de pontos - dos valores assumidos por um outro conjunto de grandezas características - 

as flutuações de pressão nesses mesmos pontos. A resolução deste sistema de equações permite a 

determinação das características da resposta do sistema a uma dada oscilação imposta do exterior. A 

conveniente modificação do vector dos segundos-termos, aliada à adaptação, para álgebra complexa, 

de métodos numéricos utilizados na determinação de zeros de funções reais e sua aplicação na 

determinação dos zeros do determinante da matriz global, permitirá a determinação das 

características das oscilações livres do referido sistema.  

Finalmente, são apresentados os estudos desenvolvidos para algumas redes de condutas, de grau de 

complexidade crescente, relativamente aos quais se procura confirmar a validade do método de 

cálculo utilizado, quer no que respeita à correcção de resultados (por comparação com resultados 

teóricos, se existentes, ou então com resultados apresentados na bibliografia consultada), quer no 

que se relaciona com tendências gerais do comportamento esperado do sistema (sempre que se não 

disponha de qualquer tipo de valores para comparação).  


