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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo construir um kit didático de perda de carga que irá 

auxiliar as aulas de fenômenos de transportes em especial a mecânica dos fluidos nos diversos 

cursos de engenharia da instituição. O kit proposto combinará todos os elementos necessários 

para conduzir estudos extensos de perdas dianteiras em tubos e válvulas. 
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 2. INTRODUÇÃO 

                                                                                   

                                                                                        

                                                                                             

denominada camada limite.  

De modo geral, o escoamento de                                                    

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                           

interna da parede do conduto.  

 

 

2.1 Mecânica dos Fluidos 

     A mecânica dos fluidos é o ramo da mecânica que estuda o comportamento físico 

dos fluidos e suas propriedades. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente 

quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena é essa 

tensão. Os pontos teóricos e práticos da mecânica dos fluidos são de fundamental importância 

para a solução de diversos problemas encontrados na engenharia, sendo suas aplicações 

destinadas ao estudo de escoamentos de líquidos e gases, aplicações de pneumática, hidráulica 

industrial entre outros. 

     A mecânica dos fluidos é dividida basicamente em dois ramos, a estática dos 

fluidos e a dinâmica dos fluidos. A estática dos fluidos fala sobre as propriedades e leis físicas 

que regem o comportamento dos fluidos livre da ação de forças externas, já a dinâmica dos 

fluidos é responsável pelo estudo e comportamento dos fluidos em regime de movimento 

acelerado no qual tem ação de forças externas responsáveis pelo transporte de massa. 

     Deste modo percebemos que o estudo da mecânica dos fluidos está presente em 

diversos processos industriais na engenharia. 

2.2 Perda de Carga 

     O escoamento interno nas tubulações sofre forte influência das paredes, dissipando 

energia devido ao atrito. As partículas que estão em contato com a parede adquirem a 

velocidade da parede, ou seja, velocidade nula, e passam a influir nas partículas vizinhas 

através de viscosidade e da turbulência, dissipando energia. Essa energia perdida provoca um 
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caimento da pressão total do fluido ao longo do escoamento que é denominado de Perda de 

Carga. 

     A perda de carga pode ser distribuída ou localizada, dependendo do motivo que a 

causa: 

- Perda de Carga Distribuída 

- Perda de Carga Localizada 

     A Perda de Carga Distribuída as paredes dos dutos retilíneos causa uma perda de 

pressão distribuída ao longo do comprimento do tubo, fazendo com que a pressão total vá 

diminuindo gradativamente ao longo do comprimento. 

     A Perda de Carga Localizada é causada pelos acessórios de canalização, isto é, as 

diversas peças necessárias para a montagem da tubulação e para o controle do fluxo do 

escoamento, que provocam variação brusca de velocidade, em módulo ou direção, 

intensificando a perda de energia nos pontos onde estão localizadas. 

 

2.3 Equação de perda de carga de Darcy-Weisbach: 

     (Eq. 1) 

 

- onde: 

= perda de carga ao longo do comprimento do tubo (mca) 

= fator de atrito de Darcy-Weisbach (adimensional) 

= comprimento do tubo (m) 

= velocidade do líquido no interior do tubo (m/s) 

= diâmetro interno do tubo (m) 

= aceleração da gravidade local (m/s
2
) 

 

 

 

2.4 Cálculo do fator de atrito (  ): 

               (Eq. 2) 

- em que: 

= rugosidade equivalente da parede do tubo (m) 
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= número de Reynolds (adimensional) 

 

 

2.5 Perda de carga em tubos para escoamento laminar e turbulento 

    Os escoamentos podem ser classificados quanto à compressibilidade e quanto ao 

grau de mistura macroscópica. As mais importantes aplicações do escoamento de fluidos está 

associada ao escoamento em tubos circulares, dutos, tubos e outros. Quando o fluido está 

escoando em um tubo circular e as velocidades são medidas a diferentes distâncias da parede 

do tubo até o centro, pode-se observar que tanto para o escoamento turbulento quanto para o 

escoamento laminar, que o fluido no centro do tubo move-se mais rapidamente que o fluido 

que está próximo às paredes. 

     No regime laminar, as linhas de fluxo são paralelas ao escoamento, fazendo com 

que o fluido escoe sem que ocorra mistura. Em um duto circular, o escoamento é laminar até 

um valor de Reynolds (Eq. 3) de aproximadamente 2100.  

                                            

                                                  

                                                                                     (Eq. 3) 

     Na transição entre os regimes laminar e turbulento, percebe-se que as linhas de 

fluxo se tornam onduladas, o que indica que começa a haver mistura entre uma camada e 

outra. Para um duto circular, esse regime ocorre para um valor de Re entre 2100 e 2300. Para 

valores de Re acima de 2300, têm-se regime turbulento. Nesta fase, percebe-se uma mistura 

entre as camadas de fluxo. 

 

2.6 Viscosidade 

     A viscosidade é a propriedade dos fluidos correspondente ao transporte 

microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular, ou seja, quanto maior a 

viscosidade, menor será a velocidade do fluido. 

     A definição de viscosidade está relacionada com a Lei de Newton: 

“                 h                                  à          da velocidade ao 

                        à        ” 

       τ α dv/ dy      

     A relação de proporcionalidade pode ser transformada em igualdade mediante uma 

constante, dando origem à equação 1(Lei de Newton). 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/math/8/7/a/87a0fb29b7a3905956514bf32e639d1b.png&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Reynolds&h=45&w=89&tbnid=JDWZQ1P0dBybnM:&zoom=1&docid=ALV2f80cALa6YM&ei=QyyoU52JAuqysQT-_4DgAg&tbm=isch&ved=0CB0QMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=1586&page=1&start=0&ndsp=10
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             τ =μ . dv/ dy               

                                      (Eq. 1) 

     A viscosidade pode ser absoluta (ou dinâmica) do fluido. 

     A viscosidade dinâmica ( μ )  é o coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de 

cisalhamento e o gradiente de velocidade. O seu significado física é a propriedade do fluido 

através da qual ele oferece resistência às tensões de cisalhamento. Os fluidos que apresentam 

esta relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação são denominados 

newtonianos e representam a maioria dos fluidos. 

     O devido valor da viscosidade dinâmica varia de fluido para fluido e, para um 

fluido em particular, esta viscosidade depende muito da temperatura. Os gases e líquidos tem 

comportamento diferente em relação a temperatura, de acordo com a Tabela abaixo: 

 

Tabela : Comportamento dos fluidos com relação a viscosidade 

F

luido  

Comportamento  Fenômeno 

 

Líquidos  

A viscosidade diminui com a 

temperatura. 

Observa-se um pequeno 

espaçamento entre moléculas  e ocorre 

a redução da atração molecular com o 

aumento da  temperatura. 

 

Gases  

A viscosidade aumenta com a 

temperatura. 

Observa-se um grande 

espaçamento entre moléculas  e ocorre 

o aumento do choque entre moléculas 

com o aumento da temperatura.  

  

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

A principal função do projeto é a construção de um Kit Didático. O projeto é contido 

de diversos materiais para sua construção, os quais são citados abaixo: 

1. Acionamento elétrico da bomba  

2. Tanque de alimentação  

3. Medidor de Vazão  

4. Manômetro de Bourdon  

5. Curva 90 °  

6. Diâmetro interno do tubo  linear 16  

7. Diâmetro interior do tubo  linear 10  
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8. Tubo com cotovelos de 90 ° de pequeno raio  

9. Cachimbo com cotovelos de 90 ° de grande raio  

10. 45 ° de cotovelo  

11. Cotovelo 90 °  

12. ½ "válvula de esfera  

13. 3/8 "válvula de esfera  

14. Válvula  Lens  

15. Válvula  Diafragma  

16. Válvula  Portão  

17. Válvula  Agulha  

18. Diafragma calibrado  

19. Tubo de Venturi.  

20. Tubo de Pitot  

21. Metros volumétrica  

22. "U" manômétrico 

24. Sistema de pressurização e de taxa de fluxo da válvula de controle 

25. Válvula de admissão para a bomba de acionamento elétrico  

26. Válvula de entrada de água para tubos de ensaio  

27. Válvula de controle  para tubos de ensaio  

28. Válvula de purga  

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para construir o módulo didático verificou-se que o custo é de aproximadamente 

R$3500. 

A figura  abaixo mostra o módulo proposto neste trabalho 
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