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Introdução: Este trabalho apresenta o progresso atual do projeto de pesquisa sobre o
fenômeno de perda de carga distribuída em condutos forçados, que está sendo
realizado no laboratório de Fenômenos de Transporte do Centro Universitário do Leste
de Minas Gerais, sob fomento da Fapemig. O projeto de pesquisa faz uma simulação
do comportamento de fluidos que circulam em tubos industriais, de modo que se
permita analisar e fazer experimentos considerando-se as variáveis do processo.
Objetivo: Investigar a influência que variáveis reais, como vazão, velocidade do fluxo,
diâmetro da tubulação e a rugosidade exercem sobre o fenômeno da perda de carga.
Determinar quantitativamente a perda de carga sofrida em tubulações de diferentes
materiais. Analisar os efeitos causados pelo fenômeno. Metodologia: Inicialmente foi
realizada uma revisão literária sobre o tema e fez-se alguns experimentos preliminares
no intuito de se comprovar a literatura. Na fase experimental será utilizado o Módulo
Didático Experimental, constituído por um motor, uma bomba, quatro condutos
usualmente lisos: um de cobre, um de acrílico e dois de PVC cujos diâmetros internos
são 32mm e 28mm. O Módulo também possui medidores analógicos de vazão do tipo
Venturi e turbina, placa de orifício, tubo de Pitot, manômetro em U, bem como
registros e válvulas de controle de fluxo. A pesquisa será concluída com o tratamento
dos dados obtidos. Resultados: Nesta primeira fase, verificou-se, por meio dos
experimentos no módulo experimental, que, conforme elucida a literatura, houve uma
perda de pressão que foi distribuída ao longo da tubulação em questão, causando uma
queda da pressão total. Isso ocorre por influência da rugosidade das paredes internas da
tubulação. A variação da velocidade de escoamento, notou-se, teve maior influência no
escoamento turbulento, gerando maior perda de carga. As tubulações de maior
diâmetro apresentaram menor perda de carga enquanto as de menor diâmetro
apresentaram maior perda. Contudo, o duto de acrílico de 22mm apresentou perda de
carga menor do que os dutos de PVC de 25mm e 32mm. Já o duto de cobre de
diâmetro 28mm apresentou perda de carga superior ao de acrílico de 22mm.
Entretanto, deve-se levar em conta que o nível de vazão aplicada na tubulação de cobre
foi cerca de 3 vezes maior do que na de acrílico (300L/min contra 100L/min).
Conclusão: As conclusões preliminares, acerca dos resultados obtidos, direcionam para
uma confirmação da literatura. O estudo do fenômeno da perda de carga, portanto,
mostra-se importante para a identificação das causas da perda e influencia na escolha
do material a ser usado na fabricação da tubulação, evitando-se prejuízos e
reduzindo-se custos.
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