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RESUMO

Em sistemas de irrigação, é imprescindível uma correta projeção dos sistemas, visto os altos
investimentos envolvidos nos aspectos de sustentabilidade e impactos ambientais. Para um
correto dimensionamento de sistemas hidráulicos, é necessário estimar a velocidade de
escoamento da água no interior das tubulações utilizadas para irrigação. Assim, o objetivo
deste trabalho é construir uma bancada hidráulica para comparação de métodos de estimativa
de velocidade de fluxo de água em tubulações de pvc, e ainda auxiliar na disciplina de
hidráulica agrícola no curso de Agronomia, do convênio IFRS/Uergs. Foi construída uma
bancada didática de perda de carga, projetada para trabalhar em circuito fechado, com
condutos forçados, onde há o reaproveitamento do fluido utilizado nos testes. O fluido para
execução foi a água. O material utilizado para a tubulação foi o pvc marrom Os testes foram
realizados com tubulações de diâmetros de 20 e 25mm. A vazão do sistema foi determinada
para a associação em paralelo de duas bombas periféricas, marca Eletroplast, modelo
ICS-50AB, com vazão de 1,80m³/h cada. Para a determinação da perda de carga na tubulação,
construiu-se um manômetro diferencial com líquido manométrico de mercúrio que indica a
perda de carga equivalente. Os tratamentos de estimativa da velocidade da água utilizados,
foram: M0 - Método volumétrico; M1 - Método hidrômetro; M2 - Fórmula universal com
coeficiente de Colebrook-White e; M3 - Fórmula de Hazen-Willians. Os valores das
velocidades registradas pelo M0 foram comparados com os demais métodos. Criou-se uma
regressão linear entre os valores coletados para gerar o coeficiente de correlação r, o
coeficiente linear e o coeficiente angular. Verificou-se o desempenho das fórmulas utilizadas
usando o índice de desempenho (Id), proposto por (CAMARGO & SENTELHAS, 1997).
Como foram obtidas classes de desempenho “Excelente”, em todos os tratamentos, o
hidrômetro está aferido mensurando a vazão corretamente, e as equações de Colebrook-White
e Hazen-Willians, podem ser utilizadas para estimar a velocidade de escoamento entre 0 e
5m/s para os diâmetros de tubulações de PVC marrom de 20 e 25 mm.

Palavras chave: Irrigação. Bancada. Perda de carga linear. Velocidade de escoamento. Água.



ABSTRACT

In irrigation systems, a correct projection of the systems is essential, given the high
investments involved in the aspects of sustainability and environmental impacts. For a correct
dimensioning of hydraulic systems, it is necessary to estimate the flow rate of the water inside
the pipes used for irrigation. Thus, the objective of this work is to build a hydraulic bench to
compare methods for estimating the speed of water flow in PVC pipes, and also to assist in
the discipline of agricultural hydraulics in the Agronomy course, under the IFRS / Uergs
agreement. A didactic load loss bench was built, designed to work in a closed circuit, with
forced ducts, where there is the reuse of the fluid used in the tests. The execution fluid was
water. The material used for the pipe was brown pvc. The tests were carried out with pipes
with diameters of 20 and 25 mm. The flow of the system was determined for the parallel
association of two peripheral pumps, brand Eletroplast, model ICS-50AB, with flow of
1.80m³ / h each. To determine the pressure drop in the pipeline, a differential pressure gauge
was constructed with mercury manometric liquid that indicates the equivalent pressure drop.
The water speed estimation treatments used were: M0 - Volumetric method; M1 - Water meter
method; M2 - Universal formula with Colebrook-White coefficient e; M3 - Hazen-Willians
formula. The speed values   recorded by M0 were compared with the other methods. A linear
regression was created between the collected values   to generate the correlation coefficient r,
the linear coefficient and the slope. The performance of the formulas used was verified using
the performance index (Id), proposed by (CAMARGO & SENTELHAS, 1997). As
“Excellent” performance classes were obtained in all treatments, the water meter is measured
by measuring the flow correctly, and the Colebrook-White and Hazen-Willians equations can
be used to estimate the flow velocity between 0 and 5m/s for the diameters of brown PVC
pipes of 20 and 25 mm.

Palavras chave: Irrigation. Bench. Linear head loss. Flow speed. Water.
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1 INTRODUÇÃO

A água é a molécula mais importante para os seres vivos, em especial no reino

animalia e plantae. Essa importância está ligada aos metabolismos básicos e complexos a

qual ela está envolvida. A composição básica dos seres vivos é, em sua superioridade, de água

(H2O) e isso colabora para o transporte de assimilados e excreção de substâncias tóxicas ou

saturadas no meio aquoso.

Segundo Carmona et al. (2016), as propriedades combinadas com a importância da

água são fundamentais para todos os seres em relação aos aspectos da estrutura e funções das

células, as quais são adaptadas às propriedades físicas e químicas e portanto base para a vida.

Essa essencialidade, entretanto, fica a cada dia mais comprometida devido ao

crescimento populacional, sua expansão territorial, e à exploração agrícola, combinados com

a degradação ambiental. Visto que a água potável é um bem finito e esses agravos podem

atrapalhar seu uso consciente, é inevitável que haja diálogo sobre as relações entre o uso da

água e a futura disponibilidade para que as gerações seguintes , conforme é comentado na Lei

Nº 9433 de 8 de janeiro de 1997, sobrevivam. Esses diálogos resultarão nas ações pelo seu

uso e decisões que serão tomadas daqui por diante.

A agricultura tem alta dependência pelo uso da água, em geral, em todo seu ciclo

produtivo. A atividade hidro-intensiva, executada na agricultura irrigada, e disseminada em

toda a extensão do Brasil, se bem que, mais concentrada nas regiões Sudeste, Sul e

Centro-Oeste (ANA, 2017). E ainda, tem responsabilidade por mais de 50% da extração total

das águas superficiais do país, como também, por aproximadamente 70% do consumo total

(ANA, 2019). Vale lembrar que, esse percentual de 70%, corresponde ao alto valor de

evaporação e evapotranspiração das culturas, o qual retorna ao ciclo hidrológico da água

(HORNINK, 2016).

Na agricultura irrigada, a racionalização do uso da água, visa reduzir os desperdícios

de água e obtenção de altas produtividades nas culturas por unidade de área (ANA, 2004). A

irrigação, se bem manejada, reduz os riscos de contaminação de aquíferos subterrâneos e

superficiais, além de aumentar a qualidade da produção (EMBRAPA, 2010).

Segundo Marcolin e Robaina (2002), há a necessidade de dimensionar corretamente

os sistemas de tubulações para que não haja elevadas velocidades de escoamento da água, o

que ocasiona perda de carga. Ainda segundo os autores, a consequência disso é os
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investimentos financeiros em infraestrutura que funcionarão incorretamente ocasionando

desgastes no conjunto de motobomba, rendimento inferior e alto gasto energético.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é construir uma bancada hidráulica para

comparação de métodos de estimativa de velocidade de fluxo em tubulações de pvc, e ainda

auxiliar na disciplina de hidráulica agrícola no curso de Agronomia, do convênio IFRS/Uergs.

E também oferecer recursos técnicos básicos para o desenvolvimento de projetos, gestão ou

conservação dos sistemas que abrangem os fluídos, com especial interesse no uso da água.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo são abordados tópicos que fundamentam este trabalho, tornando

possível sua execução, a partir do embasamento teórico disponível na literatura científica..

2.1 Irrigação

O homem usa a água e os recursos que encontra para a agricultura desde onde se tem

informações. Entretanto, com o passar dos tempos, tomamos consciência que a escassez desse

recurso é real, e assim, a irrigação é uma prática de extrema importância para a perpetuação

da atividade.

O significado de irrigação é a rega ou aplicação de água no solo por meio de métodos

artificiais com o intuito de suprir as necessidades hídricas parciais ou totais das plantas,

utilizando de recursos existentes ou não na área a qual se encontra, que consequentemente

afeta o meio ambiente (SOUZA, 2018).

O uso da irrigação remonta a cerca de 5000 mil anos, onde no antigo Egito a

construção de diques para controlar a vazão do Rio Nilo, que fornecia água carregada de

resíduos, o qual contribuíam para a fertilidade e existência das plantas cultiváveis (NETO,

2017).

No Brasil, embora a prática da irrigação já possuía registros desde 1589, com os

jesuítas que a utilizavam a técnica na Fazenda Santa Cruz, região úmida do estado do Rio de

Janeiro, apenas na década de 50, quando o sistema de aspersão se mostrou interessante, é que

os sistemas começaram a ter maior importância (CODEVASF, 2017).

O Brasil possui um potencial produtivo muito grande por deter um extenso território

que ocupa cerca de 48% da américa do sul, com uma área de 851.577.000 hectares (FAO,

2015). Isso corrobora para o aumento da exploração das culturas que demandam de água,

sejam por regiões que possuem déficit hídrico como o nordeste brasileiro ou para elevar as

produtividades no Sul em determinadas épocas do ano.

Segundo Torres (2018), apesar dos elevados custos na instalação dos sistemas de

irrigação e das variações climáticas que influenciam nos custos variáveis, o retorno no ganho

de produtividade oriundo da irrigação, são os fatores para justificar o uso da prática da

suplementação hídrica por irrigação.



15

2.2 Hidráulica

A etimologia da palavra hidráulica nos traz que a condução da água oriunda do grego

hydro que significa água e aulos que é condução ou tubo (AZEVEDO NETO et al.,1998).

A hidráulica é o estudo do comportamento da água e outros fluídos, sejam eles em

movimento ou em repouso, e ainda dividida em três áreas teórica: a hidrostática, a

hidrocinética e em especial, bastante difundida na área de produção agrícola, a hidrodinâmica.

Mas ainda possuímos a hidráulica aplicada, que segundo Azevedo Neto et al. (1998), é a

aplicação dos conhecimentos científicos de todos os fenômenos relacionados à água.

2.3 Vazão e comportamentos

O volume de líquido que atravessa uma determinada seção por unidade de tempo é

intitulado de vazão ou descarga, a qual é expressa por múltiplas e submúltiplas unidades de

medidas, mas usualmente é utilizado, para cálculos o litros por segundo (l/s) em tubulações, e

litros por hora (l/h) em bombas e perfuradores de poços, também é usualmente utilizado o

metro cúbico por segundo (m³/s) (AZEVEDO NETO et al., 1998).

A vazão é expressa pela equação a seguir:

(1)𝑄 = 𝐴. 𝑉

Onde: Q = vazão (m³/s), A = área da seção de escoamento (m²) e V = velocidade

média na seção (m/s).

Segundo Azevedo Neto et al. (1998), a vazão tem efeito direto no comportamento dos

fluídos ao qual sofrem conforme o tipo do movimento. Os movimentos são divididos em

comportamentos: o permanente onde a força, velocidade e pressão, suas características, são

função exclusiva do ponto e independente do tempo e a vazão é constante em um ponto da

corrente; o permanente uniforme que ao longo da corrente tem a velocidade constante. Nesse

caso, são iguais as seções transversais da corrente e no caso contrário o movimento

permanente pode ser retardado ou acelerado. Na Figura 01, podemos ver o comportamento

das situações citadas que descreve o movimento uniforme (a) como

, acelerado (b) como e movimento𝑄¹ = 𝑄²: 𝐴¹ = 𝐴²: 𝑉¹ = 𝑉²  𝑄¹ = 𝑄 ²:  𝐴¹≠𝐴²:  𝑉¹≠𝑉²
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não permanente (c) como , onde Q é a vazão, A é a área e V a𝑄¹≠𝑄²;  𝐴¹≠𝐴²;  𝑉¹≠𝑉²

velocidade.

Ainda cita, que o regime de escoamento possui dois comportamentos bem

distinguíveis e de grande importância, o regime laminar e o turbulento, conforme Figura 02.

Tais regimes foram obtidos em experimentação de Osborne Reynolds, que com a

injeção de um corante, na linha de escoamento, percebeu que no regime laminar o

comportamento eram linhas bem definidas sem misturar com o líquido e o turbulento as

partículas têm comportamento de trajetórias não definidas se misturando ao líquido

(BAPTISTA, 2014). Na prática, em geral, a engenharia hidráulica os escoamento são do tipo

turbulentos, já os laminares são quando há líquidos muito viscosos ou velocidades muito

baixas (estação de tratamento de água).

Segundo Azevedo Neto et al. (1998), Reynolds utilizando este equipamento (tubo e

injeção de corante) e controlando a vazão podia alterar o escoamento de turbulento para

laminar ou seu reverso, e isso concluiu que não pode prender-se exclusivamente a velocidade,

mas ao valor sem dimensão de uma expressão, que considera inclusive a viscosidade do

líquido. O comportamento do fluido em relação a velocidade que ocasiona o regime de

escoamento pode ser contemplado na Tabela 01. A equação do número de Reynolds, segue:

(02)𝑅𝑒 = 𝑣𝐷/υ

Onde: = nº de Reynolds, = velocidade do fluído (m/s), = diâmetro da canalização𝑅𝑒 𝑣 𝐷

(m) e é a viscosidade cinemática (m2/s).υ

2.4 Perda de carga

Azevedo Neto et al. (1998) e Baptista (2014), citam que no momento em que o

líquido escoa pelo conduto, ele gera uma energia devido a fricção e atrito e a dissipa em calor

que não pode ser recuperada na forma de energia potencial e/ou cinética e isso denomina-se

como perda de carga. Assim, essa perda de carga, denotada por , são classificadas por∆ℎ

perda de carga contínua ( ’) que é considerada ao longo da tubulação e perda de carga∆ℎ

localizada ( ’’) para pontos isolados do conduto, como registros e conexões, como visto na∆ℎ

Figura 03.
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O atrito gerado na perda de carga contínua entre as partículas do líquido

transversalmente ao escoamento, em diferentes velocidades, também são ocasionados pela

viscosidade do líquido e a rugosidade das tubulações (BAPTISTA, 2014). O mesmo autor

ainda comenta que, o comprimento do conduto (L) e a perda de carga contínua ( ’)∆ℎ

representam o gradiente ou a inclinação da linha de carga e é chamado de perda de carga

unitária (J), expressa pela equação:

(03)𝐽 = ∆ℎ'/𝐿

Já a perda de carga localizada são perturbações adicionadas ao longo de um conduto,

causadas por peculiaridades de vários tipos como: curvas, válvulas, junções e etc. que

provocam perda de energia. A relevância deste tipo de perda de carga ( ’’), está na∆ℎ

quantidade de peças que são adicionadas para atender as demandas em um sistema hidráulico,

seja ele para irrigação agrícola ou em uso predial, o qual demanda de inúmeras peças em um

pequeno espaço de montagem. Já em grandes extensões de canalização essa perda é

desprezada.

Essa perda de carga localizada é calculada com a equação a seguir:

(04)∆ℎ'' = 𝑘. 𝑈2/2. 𝑔

Onde: ’’ perda de carga localizada; k é um coeficiente adimensional obtido por∆ℎ

ensaios experimentais com base no número de Reynolds (MILLER, 1984); U é a velocidade

media da seção (m/s) e g é a aceleração gravitacional (m/s²).

2.5 Tubulações, peças e conexões

Ao se analisar as tubulações, verificamos diversos detalhes na fabricação e

constituição física e química que envolvem desde o material empregado; processo de

fabricação; técnica de assentamento; conservação das paredes; existência de revestimentos

especiais; uso de medidas protetoras durante o funcionamento o qual definem a resistência ao

escoamento dos fluídos (AZEVEDO NETO et al., 1998).
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É inevitável, que conforme o tempo de uso, o tipo do fluído e a velocidade interna do

sistema haja a deposição de material, seja por decantação ou adesão às paredes do conduto. A

combinação da fabricação e o uso resultam em perda de carga ao longo do tempo.

Segundo Azevedo Neto et al. (1998), a deposição progressiva, como o cálcio de águas

calcárias, com elevado teor de dureza, reduzem o diâmetro útil e alteram a rugosidade. Os

autores descrevem que, com o passar do tempo, ocorrem tuberculizações que são alterações

como protuberâncias ou mesmo reentrâncias como a corrosão, exemplificada na Figura 04.

Segundo Marcolin e Robaina (2002), a escolha de tubulações inferiores às

características recomendadas, com dimensionamento incorreto, acarreta em custos elevados e

baixo desempenho do sistema.

Ao conhecer o sistema a ser instalado, há a necessidade da ligações entre barras de

canos ou mangueiras que levam os fluidos pelo caminho definido, e é nesse momento que

entram as peças e conexões. Essas peças, que segundo Sampaio et al. (2007), geram

turbulência do fluido e devido a isso perda de carga, entretanto necessárias para realizar o

contenções e controle no sistema.

2.6 Estado da arte

A necessidade de informações técnicas específicas para a área de hidráulica,

excepcionalmente na disciplina de hidráulica agrícola, são de fundamental importância para o

correto desenvolvimento técnico dos profissionais ao qual saem da instituição de ensino ou

para melhorar o desempenho do profissional a campo. O desenvolvimento de instrumentos de

teste, com a bancada para testes hidráulicos, tem um papel fundamental para aportar e

materializar os conceitos hídricos vistos dentro da sala de aula, tornando um ensino claro e

dinâmico.

Os elevados custos para aquisição de tais materiais, inviabilizam e dificultam a

aquisição de bancadas prontas previamente projetadas para tais fins. Com isso, surge o

desenvolvimento de bancadas de baixo custo para inserção de tais equipamentos no meio

acadêmico.

Com essa iniciativa, Mafra e Souza (2006), usaram da ideia de construir uma bancada

de custo acessível, e a projetaram para realizar ensaios de perda de carga em componentes

simples, usualmente aplicados em sistemas hidráulicos com o intuito de alcançar resultados

em sua experimentação e confrontá-los com resultados bibliográficos na diferença de pressão

e velocidade.
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Santos (2008), estudou uma alternativa para minimizar o desperdício de água, visto

que, existia uma perda de água nos acessórios das redes de distribuição da companhia de

saneamento da cidade, executando cálculos de perda de carga para determinar tubulações e

acessórios controlando a vazão, com o objetivo de aumentar a vida útil das peças, e assim

reduzir a quebra e vazamentos. Com isso, reduziria o desperdício de dinheiro e água, além de

manter reservas para uso.

Segundo Stahlke e Fritoli (2014), como o Brasil tem um crescimento anual

significativo na exploração petrolífera e um alto custo com fluidos perdidos por invasão no

processo de perfuração, deram aporte para realizar um estudo de escoamento particulado em

canais fraturados, onde construíram, calibraram uma bancada experimental e filmaram o

processo comportamental. Isso resultou em dados que corroboram com os dados teóricos e

ainda mostraram as dificuldades e alternâncias construtivas comuns de um projeto além das

trocas de informações entre universidades e empresas.

No mesmo ponto de vista, Buske et al. (2013), desenvolveu uma bancada didática de

ensino de hidráulica, onde objetivou sua calibração com o finalidade de impulsionar maior

presteza nos estudos da área de hidráulica agrícola. Neste experimento calibrou o sistema de

vazão pelo método volumétrico e no sistema com hidrômetro, onde encontraram consistência

na determinação de medidas de vazões. Identificou também que é um instrumento de fácil

operação, certamente com características e funcionalidades que a torna viável na sua função

de uso didático.

Tais afirmações apoiam o uso de materiais didáticos e experimentais como fonte de

informações para embasar o ensino prático nas instituições de ensino.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo refere-se ao detalhamento do experimento, abordando diferentes tipos e

modelos de fórmulas. Logo, realizou-se a aferição do hidrômetro e comparou-se os resultados

de velocidade obtidos com diferentes fórmulas e posteriormente realizado uma análise de

desempenho.

3.1 Premissas

Com a iniciativa do projeto conceitual da bancada didática, levantou-se as premissas

que a norteiam. Inicialmente, são apresentadas algumas limitações colocadas e desse modo,

realizadas as considerações do desenvolvimento em que o projeto se encontra. Com isso, são

apresentadas as caracterizações e experimentações do projeto.

3.1.1 Limitações do projeto

A execução deste projeto, anteriormente programada para ser executada na

dependências de uma das instituições detentoras do curso de Bacharelado em Agronomia

IFRS/Uergs, teve seu andamento prejudicado devido ao surgimento da pandemia ocasionada

pelo vírus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), popularmente

conhecido por Covid 19 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Essa situação gerou medidas

restritivas à circulação e a permanência em locais com altas concentrações de pessoas, e em

consequência disso, interrupções nas aulas presenciais em âmbito nacional.

Com o andar da situação, aulas não presenciais (ANPs) foram aceitas e houve a

possibilidade de executar o projeto. Dessa forma, em acordo entre o autor e o orientador, ficou

acordado a realização do projeto de forma remota, com orientação a distância usando as

ferramentas digitais disponíveis atualmente (e-mail, google meet e whatsapp). O projeto então

foi desenvolvido nas dependências da residência do autor, usando das ferramentas ali

existentes, compra de materiais com recursos do orientador e parcerias que serão descritas ao

longo do trabalho.

3.2 Considerações preliminares
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A bancada é projetada para trabalhar em circuito fechado, com condutos forçados,

onde há o reaproveitamento do fluido utilizado nos testes. O fluído para execução foi a água,

na temperatura de 20ºC, pressão de referência de 1,033 Kg/m³, valor de massa de 1000 kg/m³,

viscosidade dinâmica de 0,001 Pa.s e pressão de vapor de 2,34 kPa. O material utilizado para

a tubulação é o pvc marrom, tendo em vista o custo, o peso, a disponibilidade no mercado e

sua facilidade de montagem. A tubulação escolhida para o sistema tem diâmetro de 20 e 25

mm, devido a ser uma tubulação intermediária ao uso de práticas de hidráulica e facilidade de

acesso e compra. A velocidade de trabalho é disponibilizada pelo uso de duas bombas

periféricas, já existente na instituição, marca Eletroplast, modelo ICS-50AB, com

características de vazão de 1,80m³/h, altura de sucção de 7m, altura de recalque de 28m.c.a,

entrada de 1”, saída de 1’’, potência de 1/2cv e tensão de alimentação de 220V.

3.3 Descrição construtiva e funcional da bancada

A bancada, foi montada na residência do autor, localizada na cidade de Vacaria/RS, é

constituída de uma mesa de madeira, Figura 05, oriunda de doação da empresa Carpintaria

Barracão, localizada na cidade de Vacaria/RS, com dimensões de 220 cm de comprimento, 60

cm de largura e 2,5 cm de espessura.

A estrutura de sustentação foi feita de cano de pvc de 32mm com uniões de

componentes soldáveis. Essa estrutura tubular tem 90 cm de altura, o que segue um padrão de

altura de mesas comuns, conforme Figura 06.

A relação de materiais utilizados na estrutura de sustentação está disposta na Tabela

02.

Todas as peças foram lixadas com lixa ouro, marca 3M de granulação nº100 para

maior aderência e unidas com adesivo para tubos de pvc, marca Polytubes.

O reservatório foi fabricado com tubo de pvc de 0,20m de diâmetro externo, interno de

0,193m e com comprimento de 1,62m, oriundo de material existente no almoxarifado do

IFRS Campus Vacaria, Figura 07.

O volume do reservatório foi obtido a partir do cálculo de volume expresso na

equação a seguir:

(05)𝑉 = π.  𝑅².  ℎ
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Onde: V= volume me m³, = constante de proporção matemática (3,14), R= raio doπ

cilindro (m) e a h= corresponde ao comprimento do reservatório.

O cálculo: V= .(0,193/2)².1,62 = 0,047m³ ou 47 litros de capacidade deπ

armazenamento.

Como material alternativo, utilizou-se o próprio tubo para fabricar os tampões, nos

lugares dos caps de 200mm, que foram colados posteriormente com cola silicone

transparente, Figura 08.

Montou-se o circuito com a saída de água do reservatório para o conjunto de

motobombas, em sistema afogado, o qual facilita seu procedimento de escorva. Após a saída

das bombas, instalou-se uma válvula de retenção e o hidrômetro, para controle da vazão, em

seguida a linha de pvc marrom que se eleva sobre a mesa. Logo a frente dessa montagem,

fez-se uma régua para ligação com múltiplas conexões, seguidas de registros de pressão, da

marca Herc, que serviram para controle de abertura e fechamento de tais linhas, Figura 09. O

modelo descritivo da montagem, melhora o entendimento do sistema e pode ser contemplado

no apêndice B.

Após o fluido passar pelas peças especificadas sai por uma torneira, tipo bica móvel,

que selecionará o destino, seja ele de volta para o reservatório ou ao recipiente para

quantificação, Figura 10.

O tubo para o retorno é constituído pelo mesmo material do reservatório, no tamanho

de 70cm, a um ângulo de 90º em relação ao eixo horizontal, que conduz a água a recirculação,

somando-se mais 20 litros de reservação, totalizando assim 67 litros, que pode ser visto na

Figura 07. Utilizou-se diâmetro de 25mm em toda a tubulação do sistema de ensaio, exceto

nas partes móveis ao qual serão testadas, estas com tubulação de 20 e 25mm. Construiu-se

também, um recipiente de coleta para medição do método volumétrico, com dimensão de

35cm de altura com volume máximo de 10 litros. O tubo utilizado foi o mesmo do

reservatório e o fundo seguiu o mesmo processo construtivo de tampão do reservatório

principal, Figura 11.

Construiu-se um manômetro de coluna de mercúrio usando materiais disponíveis no

mercado e de reuso. Utilizou-se mangueira de silicone (de linha de combustível de

automóveis), com diâmetro interno de 3mm, em um total de 6m. Uma placa plástica, oriunda

de reciclagem, na dimensão de 21cm de largura, 30cm de altura e 0,6cm de espessura. Para

fixação, utilizou-se chapa de ferro, oriunda de reciclagem, para construção das cantoneiras.

Na tubulação, furou-se com broca de diâmetro de 4mm, onde utilizou-se um pequeno pedaço

de cano como reforço, no qual, foi também furado com broca 4mm, colou-se com cola
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instantânea os rebites que serviram de ancoragem para mangueira e de ponto de coleta de

pressão. Doado pela Universidade Federal de Santa Maria, através do professor Adroaldo

Dias Robaina, ao qual o orientador deste trabalho possui vínculo de graduação, o mercúrio,

foi introduzido nas mangueiras com auxílio de uma seringa de forma submersa visando a

eliminação de quaisquer bolhas de ar que poderiam interferir nas leituras. Ao centro,

instalou-se duas réguas graduadas milimétricas, em ambos os lados, para medir a diferença

entre as alturas das colunas de mercúrio. Tais detalhes podem ser vistos na Figura 12.

A bancada hidráulica completa e funcional, pode ser contemplada na Figura 13 e

detalhes de montagem na Figura 14.

3.4 Medição de perda de carga

Como método de medição da perda de carga na bancada, utilizou-se o manômetro

diferencial com líquido manométrico de mercúrio, Figura 15. Onde por meio da leitura da

diferença entre as duas colunas de mercúrio determinou-se a perda de carga equivalente. Isso

pode ser representado pelo cálculo simples, ΔH = H2-H1.

Para transformar da altura diferencial da coluna de mercúrio em perda de carga em

altura equivalente de água, aplicou-se a equação 06 a seguir.

(06)𝐻𝑓 =  12, 6.  ∆𝐻 

Onde: hf= a perda de carga (m) e ∆H= diferença entre as colunas de mercúrio (m).

Transformou-se então a perda de carga medida em perda de carga unitária, utilizando a

equação 07:

(07)𝐽 =  ℎ𝑓/𝐿

Onde: J = perda de carga unitária (m/m); Hf = perda de carga (m) e; L= distância

entre os pontos de medida (m)

3.5 Medição da velocidade da água
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Os valores de velocidades foram determinados através da sistemática de medição

aplicada.

Para medição de velocidade no método volumétrico aplicou-se a seguinte equação:

(08)𝑉 = (π. 𝑟². ℎ)/𝑡

Onde: V = velocidade da água (m/s); r = Raio interno do recipiente (m); h =Altura da

água dentro do recipiente (m) e; t = tempo (s)

Já para medição de velocidade no método por hidrômetro uso-se a seguinte equação:

(09)𝑉 = (𝑣ℎ/𝑡)/𝐴

Onde: V = velocidade da água (m/s); vh = volume medido pelo hidrômetro (l); t =

tempo (s) e A = área do cano

3.6 Tratamentos avaliados

Os tratamentos neste trabalho apresentados e a formulação dos métodos de estimativa

da velocidade da água utilizados, seguem abaixo:

Método M0 - Método volumétrico

As velocidades de água coletadas com esse método (M0), foram julgadas como

medida de referência comparativa para as velocidades levantadas com os outros métodos.

Método M1 - Método hidrômetro

Os resultados obtidos nesse método serão provenientes do resultado da equação 08,

citada anteriormente.

Método M2 - Fórmula universal com coeficiente de Colebrook-White

Segundo Porto (2006), a fórmula universal de perda de carga manipulada com

coeficiente de Colebrook-White assume a expressão da velocidade da água, equação 10:
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(10)𝑉 =− 2 2𝑔𝐷𝐽 𝑙𝑜𝑔 (ε/3, 71𝐷) + (2, 51𝑣/𝐷 2𝑔𝐷𝐽)( )

Onde: ε = rugosidade equivalente = 0,00006 m para tubos de PVC; V = velocidade de fluxo

(m/s); D = diâmetro da tubulação (m); J = perda de carga unitária (m/m) e; v = viscosidade

cinemática, cujo valor médio para água a 20ºC é 10-6 m²/s.

Método M3 - Fórmula de Hazen-Willians

A expressão da velocidade da água para a fórmula de Hazen-Willians foi aplicada

como na equação 11:

(11)𝑉 = 0, 355. 𝐶0,63. 𝐽0,54

Onde: V= velocidade de fluxo (m/s); C= coeficiente de rugosidade do tubo = 140, para

tubos de PVC novos; D= diâmetro da tubulação (m) e; J= perda de carga unitária (m/m).

As medições dos tratamentos seguiram a sistemática de 3 repetições com cada altura

diferencial da coluna de mercúrio estabilizada, variando de milimetro a milimetro do

deslocamento mínimo de 1mm até 12mm, totalizando 36 medições para cada tratamento.

3.7 Análise das medições das velocidades

Os valores das velocidades registradas pelo método volumétrico (M0) foram

comparados com os demais métodos, como forma de verificar o desempenho de cada modelo

de estimativa (M1) e cálculos da velocidade da água (M2 e M3).

Criou-se uma regressão linear entre os valores coletados no métodoγ = β𝑜 + β1. χ

volumétrico - M0 (X) e os métodos M1, M2 e M3, com o intuito de se obter o coeficiente de

correlação r, o coeficiente linear e  o coeficiente angular.

O valor de =0 corresponde que a reta da regressão passa pela origem. Já o =1, aβ𝑜 β1

reta da regressão tem uma inclinação de 45º em relação ao eixo das abcissas, que inclui os

valores da variável a ser testada , que neste estudo que são o método por hidrômetro eχ

fórmulas (modelos) matemáticos.
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Em seguida a aquisição dos valores dos coeficiente ( ) da regressão linear,β𝑜, β1

realizou-se o teste t de Student, com nível de confiabilidade de 95%, do coeficiente linear que

indicará se e o teste t do coeficiente angularβ𝑜 = 0 β1 = 1.

Dessa forma, pode-se assegurar que não existe diferença significativa entre os

métodos comparados, isso, usando um nível de confiança de 95% ou com uma probabilidade

de erro de 5%.

Utilizou-se então, os mesmos dados e determinou-de o índice de concordância de

Willmott, calculado pela equação 12:

(12)

Onde: Ei é o valor da observação estimada, Oi é o valor da observação medida e a

média dos valores da observação estimada e a média da observação medida.

Segundo Schneider (1998), o coeficiente de correlação (r) quantifica o grau de

associação entre as duas variáveis envolvidas na análise, e é estimado conforme equação 13:

(13)

Onde: Ei são os valores estimados, Oi os valores observados, a média dos valores

estimados e a média dos valores observados.

A variação do coeficiente de correlação é de -1 a 1 e maior será o grau de associação

quanto maior for o seu valor absoluto .

O parecer sobre o desempenho das fórmulas utilizadas foi realizado usando o índice de

desempenho (Id), cujo resultado é produto do coeficiente de correlação e o índice de

concordância (CAMARGO & SENTELHAS, 1997). Conforme a equação que segue:
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Id=r.Iw (14)

Os parâmetros para interpretação do índice de desempenho e das respectivas classes

de desempenho utilizados para avaliação neste trabalho foram estabelecidos de acordo com

Pimenta (2018), e podem ser visualizados na Tabela 03.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento da bancada hidráulica demandou uma habilidade mínima para sua

construção. Foram dedicadas cerca de 50 horas para a execução completa. A inexistência de

um projeto específico e o uso de materiais alternativos elevaram o grau de dificuldade da

montagem. Com o uso das peças, formato e metodologia de construção, a bancada hidráulica

ao final ficou com estrutura estável e sem vazamentos que pudessem atrapalhar no

funcionamento.

Por ser um processo que envolve atividades manuais, mecânicas e contagem de tempo,

houve a necessidade de um breve treinamento do operador para anteceder as coletas das

medidas oficiais de velocidade de escoamento, visando diminuir o fator de erro humano.

Os resultados de velocidade obtidos no método volumétrico (M0), comparados com a

análise do desempenho dos diferentes métodos M1, M2 e M3, podem ser vistos na Tabela 04.

Há métodos que superestimam a velocidade, quando há um aumento expressivo na

vazão e isso pode ser visto na Tabela 03, com o aumento crescente no desvio padrão.

Apesar desse comportamento acima citado, as medidas de desvios padrões que

possuem alterações acima do método volumétrico, não demonstram variabilidade que

inviabilize o uso do método aplicado. Os índices de desempenhos (Id), resultaram em valores

elevados e justificam a afirmação do uso das fórmulas, como pode ser visualizado na Tabela

05 em cada um dos testes em comparação com o padrão (velocidade encontrada no método

volumétrico).

Interpretando os resultados da Tabela 03, pode-se observar que os valores de Id

encontrados na comparação das velocidades M0, com M1, M2, M3, ficam dentro da classe

“Excelente” segundo índice de concordância de Pimenta (2018), uma vez que os valores são

maiores que 0,90. Não houve destaque para nenhum dos métodos, pois não apresentaram

diferença significativa entre os tratamentos. Assim, as velocidades se igualam às obtidas pelo

método volumétrico (M0).

Os resultados encontrados neste trabalho concordam com o trabalho de Buske (2013),

onde determinou que o hidrômetro também possui confiabilidade nas medidas de vazão.

Essas vazões, por sua vez, podem ser convertidas em velocidades de escoamentos. E em seu

comparativo de métodos, chegou a um coeficiente de determinação (R²) de 0,9982, que

determina que há uma diferença muito pequena entre os métodos avaliados (método do
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molinete comparado ao método hidrômetro). Estes valores dos coeficientes de determinação

coincidem com os encontrados nos ensaios da bancada neste trabalho.

O Hidrômetro está aferido, podendo ser utilizado para a determinação da velocidade

de escoamento e também da vazão, com o auxílio de um cronômetro. Vale ressaltar que o

hidrômetro que foi utilizado neste ensaio era novo e calibrado e deve-se atentar para

hidrômetros usados que por ventura possuam desgaste das peças móveis.

Na análise de Mezzomo et al. (2019), a fórmula de Hazen-Willians, se comportou com

uma alta amplitude de variação da vazão medida que chegou em 14,5%, comparada com as

demais fórmulas em seu trabalho. O autor ainda cita que os testes foram executados em

tubulação de 40mm e a fórmula adequa-se melhor a tubulações maiores que 50mm e ainda

comenta que o ajuste da equação foi satisfatório, obtendo um coeficiente de determinação de

0,999. Em relação a Colebrook -White, para Pimenta (2018), além de ser a mais utilizada para

cálculos de determinação de perda de carga e contemplar todas as faixas de aplicação do

número de Reynolds e de rugosidade, ela se mostrou um bom referencial por apresentar altos

índices de desempenho.

As fórmulas escolhidas pelo autor, consente as colocações de Mezzomo et al. e

Pimenta, e podem ser consideradas seguras para a avaliação. Nesse trabalho a tubulação

avaliada foi de 20mm e a velocidade máxima encontrada no método volumétrico foi de

1,258m/s. A baixa velocidade encontrada no ensaio pode sim colaborar para a diminuição do

erro amostral e garantir valores mais precisos.

Dessa forma, as fórmulas, universal com coeficiente de Colebrook-White e de

Hazen-Willians podem ser utilizadas para a estimativa de velocidade de escoamento e, com o

cálculo inverso para a estimativa da perda de carga em projetos, possibilitando corretas

projeções de sistemas  de irrigação.

Como pode ser observado no apêndice A, todas as comparações resultaram em

coeficientes de determinação (R²), que reflete o quanto da variação da variável resposta é

explicada pela oscilação da variável independente, os quais estão acima de 0,99. Desta forma,

as velocidades calculadas pelas fórmulas são muito próximas aos valores das velocidades

obtidas através do método volumétrico. Ou seja, a utilização dos métodos por fórmulas e por

hidrômetro em estudo para a estimativa da velocidade apresentaram resultados satisfatórios.

Sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) está associado à velocidade calculada

pelo método do hidrômetro (0,9987). Assim, confirmando que o hidrômetro está com sua

calibração de fábrica dentro dos padrões e mantém sua confiabilidade de medições.
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5 CONCLUSÃO

Todos os resultados obtidos através das equações em estudo estão dentro da classe de

desempenho “Excelente”. Não houve diferença significativa estatística nos comparativos dos

métodos, assim as fórmulas ou o método do hidrômetro podem ser utilizados na determinação

de velocidades da água em tubos de PVC. O hidrômetro se mostrou ser uma ferramenta muito

eficaz na determinação de velocidade de escoamento. A fórmula universal com coeficiente de

Colebrook-White e de Hazen-Willians podem servir para cálculos de velocidade e perda de

carga. Velocidades mais altas no sistema geram maiores desvios padrões e consequentemente

diferenças nas leituras. Mas podemos assegurar que até 1,386m/s, o método M3, possui alta

confiabilidade e índice de desempenho.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Gráfico das velocidades do método M0 pelas velocidades dos

métodos M1, M2 e M3.

Fonte: Autor (2021)
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APÊNDICE B - Croqui descritivo do sistema hidráulico da bancada.

Fonte: Autor (2021)
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FIGURAS

Figura 01 - Movimento uniforme (a), acelerado (b) e movimento não permanente (c).

Fonte: Azevedo Neto et al. (1998)

Figura 02 - Regime laminar (lado esquerdo) e regime turbulento (lado direito).

Fonte: Azevedo Neto et al. (1998)

Figura 03 - Representação da perda de carga num tubo de seção constante.

Fonte: Azevedo Neto et al. (1998)
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Figura 04 - Alterações na superfície interna do tubo.

Fonte: Azevedo Neto et al. (1998)

Figura 05 -  Mesa de madeira que constitui a tampa superior da bancada didática hidráulica.

Fonte: Autor (2021)
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Figura 06 -  Estrutura tubular em pvc para sustentar a mesa de madeira e componentes

hidráulicos.

Fonte: Autor (2021)

Figura 07 -  Reservatório de água.

Fonte: Autor (2021)
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Figura 08 -  A) Tubo pvc 200mm com 25cm de altura; B) Corte na região central para
abertura; C/D) Aquecimento com soprador térmico para obtenção da forma desejada; E)
Chapa de pvc em formato final; F) Discos de pvc já cortados e G) Tampões colocados na

região interna do tubo.

Fonte: Autor (2021)

Figura 09 - Conexões de ligação e registros de fechamento. Registros de controle de

vazão da linha de 25 (L/E) e 20 (L/D).

Fonte: Autor (2021)
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Figura 10 - Conexões de ligação e torneira tipo bica móvel para direcionamento da

água para retorno ao reservatório ou ao recipiente de coleta para ensaio de quantificação

volumétrica.

Fonte: Autor (2021)

Figura 11 - Reservatório de coleta para as medições do método volumétrico. A) Vista

externa; B) Vista inferior e C) Vista interior com detalhe da fixação com cola silicone.

Fonte: Autor (2021)
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Figura 12 - Manômetro de coluna de mercúrio. A) Rebite com reforço para fixação; B)

Tomada de pressão; C) Detalhe da fixação da mangueira ao cano; D) Inserção do mercúrio na

mangueira; E) Tomada de pressão; F) Manômetro de coluna de mercúrio.

Fonte: Autor (2021)

Figura 13 - Vista do projeto de bancada hidráulica finalizada

Fonte: Autor (2021)
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Figura 14 - Detalhes da montagem hidráulica. A) Vista longitudinal com detalhes dos

registros, bombas hidráulicas periféricas e hidrômetro; B e C) Vista transversal da saída de

água do reservatório e bombas de recalque; D) Vista superior das bombas de recalque e

sistema hidráulico; E) Botão de acionamento elétrico; F) Vista superior da bancada hidráulica.

Fonte: Autor (2021)
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Figura 15 - Esquema da determinação da perda de carga

Fonte: Autor (2021)
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Tabela 01 - Diagrama de moody

Fonte: Azevedo Neto et al. (1998)
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Tabela 02 - Memorial descritivo das peças da base de sustentação.

Fonte: Autor (2021)

Tabela 03 - Valores do índice de desempenho (Id) e as respectivas classes de desempenho.

Fonte: Pimenta (2018)
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Tabela 04 - Comparação das velocidades obtidas pelos diferentes métodos, media e

desvio padrão. Onde: M0 – Fórmula Método Volumétrico (padrão); M1 – Fórmula Método do

Hidrômetro;  M2 – Fórmula universal com coeficiente de Colebrook-White; M3 – Fórmula de

Hazen-Willians.

Fonte: Autor (2021)

Tabela 05 - Índice de desempenho e classe de desempenho com o emprego dos

diferentes métodos. Onde: Id – Índice de desempenho; M0 – Fórmula Método Volumétrico

(padrão); M1 – Fórmula Método do Hidrômetro;  M2 – Fórmula universal com coeficiente de

Colebrook-White; M3 – Fórmula de Hazen-Willians.

Fonte: Autor (2021)


