
Resumo 

O objectivo inicialmente formulado para esta Dissertação de Doutoramento consistiu no estudo da 

simulação e optimização de sistemas de redes emalhadas e na sua aplicação a problemas de 

Engenharia Civil.  

Em Portugal, a expansão da rede de Saneamento Básico perspectivada para os anos 80 aconselhava 

o desenvolvimento de potencialidades de cálculo e experimentais neste domínio.  

No Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto a investigação 

numérica em sistemas de redes emalhadas foi iniciada em 1982 por TENTÚGAL VALENTE [128]. 

Este trabalho pretendia assim dar continuidade às investigações neste domínio.  

Numa primeira fase, foi desenvolvido um modelo numérico para a análise do equilíbrio hidráulico de 

sistemas de redes emalhadas, adequado à utilização em microcomputadores. Esse programa foi 

calibrado com recurso à experimentação.  

A calibração do modelo computacional desenvolvido veio salientar a importância da correcta 

avaliação das perdas de carga contínuas e localizadas em redes de tubagens.  

Relativamente às perdas de carga localizadas, constatou-se que, por vezes, para idênticas condições 

de escoamento num mesmo acessório ou componente de rede, existiam grandes discrepâncias entre 

os valores determinados através de distintas referências bibliográficas. Verificou-se ainda que, 

frequentemente, os valores dos coeficientes de perda de carga propostos nessas publicações eram 

baseados em resultados experimentais datados já dos princípios e meados do século - obtidos, pois, 

com recurso a equipamentos e técnicas de medida de rigor e precisão bastante aquém dos 

actualmente utilizados.  

Essas constatações, a par com a verificação do desenvolvimento e comercialização de modelos 

computacionais potentes (ultrapassando o domínio do equilíbrio hidráulico) entretanto ocorridos, 

fizeram reflectir sobre os objectivos desta Dissertação.  

A exploração de "package" comercializada em vários países, nomeadamente Inglaterra e Alemanha, 

veio reforçar a ideia de que:  

1 - O "software" aplicacional desenvolvido para análise de redes de tubagens integrava, em geral, sub-

rotinas e algoritmos desenvolvidos ao longo das últimas décadas por diferentes autores e/ou equipas 

de investigação. Este era o caso, aliás, dos programas desenvolvidos no Laboratóri o Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) e designados por SIMAL1, SIMAL2 e SIMAL3 [87].  

2 - A investigação numérica neste domínio - e, concretamente, no âmbito do objectivo inicial desta 

Dissertação - encontrava-se já bastante desenvolvida, nomeadamente ao nível de programas 

computacionais disponíveis comercialmente.  

3 - Os potentes e eficazes algoritmos numéricos utilizados excediam largamente em precisão e 

fiabilidade os dados de cálculo de base, nomeadamente no que concerne à definição das perdas de 



carga localizadas. A fiabilidade dos resultados era, obviamente, afectada correspondentemente por 

este facto.  

Estas reflexões levaram a reequacionar, em definitivo, os objectivos desta Dissertação. O trabalho de 

investigação em redes de tubagens deveria concentrar-se na correcta avaliação dos dados de cálculo 

de base e na sua incorporação nos programas de cálculo, em vez de se ocupar no desenvolvimento 

de algoritmos numéricos, assegurando assim progresso neste domínio.  

O estádio de desenvolvimento do modelo computacional - em que entretanto se havia potenciado o 

cálculo das perdas de carga localizadas (correspondentes aos principais componentes dos sistemas 

de tubagens) por recurso a bases de dados, associadas a sub-rotinas interpoladoras - adequava-se 

aos objectivos propostos. Os resultados de uma nova calibração experimental mostraram ser este o 

processo adequado para incorporar dados de cálculo deste tipo de perdas de carga; se esses dados 

fossem fiáveis, o modelo computacional também o seria.  

Tornava-se necessária investigação experimental na caracterização das perdas de carga localizadas, 

nomeadamente estudos experimentais em componentes de redes emalhadas; os resultados assim 

obtidos poderiam ser ensaiados numericamente através de programas computacionais do tipo 

desenvolvido e aferidos por via experimental (calibrações similares às efectuadas).  

Procuraram-se então estabelecer as bases metodológicas e as técnicas para um estudo sistemático 

das perdas de carga localizadas dos componentes e acessórios mais correntes dos sistemas de 

tubagens.  

Para tal foi decidido estudar o(s) escoamento(s) no componente mais típico dos sistemas de redes 

emalhadas, o tê de derivação a 90° (Tê a 90°). Foram perspectivados e realizados dois estudos 

experimentais distintos para caracterização, respectivamente, do campo de pressões e do campo de 

velocidades.  

A caracterização do campo de pressões dos escoamentos no Tê a 90° (ensaiadas duas distintas 

geometrias) veio efectivamente a confirmar que não só é necessário efectuar um estudo sistemático 

das perdas de carga, mas, também, que esse estudo não é possível sem o conhecimento dos 

mecanismos físicos de dissipação de energia - implicando o conhecimento das características 

localizadas do escoamento, nomeadamente dos campos de velocidades.  

O estudo do campo de pressões foi feito no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto; o estudo do campo de velocidades, dada a inexistência de equipamento e 

tecnologia para esse fim no Laboratório de Hidráulica, foi efectuado no Lehrsthul für 

Strömungsmechanik da Technische Fakultät Friedrich-Alexander, Universität Erlangen - Nürnberg 

(LSTM - Erlangen) da Alemanha.  

A descrição deste trabalho foi estruturada, para além deste, em mais cinco capítulos e um apêndice.  

O capítulo 2 descreve o modelo computacional desenvolvido, as calibrações experimentais e os 

resultados da exploração numérica do mesmo, salientando-se a importância da correcta quantificação 

das perdas de carga acidentais.  



Neste capítulo é também apresentada uma síntese do desenvolvimento de estudos efectuados no 

domínio da análise computacional de sistemas emalhados de tubagens, bem como os resultados da 

exploração de um programa computacional de divulgação comercial.  

O capítulo 3 analisa teoricamente o conceito de perda de carga localizada, a sua definição e 

caracterização, bem como as causas físicas envolvidas nesse conceito.  

Os capítulos 4 e 5 descrevem, respectivamente, o estudo do campo de pressões e do campo de 

velocidades no Tê a 90°. Em qualquer desses capítulos é dada especial ênfase aos métodos e 

técnicas de medida empregues.  

No capítulo 4, que traduz a abordagem convencional do estudo das perdas de carga localizadas, é 

ainda efectuada - para as diferentes configurações de escoamento - uma análise comparativa entre 

os valores dos coeficientes de perda de carga obtidos e os valores correspondentes propostos por 

diferentes autores. Essa análise evidencia, entre outras, a necessidade de procurar uma nova 

abordagem no estudo das perdas de carga localizadas - obtida através da caracterização do campo 

de velocidades.  

No capítulo 5, para além dos resultados da caracterização do campo de velocidades e das zonas de 

separação no Tê, é dada especial ênfase, no âmbito da utilização da anemometria laser-DOPPLER, 

às técnicas mais recentes e adequadas ao estudo do escoamento em qualquer componente ou 

acessório de um sistema de tubagens - nomeadamente o emprego de lasers semicondutores e fibras 

ópticas e técnicas para adequação óptica (ajuste do índice de refracção) dos diferentes meios 

(sólidos e líquidos) da zona de ensaio.  

O capítulo 5 é complementado com o apêndice I que descreve alguns dos desenvolvimentos mais 

recentes no domínio da anemometria laser-DOPPLER.  

O capítulo 6 apresenta as conclusões desta Dissertação.  


