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RESUMO 

Visando acompanhar os avanços tecnológicos e científicos, percebeu-se a necessidade de desenvolver uma 

ferramenta que auxilie e facilite a execução de cálculos hidráulicos. 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. Até o presente momento 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 Redes de Distribuição de Água. A perspectiva para 

esta ferramenta é que ela possa abranger também os tópicos sobre Sistemas de Condutos Forçados, Instalações 

de Recalque, Associação de Bombas em Série e em Paralelo, Golpe de Aríete e Canais. O software demonstrou 

grande potencial como ferramenta para cálculos hidráulicos, uma vez que provem uma interface amigável ao 

usuário e precisão nos resultados. 

INTRODUÇÃO 

A Hidráulica esteve presente ao longo de praticamente toda a história da humanidade, devido a 

essencialidade da água para a vida humana. Com o desenvolvimento industrial, o crescimento da população e, 

consequentemente, do consumo deste recurso natural, fez-se necessário o desenvolvimento de soluções 

estratégicas para a sua utilização. Desde então a preocupação com este recurso aumentou, uma vez que o seu 

acesso tem se tornado limitado. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que um bilhão de pessoas 

carece de acesso a um abastecimento de água suficiente, que é aquele definido como uma fonte que possa 

fornecer 20 litros por pessoa por dia a uma distância não superior a mil metros. Tendo em vista esse cenário, fica 

evidente a necessidade do estudo da Hidráulica para solucionar essa e outras questões.  

O conhecimento existente hoje sobre a Hidráulica vem sendo implementado em algoritmos cada vez mais 

eficientes em função do advento da informática, que, conforme Baptista e Coelho (2010), possibilitou uma 

verdadeira revolução nessa área. Ainda segundo eles, a constante evolução da informática agregada à introdução 

de métodos numéricos e computacionais cada vez mais potentes, permite descortinar uma perspectiva de intenso 

desenvolvimento na Engenharia Hidráulica. Apesar desse panorama, percebe-se uma carência de sistemas 

computacionais que possam auxiliar e contribuir nesta esfera. Com o intuito de suprir essa insuficiência, 

desenvolveu-se o software Flow.  

O EPANET, desenvolvido pela U. S. Environmental Protection Agency (USEPA) permite executar 

simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes de distribuição 

pressurizada. Com ele é possível obter os valores da vazão em cada tubulação, da pressão em cada nó, da altura 

de água em cada reservatório de nível variável e da concentração de espécies químicas através da rede durante o 

período de simulação, subdividido em múltiplos intervalos de cálculo (ROSSMAN, 2010). 

O HIDROS foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos (GPRH) da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). Trata-se de um conjunto de softwares que implementam diversos modelos para 

dimensionamento e manejo de projetos hidroagrícolas (PRUSKI, 2006). Esta ferramenta foi elaborada para 

atender às constantes solicitações de usuários desses softwares e é composta por tópicos sobre parâmetros de 

equações de chuvas intensas, dimensionamento de canais, drenagem de superfície, controle de terraceamento, 

entre outros. 

Os sistemas para gerenciamento dos recursos hídricos, como por exemplo o SINGERH (MOREIRA et al., 

2012), bem como o SISHIDRO (RIBEIRO et al., 2011) foram criados para permitir e obter a disponibilidade 
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hídrica para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica de uma bacia, bem como quantificar o 

impacto da concessão de uma nova outorga nesta disponibilidade e para obtenção de vazões máximas para 

simulação de alagamentos.  

O SmartPumping é um sistema computacional para o monitoramento e controle em tempo real de redes de 

escoamento, desenvolvido por Galvão et al. Este programa utiliza uma abordagem de simulação-otimização 

como estratégia para a previsão e controle do estado da rede. Este módulo de simulação é baseado na hidráulica 

do escoamento em regime permanente (GALVÃO et al., 2004). 

O Bombasoft é um software para dimensionamento de sistemas de recalque criado por Andrade e Carvalho. 

Ele realiza cálculos de perda de carga contínua e localizada, permite também calcular a altura manométrica total 

e ainda é capaz de realizar uma análise econômica onde se determina o diâmetro de recalque econômico e os 

custos mensais e anuais com energia, entre outras funções. Este aplicativo pode ser utilizado em sistemas de 

recalque destinados à irrigação, ao abastecimento de água e à outros tipos que visem o transporte de fluidos 

(ANDRADE e CARVALHO, 2001). 

Baseado nessas ferramentas, foi possível elaborar as estratégias de gestão de projeto para o desenvolvimento 

do Flow, assim como sua metodologia.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento do software Flow como importante ferramenta para 

cálculo e solução de problemas hidráulicos, visando auxiliar o usuário através de interface amigável e 

apresentando resultados precisos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenvolveu-se o aplicativo computacional através do ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft 

Visual Studio 2017. A linguagem de programação utilizada foi o C#.  

Inicialmente, fez-se a identificação dos tópicos de interesse, baseados em problemas práticos de Engenharia. 

Em seguida, desenvolveu-se um plano de gerenciamento do projeto, que consistia na criação de um cronograma 

de atividades, assim como a definição destas. Depois planejou-se um escopo básico para a programação de cada 

formulário. Foi decidido alguns procedimentos e estruturas para padronizar a utilização do sistema. A rotina de 

processos de cada formulário está demonstrada na Figura 1.  

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 necessário 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. Além disso, quando aplicável, é possível consultar em tabelas de bancos de dados valores de 

coeficientes de perda de carga contínua “C”, de comprimentos equivalentes e de coeficientes de perda de carga 

localizada “K”. Feito isso, o usuário clica no botão Calcular. Os dados inseridos passam então por uma 

verificação, como por exemplo em alguns casos não são aceitos dados iguais a zero ou caixas de texto vazias. 

Caso o programa encontre algum erro deste tipo, uma caixa de mensagem aparece na tela informando o erro 

cometido. Quando nenhum erro é encontrado, o cálculo é efetuado e o resultado é exibido na própria caixa de 

texto da incógnita calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  

 

Figura 1: Fluxograma de estruturação básica dos formulários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao iniciar o software, o menu inicial é carregado com as opções de programas de cálculos de tópicos 

diferentes. No momento, já 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 Redes de Distribuição de Água. A Figura 2 a seguir ilustra a composição do Flow. 

Figura 2: Escopo do Flow.
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Os tópicos abordados pelo software serão apresentados e discutidos a seguir. A Figura 3 mostra a tela inicial 

do programa. 

Figura 3: Tela inicial do Flow. 

 

● Perda de Carga Contínua 

O formulário de Perda de Carga Contínua permite que o usuário escolha entre a fórmula de Hazen-Williams 

ou a fórmula de Darcy-Weisbach (conhecida também como fórmula universal) para este cálculo. Em seguida, ele 

deve informar a incógnita do problema em questão, que pode ser coeficiente, vazão, diâmetro, comprimento ou 

perda de carga. Caso a fórmula selecionada tenha sido Hazen-Williams é possível escolher um coeficiente 

através de um banco de dados, clicando no botão Procurar.  

Figura 4: Formulário de Perda de Carga Contínua.  
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● Perda de Carga Localizada 

Com o formulário de Perda de Carga Localizada é possível realizar cálculos através dos métodos dos 

comprimentos equivalente ou da fórmula geral. No primeiro caso, o usuário insere os dados de acordo com o 

problema e pode acessar um banco de dados de comprimentos equivalentes a perdas localizadas para tubos com 

o diâmetro em questão. Nele é possível selecionar as peças e informar as respectivas quantidades. O 

comprimento equivalente é então calculado e usado para os cálculos do programa. 

No segundo caso, o usuário determina a quantidade de trechos do sistema, devendo informar para cada um 

deles seu diâmetro, velocidade ou vazão e o coeficiente “K”. Este coeficiente pode ser pesquisado através de um 

banco de dados em outro formulário, onde o usuário seleciona as peças do trecho e informa as respectivas 

quantidades.  

A diferença entre os métodos neste programa é que no método dos comprimentos equivalentes as incógnitas 

podem ser a perda de carga, o comprimento ou a vazão. Já no método que utiliza a fórmula geral de perda 

localizada, somente é possível calcular a perda de carga do sistema.  

Figura 5: Formulário de Perda de Carga Localizada. 

 

● Perda de Carga ao Longo do Percurso 

O formulário de Perda de Carga ao Longo do Percurso foi desenvolvido para as situações onde a vazão do 

sistema pode ser considerada como uniformemente distribuída ao longo do conduto, a chamada vazão de 

distribuição em marcha. Esse é o caso das redes de abastecimento de água e sistemas de irrigação, onde 

normalmente existem várias derivações de água do conduto principal. O cálculo da perda de carga neste caso 

considera as vazões de montante (QM) e de jusante (QJ). O funcionamento deste formulário se assemelha ao 

formulário de Perda de Carga Contínua.  
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Figura 6: Formulário de Perda de Carga ao Longo do Percurso. 

 

 

● Condutos interligados em série e paralelo 

Os condutos em série se referem a tubulação formada por trechos de características distintas interligadas nas 

extremidades e que conduzem a mesma vazão. Já os condutos em paralelo são aqueles cujas extremidades de 

montante estão reunidas num mesmo ponto, assim como as extremidades de jusante estão em outro ponto 

(BAPTISTA e COELHO, 2010). A Figura 7 ilustra ambos tipos de ligações. 
 

Figura 7: Condutos interligados em série e paralelo. 

 

 

 Apesar da diferença entre esses tipos de conexões, a interação do usuário com o software em ambos os casos 

é a mesma. A quantidade de trechos e suas características são informadas em ambos os casos, que em seguida 

retornarão o valor da perda de carga total do sistema, conforme apresenta a Figura 8.    
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Figura 8: Formulário de Condutos Interligados em Série e Paralelo. 

 

● Redes de Distribuição de Água 

As redes de distribuição de água são condutos interligados destinados a distribuir água ao longo do seu 

percurso. Este formulário permite realizar cálculos de dois tipos de classificações de redes de distribuição: as 

ramificadas e as em anéis (ou malhadas). A Figura 9 ilustra um caso de rede ramificada e um caso de rede 

malhada. O formulário de rede ramificada requer que o usuário informe os dados do sistema, como o coeficiente 

de perda de carga da tubulação, sua vazão unitária, a quantidade de trechos e suas respectivas informações. A 

saída desta rotina é um quadro que pode ser salvo em um arquivo do tipo PDF. O formulário de rede em anel 

opera de maneira similar.  

Figura 9: Exemplos de casos de rede ramificada e rede malhada. 
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Figura 10: Formulário de Rede Ramificada e Rede em Anéis. 

 

CONCLUSÕES 

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. Essa ferramenta 

computacional é capaz de realizar cálculos de 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 Redes de 

Distribuição de Água. A perspectiva para esta ferramenta é que ela irá abranger também os tópicos sobre 

Sistemas de Condutos Forçados, Instalações de Recalque, Associação de Bombas em Série e em Paralelo, Golpe 

de Aríete e dimensionamento de canais.    
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