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Resumo: Em escoamentos de fluidos em condutos existem dois tipos de perda de energia por unidade de 

massa: a perda de carga distribuída, hl, e a perda de carga localizada, hlm, a qual ocorre em trechos curtos 

onde o fluido sobre mudança brusca de escoamento, como uma entrada de borda  viva. Nesse caso, existe 

um coeficiente de perda de carga K que precisa ser obtido. Considerando um reservatório com tubo com 

entrada de borda viva, pode-se obter o valor de K através de simulações utilizando-se o software Scilab 

através da aplicação da equação de energia de escoamento permanente e incompressível, variando-se o 

valor da vazão e da temperatura, sendo que a temperatura influencia no valor da viscosidade cinemática 

do fluido.  

Palavras-chaves:  borda viva, perda de carga, reservatório, Scilab.  

Abstract: In fluid flows in conduits there are two types of energy loss per unit mass: distributed load loss, 

hl, and the localized loss of charge, hlm, which occurs in short stretches where the fluid upon sudden change 

in flow, as a live edge input. In this case, there is a coefficient of loss of charge K that must be obtained. 

Considering a reservoir with a live edge inflow tube, the K value can be obtained through simulations using 

the Scilab software through the application of the incompressible and permanent flow energy equation, by 

varying the flow rate and Temperature, the temperature influencing the kinematic viscosity value of the fluid. 
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 I. INTRODUÇÃO  

   A perda de carga é um problema nos escoamentos. No (Manual técnico. Schneider 

Motobombas, 2017) é relatado que quanto maior a vazão a ser bombeada, maior deverá 

ser o diâmetro interno da tubulação, para que seja diminuída as velocidades e, 

consequentemente, as perdas de carga. Em (PERRONI; CARVALHO; FARIA, 2011) é 

informado que a redução no diâmetro da tubulação embora proporcione economia na 

compra dessa tubulação, também é capaz de elevar as perdas de carga e aumenta a 

potência necessária do conjunto motobomba o que gera um maior custo do conjunto 

elevatório e maior despesa com energia.  A equação para calcular a perda de carga 

total, hlt, citada em (FOX, et al., 2010, p.312), é a soma da perda de carga distribuída hl 

(FOX, et al., 2010, p.313), sendo que esta tem como variável o fator de atrito, e também 

da perda de carga localizada, hlm, a qual depende do coeficiente de perda K (FOX, et 



al., 2010, p.317).  O Scilab é software bem utilizado nos meios acadêmicos das 

universidades do mundo para resolver problemas de equações numéricas. Em (PIRES, 

2004) mostra um exemplo de gráfico em 2D que utiliza tal software (figura 1). Em 

(DIOGENES; ALMEIDA, 2016) foi calculado o fator de atrito através da equação de 

Colebrook com simulações no Scilab. Essa equação tem sido considerada como a mais 

precisa lei de resistência ao escoamento e vem sendo utilizada universalmente. Mas, 

apesar disto, e de todo o fundamentalismo e embasamento teórico agregado à mesma, 

tem uma particularidade a alguns pouco conveniente: é implícita em relação ao fator de 

atrito, ou seja, a variável f existe nos dois lados da equação, sem possibilidade dessa 

variável ser isolada totalmente.  Não que seja impossível resolvê-la, mas sua resolução 

é mais complexa e exige um processo iterativo, ou seja, torna-se necessário a utilização 

de métodos computacionais escolhendo-se a precisão (MADEIRA, 2006). As variáveis 

de entrada serão Re e ε/D para se obter o fator de atrito, sendo Re o número de 

Reynolds, ε a rugosidade [m], D o diâmetro [m] e ε/D a rugosidade relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Exemplo de gráficos 2D construídos pelo SCILAB. 

Fonte: (PIRES, 2004).  

O diagrama de Moody fornece o valor do fator de atrito f para apenas alguns 

valores de rugosidade relativa pode ser visualizado em (FOX, et al., 2010, p.234; 

ÇENGEL; CIMBALA, 2015, p. 369; MOTT, 2006, p.237; PRITCHARD, 2011, p.359), 

sendo que f é uma variável que deve ser calculada para que se encontre o valor do 

coeficiente de perda K. O valor de f para outros valores que não se encontram no 

diagrama de Moody pode ser obtido por equações específicas, considerando o regime 

laminar e turbulento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Moody.  

Fonte: (PRITCHARD, 2011, p.359). 

O Re está associado ao tipo de escoamento na tubulação, ou seja, se ele é 

caracterizado como laminar, misto ou turbulento. Os valores que definem o tipo de 

escoamento são citados por (ÇENGEL e CIMBALA, 2015, p. 350):   

• Re< 2.300 o escoamento é laminar,   

• 2.300< Re< 4000 o escoamento é de transição,  

• Re> 4.000 o escoamento é turbulento.  

O número de Reynolds é calculado pela equ.1:    

𝑅𝑒 =
𝜌∗�̅�∗𝐷

𝜇
                                                   (1) 

onde μ é a viscosidade, [N.s/m2], ρ é a massa específica [kg/m3],  é a viscosidade 

cinemática [m2/s], D é o diâmetro [m] e  a velocidade média [m/s].  

  A figura 3 mostra os tipos de escoamento laminar e turbulento. 

      

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Exemplo de escoamento laminar e b) turbulento.  

a 

 

 

 

b 



Fonte: (ÇENGEL e GHAJAR, 2011), p. 385. 

   A velocidade média em um tubo circular é dada por:  

                  �̅� =
𝑄

𝐴
=

4𝑄

𝜋𝐷2                                               (2)  

 onde Q [m3/s] é a vazão.  

  A figura 4 mostra alguns valores de viscosidade cinemática para a água em 

temperaturas diferentes de 0 a 100°C.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Valores de viscosidade cinemática [m2/s] variando com a temperatura [°C].  

Fonte: (Pritchard, 2011). 

   

A fórmula para a obtenção do diagrama de Moody para Re > 4.000 pode ser 

encontrada em (FOX, et al., 2010) nas páginas 315 e 316 e em (ÇENGEL e CIMBALA, 

2006) na página 367. Dessa forma, a equação de Colebrook, necessária para a 

obtenção do diagrama, é dada pela eq. 3:  

 
𝟏

√𝒇
= −𝟐, 𝟎𝒍𝒐𝒈 (

𝒆 𝑫⁄

𝟑,𝟕
+

𝟐,𝟓𝟏

𝑹𝒆√𝒇
)                          (3)  

onde f é o fator de atrito, ε/D é a rugosidade relativa e Re é o número de Reynolds.  

Valores de rugosidade de alguns materiais estão listados na figura 5:  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Valores de rugosidade ε para alguns materiais. Nesse trabalho, foram escolhidos o 
vidro ou plástico, cobre ou latão e aço inoxidável.  

Fonte: (ÇENGEL e CIMBALA, 2015, p. 368). 

 
O fator de atrito no regime laminar é dado por:   

 𝑓 =
64

𝑅𝑒
                                                          (4)  

Para se encontrar a perda de carga total hlT, deve-se somar as perdas de carga 

maiores, hl e as perdas de cargas menores, hlm, (FOX, et al., 2010):   

                             ℎ𝑙𝑇 = ℎ𝑙 + ℎ𝑙𝑚                                                   (5)    

As perdas de carga distribuídas, hl, são dadas por (FOX, et al., 2010, p. 313):  

 ℎ𝑙𝑚 = 𝑓
𝐿𝑒

𝐷

�̅�2

2
                                                    (6)  

A equação 6 é usada para calcular perda de cargas menores (ou localizadas) (FOX, et 

al., 2010, p. 317):  

 ℎ𝑙𝑚 = 𝐾
�̅�2

2
                                                   (7)  

onde K é o coeficiente de perda.  

  A equação de energia para escoamento permanente e incompressível, a qual 

permite calcular a perda de carga, é dada por (FOX, et al., 2010):  



 (
𝑝1

𝜌
+ 𝛼1

�̅�1
2

2
+ 𝑔𝑧1) − (

𝑝2

𝜌
+ 𝛼2

�̅�2
2

2
+ 𝑔𝑧2) = ℎ𝑙𝑇 =   ∑ ℎ𝑙 + ∑ ℎ𝑙𝑚          (8)  

onde α1 e  α2 são os coeficientes de energia cinética nos dois pontos selecionados no 

escoamento (Fox et.al, 2010, p. 311) que são calculados como:  

𝛼 = (
𝑈

�̅�
)

3 2𝑛2

(3+𝑛)(3+2𝑛)
                                          (9)   

sendo U a velocidade na linha de centro, �̅� a velocidade média e n dado por (Fox et.al, 

2010, p. 308):  

 𝑛 = −1,7 + 1,8𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒𝑈)                                 (10)  

onde ReU é o número de Reynolds na linha de centro. Nesse trabalho, aproximou-se  

𝑅𝑒𝑈~ 𝑅𝑒�̅�.   

A eq. 9 é utilizada para tubos lisos e no escoamento turbulento sendo > 2*104.  

A razão entre as velocidades, que se encontra na eq. 9 para calcular, é dada por:  

                                           
V̅

U
=

2n2

(n+1)(2n+1)
                                             (11)  

  A figura 6 representa o sistema a ser estudado, sendo constituído de um 

reservatório cuja entrada está aberta para o ambiente e uma tubulação ligada a ele, 

onde a conexão possui uma borda viva.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema estudado: reservatório com tubo com entrada de borda viva. 

  As pressões no ponto 1, p1, e no ponto 2, p2, possuem o valor da pressão 

atmosférica, patm. Hipoteticamente,�̅�1 ~0.  

  



II. METODOLOGIA   

O coeficiente de perda de carga K foi obtido utilizando-se o software Scilab para 

um sistema contendo um reservatório contendo água com tubo com entrada de borda 

viva. Simulou-se três materiais para esse recipiente: plástico ou vidro, cobre ou latão e 

aço inoxidável. Tais materiais foram escolhidos por apresentarem rugosidades 

extremamente baixas e dessa forma, sendo possível utilizar a eq. 10 desenvolvida para 

tubulações lisas. Segundo a figura 5, os valores de rugosidade para os materiais 

escolhidos são:  

• ε = 0 mm para plásticos ou vidros,  

• ε = 0,0015 mm para cobre ou latão,  

• ε = 0,002 mm para aço inoxidável.  

  Pelas tubulações escoará água em diferentes temperaturas, permitindo, dessa 

forma, a variação da viscosidade cinemática. As temperaturas simuladas foram de 0 a 

100°C, variando-se de 5 a 5°C, conforme a tabela 4. Essa informação foi utilizada para 

calcular a velocidade média de escoamento descrita na eq. 2.  Os valores da vazão Q 

assumidos foram de 0,02 e 0,1 m3/s.  O diâmetro da tubulação D e o comprimento L 

adotado foram respectivamente, D= 0,2 m e L= 1 m. O valor do nível do reservatório a 

partir da linha de centro do tubo, h, foi h = 2 m.  Dispondo-se da eq. 3 inserida no Scilab 

foi calculado o fator de atrito no regime turbulento (validade das eqs. 3 e 10). Dessa 

forma, para calcular o valor do coeficiente de carga K, utilizou-se a eq. 8, juntamente 

com as eq. 6 e 7, empregando cada valor da viscosidade cinemática e da vazão 

escolhida.  Para cada temperatura de 0 a 100°C foi calculado, via Scilab, o coeficiente 

de perda de carga K e construído o respectivo gráfico, conforme mostrados nas figuras 

de 8, 10, 12, 14, 16 e 18. 

As figuras 7, 9, 11, 13, 15 e 17 mostram as tabelas obtidas com os valores da 

temperatura T, viscosidade cinemática υ, coeficiente de perda K, α e número de 

Reynolds Re.  O valor da vazão escolhido para similar os gráficos das figuras 8, 10 e 

12, foi de 0,02 m3/s.  



 

Figura 7. Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos pelos 
cálculos para Q= 0,02 m3/s no recipiente de vidro ou plástico. 

   

O gráfico da fig. 8 foi obtido através dos dados da figura 7, utilizando a primeira 

e a terceira coluna.  

 

Figura 8. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o vidro ou plástico para 
Q= 0,02 m3/s. 



Considerando o material do recipiente de cobre ou latão (ε= 0,0015), os valores 

obtidos para K, α e Re estão mostrados na fig.9.  

 

Figura 9. Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos pelos 
cálculos para Q= 0,02 m3/s no recipiente de cobre ou latão. 

   

O gráfico da fig. 10 foi obtido através dos dados da figura 9, utilizando a primeira 

e a terceira coluna.  

 

Figura 10. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o aço inoxidável para 
Q= 0,02 m3/s. 



Considerando o material do recipiente de aço inoxidável (ε= 0,002), os valores 

obtidos para K, α e Re estão mostrados na fig.11.  

 

Figura 11.  Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos 
pelos cálculos para Q= 0,02 m3/s no recipiente aço inoxidável. 

  O gráfico da fig. 12 foi obtido através dos dados da figura 11, utilizando a primeira 

e a terceira coluna.  

 

Figura 12. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o vidro ou plástico 

para Q= 0,02 m3/s. 



  Alterando a vazão para Q= 0,1 m3/s, obteve-se as figuras 14, 16 e 18 para os 

três materiais selecionados.    

 

Figura 13. Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos 
pelos cálculos para Q= 0,1 m3/s no recipiente de vidro ou plástico. 

  O gráfico da fig. 14 foi obtido através dos dados da figura 13, utilizando a primeira 

e a terceira coluna.  

 

Figura 14. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o vidro ou plástico 

para Q= 0,1 m3/s. 



 

Figura 15. Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos 
pelos cálculos para Q= 0,1 m3/s no recipiente de cobre ou latão. 

  O gráfico da fig. 16 foi obtido através dos dados da figura 15, utilizando a primeira 

e a terceira coluna.  

 

Figura 16. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o cobre ou latão para 
Q= 0,1 m3/s. 



 

Figura 17.  Valores de coeficiente de viscosidade cinemática utilizados e K, α e Re obtidos 
pelos cálculos para Q= 0,1 m3/s no recipiente aço inoxidável. 

  O gráfico da fig. 18 foi obtido através dos dados da figura 17, utilizando a primeira 

e a terceira coluna. 

 

Figura 18. Gráfico de coeficiente de perda, K x Temperatura, T [°C] para o aço inoxidável para 
Q= 0,1 m3/s. 

  



III. CONCLUSÃO  

  Analisando os gráficos das figuras 8, 10, 12, 14, 16 e 18, observa-se que o 

coeficiente de carga K aumenta com o aumento da temperatura apesar das diferenças 

serem bem pequenas para qualquer valor de vazão utilizado, 0,02 ou 0,1 m3/s. Para a 

vazão de 0,1 m3/s, praticamente o valor de K foi igual para os três materiais utilizados: 

vidro ou plástico, cobre ou latão e aço inoxidável. A equação para calcular “n”, eq. 10, 

foi utilizada para construir todos os gráficos, e deve ser utilizada para tubos lisos e > 

2*104. Os valores de rugosidade dos materiais escolhidos é extremamente baixa de 

modo que pudesse aproximar o recipiente com tubo como liso e os valores de Re nas 

tabelas, mostram que o número de Re é superior mínimo de validade da equação.   
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