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RESUMO 
 
O estudo da perda de carga em tubulações é essencial em projetos de plantas de 
processo, para que seja possível a seleção das bombas a serem instaladas no 
sistema. O objetivo do presente trabalho foi quantificar a perda de carga em válvulas 
de globo, de gaveta, de esfera e um filtro Y, bem como em tubo reto. Foi utilizado 
um sistema dotado de duas bombas centrífugas, um tanque reservatório de 
tubulações de acrílico transparente, uniões para o encaixe das válvulas e um 
sistema de piezômetros instalado de forma a quantificar a perda de carga do 
acessório. O sistema operou em regime permanente, com a mesma vazão mássica 
de 684 kg/h para validar as comparações entre os diferentes acessórios. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
As bombas são dispositivos utilizados para a movimentação de fluídos em 

diversas linhas de uma planta de processo. Agem atuando no fornecimento de 

energia suficiente para o deslocamento do fluido, de modo que este vença a 

resistência e o desnível no sistema em que escoa. Tal resistência se dá em 

decorrência da perda de carga pelo atrito, do próprio fluido e as paredes da 

tubulação e acessórios (perda de carga localizada). O cálculo para a seleção da 

bomba utiliza o balanço de energia mecânica conhecido como equação de Bernoulli 

com perda de carga, expresso na Equação 1. (MORAES, MORAES, 2011) 
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Tendo em cada lado da igualdade um termo de carga de pressão  
 

 
 , um 

termo de energia cinética  
  

   
 , e um termo de energia potencial (z). O termo H 

representa a carga da bomba, ou seja, quanto ela precisa suprir ao sistema para que 

o fluido se desloque do ponto 1 ao 2. O termo         quantifica a perda de carga 

entre os pontos 1 e 2. 

A Equação 1 é frequentemente arranjada de forma a colocar o termo H em 

evidência conforme ilustra a Equação 2. (PEREIRA, 2012) 
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A Equação 2 é empregada na primeira etapa de cálculos para a seleção de 

uma bomba. Como pode ser visto, o termo        influencia na carga requerida, de 

forma que um erro na determinação da perda de carga acarreta também em um erro 

de determinação da bomba a ser usada no sistema. 

Se a perda de carga calculada for maior que a real, a potencia da bomba será 

maior que a necessária. Caso a perda de carga calculada seja menor que a real, 

uma bomba com potência insuficiente será selecionada, resultando em grande 

prejuízo para o projeto. Por esta razão, a determinação mais precisa da perda de 

carga é sempre desejada. 

A perda de carga pode ser classificada em perda de carga distribuída e perda 

de carga localizada. A primeira se refere ao atrito nos trechos de tubo reto. A 

segunda, à perda ocorrida em pontos específicos como curvas e acessórios 

(PEREIRA, 2012). Um método comum para se levar em consideração a perda de 

carga em acessórios durante o cálculo, é o método do comprimento equivalente. 

Consiste em expressar a perda de carga de um acessório na forma de uma relação 

com a perda de carga em trecho reto (MORAES, MORAES, 2011).  

 Dessa maneira, dispositivos constituídos de tubos transparentes que estão 

inseridos em um recipiente, os piezômetros, são os responsáveis por fornecer a 

carga de pressão no local onde estão inseridos, possibilitando a medição da mesma 

e a determinação das diferentes formas de perda de carga no sistema. (LEAL, 

SANTOS, 2010). Sua medição se baseia na altura do fluido dentro da tubulação, 

pois ela dependerá da pressão interna. A utilização dos mesmos tem duas restrições 

principais, são elas: 

I. O fluido não pode ser gás, pois os tubos são abertos e o gás escaparia; 

II. Dependendo da pressão aplicada, a altura do tubo precisará ser muito 

alta, tornando inviável o uso desse medidor. 

 

 

OBJETIVO 
 
 

O trabalho visou determinar experimentalmente a perda de carga que ocorre 

em cinco válvulas de três modelos, bem como a perda de carga num trecho de tubo 

reto com o mesmo comprimento destes acessórios para usá-lo como referência. O 



estudo visou também comparar a perda de carga em válvulas do mesmo fabricante 

e diâmetro interno. 

 

METODOLOGIA 

 

 

1. Determinando a Vazão do Trabalho 

 

A vazão foi quantificada pelo método de massa por unidade de tempo, que 

consistiu em coletar uma quantidade de líquido deslocado pelo sistema por um 

determinado tempo. A vazão mássica de 684 kg/h foi a empregada para todos os 

testes. 

 
2. Balanço de Energia e Perda de Carga por Desnível nos Piezômetros 

 
As válvulas e acessórios foram conectados ao sistema por uniões. Com a 

aplicação do balanço de energia mecânica no sistema da Figura 1, pode-se provar 

que o desnível entre a altura de fluido no tubo a montante do acessório e a jusante é 

um indicador da perda de carga. 

 

 

Figura 1 - Piezômetro com os pontos de medição 

 

Empregando a Equação 1, nos pontos na seção da Figura 1, observa-se que 

o desnível (∆z) é igual a zero, pois o sistema consiste de um tubo horizontal. A 

variação do termo de velocidade também é zero visto que o diâmetro interno do tubo 

é constante e o termo H também é igual a zero, já que não há bomba entre os 

pontos de análise 1 e 2. Desta forma a expressão tem a forma dada pela equação: 
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A Equação 3 indica que a diferença entre a carga de pressão dos pontos 1 e 

2, entre os pontos supracitados. 

 As duas séries de piezômetros estão acoplados à um suporte, onde pode-se 

medir a altura da coluna de fluído nos pontos de referência utilizados. Segundo 

Moraes Jr.; Moraes (2011) para a seleção desses pontos deve-se evitar a 

proximidade dos joelhos no sistema, pois estes ocasionam em mudanças no perfil 

de velocidade, e por consequência, a redução na pressão estática dada pelo 

piezômetro. Sendo assim, atendendo-se tal recomendação, pode-se, com auxílio de 

uma escala, inferir a diferença entre a altura de coluna dos pontos à serem tomados 

como base. O valor obtido expressa a perda de carga em metros de coluna d’água 

(m.c.a). 

Os pontos de análise foram distantes do joelho de entrada e uniões para 

evitar a interferência da turbulência na altura da água na coluna piezométrica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema utilizado esta apresentado na Figura 2: 

 

 

 

Figura 2 - Sistema utilizado para a determinação de perda de carga em acessório 

1- Bomba Afogada 

2- Bomba Principal 

3- Piezômetros 

4- Tubo Venturi 

5-  Válvula Controladora de 

Vazão 

6- Acessórios Utilizados 

7- Tubo Medidor de Vazão 

8- Válvula Controladora de Saída 

9- Tanques de Acrílico (70 litros) 

10- Acessório em Teste 

11- Descarga móvel para leitura de 

vazão 

12- Duto de sucção da bomba 

 

 



Descreve-se a seguir os acessórios usados no presente estudo. 

Uma das válvulas mais utilizadas na indústria é a de gaveta. Foi projetada 

para operar totalmente aberta ou totalmente fechada. A vedação entre a gaveta e 

sua sede é plana, portanto é indicada quando se deseja obter um fluxo em linha reta 

e com restrição hídrica mínima, para garantir máxima vazão de fluxo. (SILVA, 2008)  

A Figura 3 mostra o corte vertical da válvula descrita. 

 

 

Figura 3 – Válvula de gaveta em corte vertical 
 Fonte: http://www.ebah.com.br 

 

 

Silva (2008) recomenda a válvula de globo para regulagem de fluxo de água, 

vapor d’água, óleos, gases e outros líquidos em geral, onde são necessárias 

operações frequentes de abertura, fechamento e controle de vazão. Esse tipo de 

válvula apresenta uma elevada perda de carga devido à mudança brusca de direção 

do fluido. A Figura 4 mostra a válvula globo em corte vertical. 

 

 

 

Figura 4 – Válvula de globo em corte vertical  
Fonte:http://www.tuvacol.com 

 

http://www.tuvacol.com/valvulas/valvulas-de-globo/


 
Devido sua agilidade de operação a válvula de esfera se mostra a melhor 

opção quando se necessita de um fechamento ou abertura rápida. Mesmo em alta 

pressão possui ótima estanqueidade e sua perda de carga é praticamente 

desprezível. Quando fechada, seu orifício fica perpendicular ao sentido do fluxo 

bloqueando a passagem. A Figura 5 mostra o corte transversal dessa válvula. 

 

 
Figura 5 – Válvula de esfera em corte transversal  

Fonte: https://pt.wikibooks.org 
 

  

Os filtros são equipamentos para retirar partículas em suspensão no 

transporte de líquidos.  A figura 6 ilustra o corte vertical desse filtro.  

 

 

 

Figura 6 – Filtro Y em corte vertical  
Fonte: http://www.valaco.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valaco.com.br/produtos/filtro_y_flg.html


RESULTADOS  

 

A Tabela 1 mostra a constância das vazões mássicas fixadas pela altura do 

último piezômetro antes da descarga da água no tanque. 

 

Tabela 1 – Cálculo da vazão mássica

 

 

 O cálculo da perda de carga com o tubo reto entre os pontos 2 e 3 da Figura 

1 está apresentado na Tabela 2 e entre os pontos 4 e 1 na Tabela 3. 

 

Tabela 2 – Cálculo da perda de carga, pontos 3 e 2 

 

 

Tabela 3 – Cálculo da perda de carga, pontos 4 e 1 

 

 

 Com esses resultados foi feito o cálculo da perda de carga de cada acessório, 

a partir da Equação 4, que estão apresentados na tabela 4.  
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Tipo de válvula Tempo 1 (s) Tempo 2 (s) Tempo 3 (s) Média dos tempos (s) Peso do Bequer (kg) Tara do Bequer (kg) Diferença de massa (kg) Vazão Mássica (kg/s)

ESFERA 22,56 22,63 22,81 22,6667 4,6381 0,3606 4,2775 0,1887

GAVETA A 22,57 22,62 22,72 22,6367 4,7091 0,3725 4,3366 0,1916

GAVETA B 23,44 23,44 24,12 23,6667 4,8716 0,3700 4,5016 0,1902

Filtro Y 22,25 22,31 22,31 22,2900 4,6002 0,3692 4,2310 0,1898

TUBO RETO 22,68 22,81 22,71 22,7333 4,7181 0,3713 4,3468 0,1912

GLOBO A 23,47 23,89 23,25 23,5367 4,8393 0,3707 4,4686 0,1899

GLOBO B 22,78 22,84 22,69 22,7700 4,7266 0,3699 4,3567 0,1913

CÁLCULO DA VAZÃO MÁSSICA 

Tipos de Acessórios Altura do ponto 3 Altura do ponto 2 Lw (3 -> 2), para tudo reto

Tubo Reto 0,252 0,223 0,029

Cálculo da perda de carga-Tubos junto à união (M.C.A)

Tipos de Acessórios Altura do ponto 4 Altura do ponto 1 Lw (4 -> 1)

Esfera 0,277 0,206 0,071

Gaveta A 0,316 0,222 0,094

Gaveta B 0,315 0,221 0,094

Filtro Y 0,561 0,212 0,349

Tubo Reto* 0,26 0,216 0,044

Globo A 1,089 0,239 0,85

Globo B 1,374 0,23 1,144

Cálculo da perda de carga-Tubos centrais da tubulação (M.C.A)



Tabela 4 – Cálculo da perda de carga do acessório 

 

  
Os resultados obtidos fornecem a perda de carga para cada acessório, onde 

a maior perda foi apresentada pela válvula de globo, que apresentou o valor de 

1,129 m de coluna de fluido. A menor perda de carga foi obtida pela válvula de 

esfera com 0,056 m de coluna de fluido, como pode ser visto na Figura 7.  

 

 

Figura 7 – Perda de carga para os acessórios testados e tubo reto 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os experimentos realizados apontaram que o sistema de piezômetro é uma 

forma válida e prática de se quantificar a perda de carga em acessórios, uma vez 

que é de baixo custo e de simples operação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Acessórios Lw (4 -> 1) Lw (4 -> 1), para tubo reto Lw (3 -> 2), para tudo reto Perda de carga-Acessório 

Esfera 0,071 0,044 0,029 0,056

Gaveta A 0,094 0,044 0,029 0,079

Gaveta B 0,094 0,044 0,029 0,079

Filtro Y 0,349 0,044 0,029 0,334

Tubo Reto 0,044 0,044 0,029 0,029

Globo A 0,85 0,044 0,029 0,835

Globo B 1,144 0,044 0,029 1,129

Cálculo da perda de carga  considerando apenas o acessório (M.C.A)

0,056 0,079 0,079 

0,334 

0,029 

0,835 

1,129 
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