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RESUMO – Visando acompanhar avanços tecnológicos, percebeu-se a necessidade de desenvolver 
uma ferramenta computacional que auxilie e facilite a execução de cálculos em problemas de 
hidráulica. Este trabalho tem como objetivo apresentar o software Flow como uma importante 
ferramenta educacional e prática, abordando seus aspectos conceituais e operacionais. O ambiente de 
desenvolvimento usado para criação do software foi o Visual Studio 2017, com o C# como linguagem 
de programação. No âmbito dos Condutos Forçados, foram desenvolvidos formulários capazes de 
calcular Perda de Carga Contínua, Perda de Carga Localizada, Perda de Carga com Distribuição ao 
Longo do Percurso, Condutos Interligados em Série e em Paralelo e Golpe de Aríete. Para Redes de 
Distribuição de Água, foram criados módulos que dimensionam Redes Ramificadas e Redes 
Malhadas (para sistemas com um único ou vários anéis). Já no âmbito dos Sistemas de Bombeamento, 
foram desenvolvidos os formulários Ponto de Trabalho, Potência da Bomba e Cavitação. Além disso, 
na área de Canais, o programa possui dois formulários: um sobre Canais Revestidos e outro sobre 
Canais Erodíveis. O software demonstrou grande potencial como ferramenta para cálculos 
hidráulicos, uma vez que provém de uma interface amigável ao usuário e fornece precisão nos 
resultados. 
 
ABSTRACT– In order to follow technology advances, it was realized the need to develop a 
computational tool that helps and facilitates the calculation of hydraulic problems. This paper aims 
to present Flow software as an important educational and practical tool, addressing its conceptual and 
operational aspects. The development environment used to create the software was Visual Studio 
2017, with C# as the programming language. For Forced Pipelines, the following forms were 
developed to calculate Friction Head Loss, Local Head Loss, Head Loss with Flow Distribution, 
Series and Parallel Connected Pipes, and Water Hammer Phenomenon in Pipelines. Forms for solving 
pipe networks were developed, such as Dead-End Water Distribution System, and Ring System (for 
single or multiple ring systems). In the field of Water Pumps, the forms to find the Operating 
Conditions, Pump Power and Cavitation in Water Pumps were programmed. Furthermore, there are 
two forms about Channels: Natural Channels and Artificial Channels. The software has demonstrated 
great potential as a tool for hydraulic calculations as it has a user-friendly interface, and it provides 
accurate results. 
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O SOFTWARE 

Flow é um sistema computacional criado para solução de problemas em Hidráulica composto 

de quatro tópicos principais: Condutos Forçados, Redes de Distribuição de Água, Sistemas de 

Bombeamento e Canais. O programa foi desenvolvido no ambiente de desenvolvimento integrado 
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Microsoft Visual Studio 2017, utilizando a linguagem de programação C#. Ele está registrado no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o número de processo BR512020000141-6. 

Inicialmente, fez-se a identificação dos tópicos de interesse que seriam incluídos no software, 

baseada em problemas práticos de Engenharia e na ementa da disciplina de Hidráulica Geral 

(ESA024) do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (RIBEIRO, 2019). O sistema foi concebido para se tornar uma ferramenta útil de apoio à 

disciplina e para estimular os graduandos a desenvolver estudos e projetos na área da Hidráulica. O 

programa pode ser encontrado para download na página do Departamento, na guia Ensino e na opção 

Softwares, ou através do link < https://www.ufjf.br/esa/ensino/softwares/>. O pré-requisito para 

instalação é possuir o sistema operacional Windows 10.  

 A figura 1 representa a tela inicial do Flow com seus 4 módulos principais, a fim de agrupar 

seus formulários de maneira mais adequada. Esses módulos permitem acessos à menus que contém 

os subtópicos de cada assunto, os quais serão descritos nos itens a seguir. O fluxograma geral de 

estruturação do Flow está apresentado na figura 2. 

 A interação do usuário com o programa começa na inserção de dados, que pode consistir na 

escolha da fórmula para cálculo, como no caso da perda de carga contínua, em que podem ser 

escolhidas as fórmulas de Hazen-Williams ou de Darcy-Weisbach (Universal), ou, por exemplo, no 

caso da perda de carga localizada, que oferece a opção de cálculo pelo método dos comprimentos 

equivalentes ou pela sua própria fórmula geral. Em alguns casos, é necessária também a escolha da 

incógnita a ser encontrada, como perda de carga, vazão, diâmetro, comprimento, coeficiente, além de 

ser essencial o preenchimento das caixas de texto com os valores do problema. 

  
Figura 1 – Tela inicial do Flow 
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Figura 2 – Fluxograma de estruturação do Flow 

 

CONDUTOS FORÇADOS 

O primeiro tópico desenvolvido foi Condutos Forçados. Ele abrange os seguintes subtópicos: 

Perda de Carga Contínua, Perda de Carga Localizada, Perda de Carga com Retirada de Vazão ao 

Longo do Percurso, Condutos Interligados em Série e em Paralelo e Golpe de Aríete.  

O formulário de perda de carga contínua é capaz de realizar cálculos através das fórmulas de 

Hazen-Williams e da fórmula de Darcy-Weisbach, também conhecida como fórmula Universal. O 

formulário de perda de carga localizada realiza cálculos através da expressão geral ou o método dos 

comprimentos equivalentes (conhecido também como comprimentos virtuais).  

Para o cálculo de perda de carga quando as tubulações possuem derivações ao longo de seu 

comprimento, criou-se um formulário cujo método de cálculo também deve ser selecionado entre 

Hazen-Williams e a fórmula Universal. As incógnitas deste caso podem ser coeficiente, diâmetro, 

comprimento ou perda de carga.  

No caso em que existam condutos interligados em série ou em paralelo, tem-se o formulário 

realiza cálculos para encontrar o beta, diâmetro e comprimento equivalentes. Nele, o usuário precisa 
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informar qual é o tipo de ligação entre os tubos, selecionar a fórmula de cálculo e escolher uma entre 

as incógnitas mencionadas para ser encontrada. Depois de preenchidos os valores adotados, informa-

se a quantidade de trechos do sistema e as informações referentes a cada um deles: diâmetro, 

comprimento e coeficiente.  

Por fim, o formulário de golpe de aríete (figura 3) realiza o cálculo da variação de pressão em 

um conduto. 

  
Figura 3 – Condutos Forçados: aplicação do formulário de Golpe de Aríete 

 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O segundo tópico desenvolvido foi Redes de Distribuição de Água. Ele abrange os seguintes 

subtópicos: Rede Ramificada, Rede Malhada – Anel Único e Rede Malhada – Vários Anéis.  

O formulário de rede ramificada (figura 4) permite dimensionar redes de distribuição de água 

deste tipo. Para isto, o usuário deve informar o método de cálculo de perda de carga (Hazen-Williams 

ou Universal) e o devido coeficiente do material da tubulação, a vazão de distribuição em marcha e a 

quantidade de trechos que o sistema possui. Neste momento o programa solicita que o usuário informe 

o material da tubulação para fins de dimensionamento. O passo seguinte é inserir as informações 
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sobre cada trecho, que para o funcionamento correto do dimensionamento, deverão ser inseridos de 

jusante para montante. À medida em que os trechos vão sendo inseridos, o programa apresenta alguns 

resultados do dimensionamento em um quadro, e ao fim da entrada de dados é mostrado também o 

balanço de pressões. Este quadro pode ser exportado em uma tabela planilha do Excel. 

 
Figura 4 – Redes de Distribuição de Água: aplicação do formulário de Rede Ramificada 

 

  Foram elaborados formulários de rede malhada para redes que apresentam anel único e para 

sistemas com vários anéis. No primeiro caso, inicialmente o usuário deve informar qual será o método 

de cálculo de perda de carga e seu devido valor de coeficiente. É necessário então inserir a quantidade 

de trechos que o sistema possui. Uma nova tela denominada “Vazões nos nós” surgirá solicitando os 

dados dos nós que possuem saída de água e suas respectivas vazões. Estes dados são necessários para 

que o programa realize o cálculo de equilíbrio hidráulico do anel. Inicia-se então o processo de entrada 

de dados de cada trecho semelhante ao processo da Rede Ramificada. Se o nó à jusante deste trecho 

possuir vazão de saída, ela será apresentada em uma caixa de texto. À medida que os trechos vão 

sendo inseridos, o programa vai apresentando seus dados em um quadro, acrescidos de valores do 

diâmetro (dimensionados pelo próprio software de acordo com a literatura), velocidade e perda de 

carga. O próximo trecho deverá, obrigatoriamente, se tratar do trecho subsequente ao anterior, pois o 

software preencherá o campo de nó à montante com o dado de nó à jusante do trecho anterior. A partir 

do segundo trecho, o próprio programa calcula a vazão que nele percorre através do princípio de 
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conservação de massa, ou seja, toda vazão que entra em um nó deverá sair dele. A vazão calculada é 

então apresentada e a inserção de dados continua até que todos os trechos do sistema sejam 

preenchidos. Além deste método de entrada de dados manual, desenvolveu-se a entrada de dados de 

forma automática através do botão “Leitura de Arquivo”. Optando por este método, o usuário deverá 

carregar um arquivo com a extensão “.txt” que deverá, necessariamente, conter as informações em 

um formato pré-definido. Finalizada a etapa de dimensionamento, o botão “Calcular Pressões” será 

habilitado e dará ao usuário a opção de fazer o cálculo de pressões e cotas piezométricas da rede 

(figura 5). 

  
Figura 5 – Redes de Distribuição de Água: aplicação do formulário de cálculo de pressões de uma rede em anel  

 

O caso de redes malhadas que possuem mais de um anel possui algumas peculiaridades que 

demandaram um desenvolvimento mais elaborado. A diferença de entrada de dados deste módulo 

para o módulo de anel único é que não ocorrerá o preenchimento automático de vazões. Como neste 

caso o mesmo nó que está sendo preenchido poderá aparecer em outro anel, não é possível determinar 

imediatamente seu equilíbrio hidráulico sem que se conheça todas as vazões que dele saem ou que 

nele chegam. Finalizada a entrada de dados, o programa iniciará a verificação da conservação de 

energia em cada anel, a partir do somatório da perda de carga de todos os seus trechos. Caso este 

somatório seja maior que o erro de fechamento informado em qualquer um dos anéis, o programa 

realizará a correção da vazão de cada trecho de acordo a equação 30 para aqueles trechos que não são 

comuns a outros anéis. No caso dos trechos que também fazem parte de outros anéis, a correção 
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aplicada será dada através da correção do anel em questão subtraído do somatório das correções dos 

anéis em que ele também aparece. Com as vazões devidamente corrigidas, ocorrerão novos 

dimensionamentos até que o somatório das perdas de carga de cada anel seja menor que o erro de 

fechamento ou até que um total de vinte e cinco iterações sejam realizadas. 

SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 

O terceiro tópico desenvolvido foi Sistemas de Bombeamento. Ele abrange os seguintes 

subtópicos: Ponto de Trabalho, Potência da Bomba e Cavitação.  

O objetivo do primeiro formulário é encontrar o ponto de trabalho do sistema, que é definido 

pelo ponto de intersecção da curva da bomba com a curva do sistema. A primeira etapa consiste em 

gerar a curva característica da bomba. O usuário deve informar, inicialmente, a quantidade de bombas 

que o sistema possui e, caso possua mais de uma, deve informar também o tipo de associação entre 

elas (série ou paralelo). Em seguida, para calcular a curva do sistema, o usuário precisa informar a 

quantidade de trechos no sistema, que ocorrem quando há variação do diâmetro em tubulações 

subsequentes. Para cada um destes trechos será gerada uma curva do sistema, que de acordo com o 

tipo de associação, gerará um quadro de pontos resultantes da curva do sistema. A etapa final consiste 

na apresentação dos resultados. Os pontos resultantes da curva da bomba e da curva do sistema são 

mostrados em seus respectivos quadros e plotados no gráfico com uma escala adequada, que poderá 

ser exportado como uma imagem. O ponto em comum entre essas curvas será o ponto de trabalho do 

sistema. 

O formulário Potência da Bomba (figura 6) é capaz de calcular a potência de uma bomba, 

dimensionar o diâmetro de recalque e de sucção e sugerir valores referentes ao posicionamento e à 

disposição da bomba. Nesse caso foi criada uma interface gráfica mais amigável em que os valores 

são mostrados em um esquema de um sistema de recalque à medida que são inseridos e calculados 

no programa. 

O último formulário analisa as condições de funcionamento de sistemas de recalque para a 

ocorrência do fenômeno da cavitação. O usuário pode escolher entre três métodos de análise: verificar 

a ocorrência de cavitação, encontrar a altura de sucção ou análise gráfica para determinação de vazão 

limite (figura 7). 
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Figura 6 – Sistemas de Bombeamento: aplicação do formulário de Potência da Bomba   

 

  
Figura 7 – Sistemas de Bombeamento: aplicação do formulário de Cavitação para determinação de vazão limite   
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CANAIS 

O quarto tópico desenvolvido foi sobre Canais. Ele abrange os seguintes subtópicos: Canais 

Revestidos e Canais Erodíveis. O primeiro foi dividido em dois casos, iniciando pela verificação do 

funcionamento hidráulico, cujo objetivo é verificar as condições de funcionamento hidráulico para 

canais revestidos através da Fórmula de Manning (figura 8). O formulário é capaz de calcular a vazão, 

o coeficiente de rugosidade de Manning, a área, o raio hidráulico e a declividade. O outro subtópico 

é capaz de realizar o dimensionamento de canais retangulares, trapezoidais, triangulares e 

parabólicos. Este cálculo é feito através da manipulação da Fórmula de Manning, o que significa que 

o usuário deverá entrar com os dados de vazão, coeficiente de rugosidade e declividade (os parâmetros 

hidráulicos serão calculados pelo programa após o dimensionamento).  

  
Figura 8 – Canais: aplicação do formulário de Canais revestidos para verificação do funcionamento hidráulico 

 

O formulário de Canais Erodíveis faz o dimensionamento de canais deste tipo seguindo os 

mesmos cálculos realizados no dimensionamento do item anterior. A diferença é que neste caso a 

questão central está voltada à estabilidade do canal e por isso, é necessária a sua verificação. 
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CONCLUSÃO 

O software Flow é uma ferramenta de interface intuitiva que facilita e simplifica sua utilização. 

Com ele, é possível realizar cálculos hidráulicos com resultados precisos e confiáveis de maneira 

mais rápida, reduzindo consideravelmente o tempo gasto nas resoluções e eliminando possíveis erros 

de cálculos. O software demonstrou grande potencial como ferramenta para cálculos hidráulicos, uma 

vez que provém de uma interface amigável ao usuário e fornece precisão nos resultados. 
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