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Redes de tubulação, desde as mais simples às mais complexas, são de primordial 

importância para o funcionamento de diversos setores industriais. Conhecer as 

características e os princípios de operação deste tipo de instalação é essencial para 

determinar a perfeita atuação destes sistemas. Estas redes de tubulação podem 

conter acessórios tais como bombas e válvulas. Particularmente, válvulas reguladoras 

de pressão auxiliam na correta operação destas instalações. Estas válvulas garantem 

uma pressão pré-definida a montante ou a jusante de um ponto da rede. Neste 

trabalho foi implementada uma metodologia para resolução de redes fechadas de 

tubulação contendo válvulas reguladoras de pressão, ou seja, foi apresentado um 

algoritmo para calcular as vazões e pressões em cada ponto da rede. Para determinar 

a solução da rede de tubulação, um sistema algébrico de equações não lineares foi 

resolvido utilizando-se o Método de Newton. Um código computacional em linguagem 

FORTRAN existente foi revisto e adaptado para alcançar o objetivo deste trabalho. Os 

resultados foram comparados com dados existentes na literatura para validar o 

algoritmo apresentado. 
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Pipeline networks since from the very simple ones to very large and complex ones are 

extremely important for the operation of several kinds of industries. Knowing the 

technical features and the working principles of this kind of installation is essential to 

define its perfect performance. These pipelines networks may contain accessories 

such as pumps and valves. Particularly, pressure regulators valves help the correct 

operation of these networks. This type of valve is designed to maintain a constant 

pressure upstream or downstream of determined point of the pipeline system. The 

present work develops a methodology for solving looped pipe networks containing 

pressure regulator valves, i.e., it introduces an algorithm to calculate flows and 

pressures at each point of the network.  To determine the pipeline network solution a 

system of nonlinear equations was solved using Newton Method. An existing 

computational code in FORTRAN language was revised and adapted to achieve this 

work objective. The results were compared with existing data to validate the algorithm 

presented. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Contextualização Histórica 

 

 A utilização de tubulações pelo homem precede, possivelmente, a época do 

início da escrita, por volta do ano de 3.500 a.C. Foram encontrados indícios ou redes 

inteiras de tubulações nas ruínas da Babilônia, da China antiga e de Pompéia. Os 

primeiros tubos fabricados em metal foram produzidos com chumbo, séculos antes da 

Era Cristã, existindo instalações inteiras de redes de tubulações com esta matéria-

prima nas termas de Roma Antiga, inclusive para o transporte de água quente. A 

produção de tubos com ferro fundido iniciou-se na Europa Central, por volta do século 

XV, havendo construções antigas deste gênero, para água, ainda em operação, como 

por exemplo, as instalações para as fontes dos jardins do Palácio de Versalhes na 

França (SILVA TELLES, 2001). 

 Ainda segundo SILVA TELLES (2001), os tubos de aço, que hoje prevalecem 

amplamente na maior parte dos campos de aplicação industrial, são de 

desenvolvimento relativamente recente, datando de 1825 o primeiro tubo de aço, 

produzido na Inglaterra. A produção em larga escala de tubos de aço sem costura só 

foi economicamente viável a partir de 1886, com a utilização do laminador oblíquo, 

patenteado pelos irmãos Mannesmann. Por essa época, os tubos de aço eram 

necessários principalmente para suportar as pressões cada vez mais elevadas das 

tubulações de vapor. 

 Desde então, ocorre a busca por processos produtivos mais eficientes, que 

diminuam as perdas, principalmente de energia e materiais, além do desenvolvimento 

de novos materiais, mais leves e resistentes às altas temperaturas e pressões, e 

menos suscetíveis à corrosão, como por exemplo, o aço inoxidável, bastante utilizado 

em instalações industriais próximas ao mar. 

 

1.2 - Motivação 

 

 As tubulações são itens de extrema importância para a indústria. Grande parte 

das indústrias possuem redes de tubulações de maior ou menor relevância, sendo, a 

maioria, essenciais ao funcionamento das instalações industriais. A importância é 

ainda maior nas indústrias em que as tubulações são responsáveis pelo transporte dos 

fluidos do ponto de armazenagem até o local de utilização e pela circulação entre os 
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equipamentos que fazem parte do processo (trocadores de calor, vasos de pressão, 

tanques, bombas, etc.), como por exemplo, indústrias químicas e petroquímicas, 

farmacêuticas, de alimentos, entre outras. Nestas indústrias, o valor das tubulações 

representa, em média, 20 a 25% do custo total da instalação industrial; a montagem 

das tubulações atinge, em média, 40 a 45% da montagem de todos os equipamentos; 

e o projeto das tubulações vale, em média, 20% do custo total do projeto da indústria 

(SILVA TELLES, 2001). 

 As redes de tubulações, associadas a bombas e válvulas controladoras de 

pressão, podem ser utilizadas, nos mais variados tipos de indústria, com diversas 

finalidades, como sistemas de combate a incêndio, sistemas de distribuição de água 

de resfriamento, distribuição de água para consumo humano nos municípios e redes 

de irrigação em plantações. Portanto, torna-se necessária a compreensão dos 

aspectos envolvidos no funcionamento destes sistemas. Assim, o desenvolvimento de 

um algoritmo que simule a operação de redes de tubulações viabilizaria a avaliação de 

um projeto preliminar, e como este projeto pode ser modificado para corrigir possíveis 

deficiências, de modo a otimizar o processo e diminuir os custos; tornaria capaz de 

prever os impactos provocados por alterações em projetos existentes; e possibilitaria 

estimar as pressões adequadas em cada ponto da rede, além de outras possíveis 

aplicações. 

 

1.3 - Objetivo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo implementar um algoritmo 

computacional capaz de resolver redes de tubulações, calculando as vazões em cada 

trecho e as pressões em cada nó da rede. O algoritmo foi desenvolvido em VISUAL 

FORTRAN (INTEL® Fortran, versão 11.1.060), e utilizou-se o método de Newton, 

descrito em LAROCK et al (1999), para solucionar o sistema de equações não lineares 

obtido. O programa elaborado presume, ainda, que a configuração da rede seja 

previamente conhecida (diâmetro e comprimento das tubulações, vazões de consumo 

e alimentação, existência e localização de bombas e válvulas, etc.). 

Para a implementação do algoritmo, foi utilizado como referência o código 

apresentado por ZANIBONI (2006). Este código foi revisto e adaptado para atender ao 

propósito do presente trabalho. O programa existente foi modificado para operar 

apenas com redes fechadas de tubulação. As rotinas de cálculo do fator de atrito e dos 

coeficientes de perda de carga foram revisados. A biblioteca internacional de 

Matemática e Estatística (IMSL, na sigla em inglês) foi substituída por trechos de 

programação internos ao código, para a resolução do sistema algébrico não linear. 
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Além disso, foram incluídas as etapas de cálculo relativas às válvulas reguladoras de 

pressão. Do algoritmo de referência, foi mantida a metodologia para a leitura da 

topologia da rede de tubulação. 

 

1.4 - Limitações do Trabalho 

 

 No presente trabalho, a análise das redes de tubulações limita-se a 

escoamentos em redes fechadas, em regime permanente e com líquidos 

incompressíveis. As bombas que, eventualmente, possam estar associadas às 

tubulações, foram consideradas como do tipo centrífugas. As válvulas, cujo 

funcionamento foi detalhado, limitaram-se às válvulas reguladoras de pressão. As 

demais válvulas, principalmente as controladoras de fluxo, foram tratadas como 

elementos de perda de carga localizada. 

 Os métodos de cálculos e modelos matemáticos apresentados neste trabalho 

são aqueles amplamente divulgados na literatura sobre análise numérica e cálculo 

numérico, citados como referência no presente trabalho, não havendo 

desenvolvimento de métodos próprios. 

 

1.5 - Organização do Trabalho 

 

O presente trabalho é apresentado de modo a descrever destacadamente cada 

assunto de interesse, expondo-se ao final do trabalho os resultados obtidos e as 

conclusões a cerca dos estudos desenvolvidos. 

No Capítulo 2, são expostos os principais conceitos relacionados ao 

escoamento de líquidos em tubulações, bem como as equações fundamentais que 

descrevem o comportamento deste fenômeno. 

O Capítulo 3 apresenta a formulação matemática do problema, descrevendo as 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento da metodologia para obtenção da solução 

do cálculo das vazões em redes fechadas de tubulação. 

O Capítulo 4 descreve, detalhadamente, as etapas de execução do algoritmo 

computacional gerado no presente trabalho. São definidas as interfaces com o usuário 

do algoritmo, bem como as principais variáveis utilizadas no código de programação, 

de modo a familiarizar o usuário com o programa. 

No Capitulo 5 são apresentados os resultados obtidos através da utilização do 

algoritmo, e a comparação dos mesmos com os valores disponíveis na literatura, 

objetivando a validação da metodologia desenvolvida. 
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O Capítulo 6 apresenta as conclusões a respeito dos estudos desenvolvidos e 

dos resultados obtidos.  

Os códigos de programação do algoritmo são exibidos no Apêndice 1. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 - Perda de Carga 

 

O conceito de perda de carga é fundamental para o desenvolvimento deste 

trabalho. Antes de defini-lo, é necessário introduzir a equação que descreve o 

Teorema de Bernouilli, com seus termos expressos em energia por unidade de peso: 

 

 
  

  

  
              (2.1) 

onde: 

p = pressão 

  = peso específico do líquido 

V = velocidade 

g = aceleração da gravidade 

Z = altura estática 

Esta equação pode ser considerada um caso particular do princípio de 

conservação da energia. A Eq. 2.1, na forma em que foi escrita acima, apresenta as 

seguintes restrições: 

1. Escoamento permanente, 

2. Escoamento incompressível, 

3. Escoamento sem atrito, 

4. Escoamento ao longo de uma linha de corrente. 

Percebe-se, pela restrição 3 (escoamento sem atrito), que não se considerou 

os efeitos viscosos presentes no escoamento de um líquido, não contabilizando, 

portanto a energia dissipada em consequência do atrito, viscosidade do líquido e 

turbilhonamento. Assim, é preciso adequar a equação, de modo a representar o 

comportamento de um líquido real. A adaptação é realizada incluindo um termo que 

simbolize esta perda, assumindo a equação a seguinte forma:  

  

 
  

  
 

  
     

  

 
  

  
 

  
         (2.2) 

onde o termo   , conhecido como perda de carga, representa a energia perdida pelo 

líquido, por unidade de peso, para se deslocar de um ponto 1 a um ponto 2. 
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Segundo FOX et al (2006), a perda de carga pode ser expressa como a perda 

de pressão para um escoamento através de um tubo horizontal de área constante, ou 

seja, é responsável pela variação da pressão em um escoamento, mesmo que não 

haja variação de velocidade (área constante) e de potencial gravitacional (tubo 

horizontal).  O cálculo da perda de carga será abordado na Seç. 2.2. 

 

2.2 - Cálculo da Perda de Carga 

 

A perda de carga pode ser desmembrada em duas parcelas. A primeira, 

denominada perda de carga normal (   ), é a que ocorre em trechos retos de 

tubulação. A segunda, chamada de perda de carga localizada (   ), ocorre devido à 

presença de acessórios na tubulação (válvulas, curvas, reduções). A perda de carga 

total (  ) é obtida somando-se as duas parcelas. 

 

2.2.1 - Perda de Carga Normal 

 

A fórmula mais versátil e comumente usada para o cálculo da perda de carga 

normal é a equação de Darcy-Weisbach: 

      
 

 

  

  
  

 

 

  

    
 (2.3) 

onde: 

f = fator de atrito 

L = comprimento da tubulação 

D = diâmetro interno da tubulação 

Q = vazão 

A = área da seção transversal da tubulação 

 O fator de atrito é função do número de Reynolds (Re) e da rugosidade relativa 

(e/D) e pode ser determinado a partir de fórmulas técnico-experimentais ou gráficos, 

como por exemplo, o ábaco de Moody (figura 2.1), no qual, conhecendo-se o número 

de Reynolds e a rugosidade relativa, é possível obter o fator de atrito. 
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Figura 2.1 - Ábaco de Moody (adaptado de LAROCK et al, 1999) 

Pode-se calcular o valor do fator de atrito através de equações empíricas, 

dependendo do regime do escoamento, de acordo com as fórmulas apresentadas na 

tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Equações para o cálculo do fator de atrito da fórmula de Darcy-

Weisbach (LAROCK et al, 1999) 

Tipo de 
Escoamento 

Equação para f 
Faixa do Nº de 

Reynolds 

Laminar   
  

  
 (2.4a)1         

Tubo liso 
 

  
                  (2.4b) 

            
       

Transição entre 
escoamento 

laminar e 
turbulento  

 

  
              

 

 
   

    

    
  (2.4c)         

Completamente 
turbulento para 
tubos rugosos 

 

  
              

 

 
   (2.4d)         

É possível perceber que as Eqs. 2.4a, 2.4b, 2.4c e 2.4d definem o valor do fator 

de atrito para cada região que caracteriza diferentes tipos de escoamentos descritos 

no ábaco de Moody. Para o caso do escoamento laminar, o fator de atrito depende 

apenas do valor do número de Reynolds.  

Na região da Fig. 2.1 correspondente ao escoamento completamente 

turbulento para tubos rugosos (ou simplesmente escoamento completamente rugoso), 

o fator de atrito é função apenas da rugosidade relativa. Para tubos relativamente 

rugosos e/ou grandes vazões, este tipo de escoamento é comum. Assim, se o material 

da tubulação é conhecido, a rugosidade relativa também é conhecida, e o fator de 

atrito é imediatamente determinado.  

Na região conhecida como tubo liso, as linhas nunca se tornam horizontal, 

como ocorre na região do escoamento totalmente rugoso. Dessa forma, o valor do 

fator de atrito sempre dependerá do número de Reynolds, para um dado valor da 

rugosidade relativa. 

Por último, a região de transição, conhecida como região de transição 

turbulenta, na qual o fator de atrito, calculado pela equação 2.4c, chamada de 

equação de Colebrook-White, depende tanto do número de Reynolds quanto da 

rugosidade relativa. Neste trabalho, para escoamentos turbulentos, utilizar-se-á esta 

equação para descrever o comportamento dos escoamentos estudados, visto que esta 

fórmula abrange a maior parte das rugosidades apresentadas pelos tubos comerciais 

usualmente utilizados (ZANIBONI, 2006). 

                                                             
1
 O valor do fator de atrito para o escoamento laminar (Eq. 2.4a) é determinado 

analiticamente. A demonstração deste cálculo pode ser vista em DE MATTOS e DE 
FALCO (1998). 
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Nota-se que a Eq. 2.4c é implícita para a determinação de f. Assim, torna-se 

necessário o uso de um método numérico para o cálculo do fator de atrito. No 

presente trabalho será utilizado o Método da Secante para determinar a solução desta 

equação. A definição deste método não faz parte do escopo deste trabalho. A 

descrição completa pode ser encontrada em RUGGIERO e LOPES (1997). A 

aplicação deste método requer duas estimativas iniciais para o valor do fator de atrito. 

Para o cálculo desta estimativa, segundo FOX et al (2006), que uma única iteração irá 

produzir um resultado com desvio de 1%, se o valor inicial for estimado a partir da 

equação: 

            
   

   
 

    

     
  

  

 (2.5) 

onde f0 é a estimativa inicial. Neste trabalho será utilizada a equação 2.4d, da Tab. 2.1, 

para o escoamento completamente turbulento em tubos rugosos, para o cálculo da 

primeira estimativa do valor inicial, pois a mesma não apresenta o valor de f implícito 

na função, e fornece uma boa aproximação para o fator de atrito (ZANIBONI, 2006). A 

segunda estimativa será obtida substituindo o valor da primeira estimativa no lado 

direito da equação 2.4c, da tabela 2.1, obtendo-se desta forma, o segundo valor que 

será utilizado como estimativa inicial do fator de atrito na aplicação do método da 

secante. 

 

2.2.2 - Equações Empíricas para o Cálculo da Perda de Carga 

 

O cálculo da perda de carga pode ser realizado através de equações 

empíricas, cujo uso precede o desenvolvimento do ábaco de Moody. O uso destas 

equações evita as dificuldades inerentes ao cálculo do fator de atrito na equação de 

Darcy-Weisbach. Possivelmente, a mais usada dentre estas equações é a equação de 

Hazen-Williams, transcrita abaixo: 

                      (2.6) 

onde: 

CHW = Coeficiente de Rugosidade da equação de Hazen-Williams 

R = A / P = raio hidráulico, sendo que P representa o perímetro da tubulação 

S =     / L 

 Outra importante equação empírica utilizada da determinação da perda de 

carga é a equação de Manning: 
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          (2.7) 

onde: 

m = Coeficiente de rugosidade da equação de Manning. 

 As Eqs. 2.6 e 2.7, na forma como foram apresentadas acima, apresentam suas 

variáveis expressas nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Os 

coeficientes de rugosidade relativos às respectivas equações são função do material 

da tubulação. 

 Comparando as equações de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams e Manning, 

pode-se concluir que as duas últimas são muito mais limitadas dentro de suas faixas 

de aplicação. Basicamente, as equações de Hazen-Williams e Manning são aplicáveis 

apenas ao escoamento turbulento de água (LAROCK et al, 1999). Assim, no presente 

trabalho, será considerada a equação de Darcy-Weisbach, para efeitos de cálculo. 

 

2.2.3 - Fórmula Exponencial Para o Cálculo da Perda de Carga 

 

De modo a simplificar a representação das Eqs. 2.3, 2.6 e 2.7, é usual, nos 

estudos sobre hidráulica, escrever a perda de carga através de uma fórmula 

exponencial que define uma relação entre a perda de carga e a vazão do escoamento 

da seguinte forma: 

        (2.8) 

onde os valores de K e n são constantes que dependem da equação (Darcy-

Weisbach, Hazen-Williams ou Manning) utilizada para o cálculo da perda de carga. A 

Tab. 2.2 apresenta os valores de K e n para as equações de Hazen-Williams e 

Manning, considerando suas variáveis escritas no Sistema Internacional de Medidas.  

Tabela 2.2 – Coeficientes K e n da fórmula exponencial para as equações de 

Hazen-Williams e Manning 

Equação K n 

Hazen-Williams 
      

   
          

 (2.9a) 1,852 

Manning 
        

     
 (2.9b) 2 

Para o caso da equação de Darcy-Weisbach, pode-se escrever, segundo 

LAROCK et al (1999), o fator de atrito da seguinte forma: 
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       (2.10) 

onde a e b são constantes. Assim, substituindo a Eq. 2.10 na equação de Darcy-

Weisbach, comparando com a fórmula exponencial e rearranjando os termos, obtêm-

se: 

      (2.11) 

e 

  
  

     
 (2.12) 

Portanto, a determinação dos parâmetros n e K consiste no cálculo das 

constantes a e b. Para isto, deve-se determinar dois valores de vazão, entre os quais 

se encontra o valor esperado para a vazão do escoamento. Estes valores são 

determinados considerando 110% e 90% da estimativa inicial para a vazão (LEIROZ, 

1988). Em seguida, calcula-se o fator de atrito para as duas vazões selecionadas, e 

obtêm-se duas equações para solucionar o sistema que tem como incógnita as 

constantes a e b: 

                      (2.13a) 

                      (2.13b) 

Subtraindo as equações pode-se escrever: 

  
         

       
 (2.14) 

e, assim, determina-se o valor de a através da equação 

       
  (2.15) 

 

2.2.4 - Perda de Carga Localizada 

 

A perda de carga localizada é causada pela passagem do líquido por acessório 

(acidentes) de tubulações, tais como curvas, reduções, válvulas e tes. Este tipo de 

perda também é chamado de perda de carga menor, pois em redes de tubulações 

extensas, com grandes trechos de tubos retos, tende a se tornar desprezível quando 

comparada à perda de carga normal. Entretanto, em alguns casos, como por exemplo, 

a tubulação de sucção de um sistema de bombeamento, a perda de carga localizada 
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pode apresentar valores da mesma ordem de grandeza que a perda de carga normal. 

A perda de carga localizada pode ser calculada por meio de dois métodos: o método 

direto e o método do comprimento equivalente. 

No método direto, a perda de carga localizada é calculada através da seguinte 

equação:  

      

  

  
 (2.16) 

onde    é um coeficiente empírico definido para cada tipo de acessório, ou variação 

de um mesmo tipo de acessório, fornecido pelo fabricante do mesmo. O valor deste 

coeficiente pode variar ao considerarem-se fabricantes distintos para um mesmo 

acidente. Se compararmos as Eqs. 2.3 e 2.16 tem-se: 

    
 

 
 (2.17) 

ou seja,    é um valor representativo da influência do fator de atrito, do comprimento e 

do diâmetro da tubulação, embora em certos casos possa ser constante mesmo com a 

variação de um destes valores. 

No método do comprimento equivalente, a perda de carga localizada é obtida a 

partir da seguinte equação: 

     
   

 

  

  
 (2.18) 

onde     representa o comprimento equivalente de um trecho reto de tubulação, de 

mesmo diâmetro, que produz a mesma perda que um determinado acessório. Em 

LAROCK et al (1999), pode ser encontrado o comprimento equivalente para diversos 

tipos de acidentes. Segundo FOX et al (2006), o coeficiente    varia com o diâmetro 

do tubo do mesmo modo que o fator de atrito f para o escoamento em um tubo de 

seção reta constante. Consequentemente, a razão entre o comprimento equivalente e 

o diâmetro,      , tende para uma constante para diferentes diâmetros de um dado 

tipo de acessório. 

De posse dos valores do comprimento equivalente dos acessórios que 

compõem um tubo de uma rede de tubulações, é possível determinar a perda de carga 

total a partir da equação de Darcy-Weisbach, somando-se ao comprimento L dos 

trechos de tubulação reta, os comprimentos equivalentes associados a cada 

acessório, conforme equação a seguir: 
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 (2.19) 

onde 

            

 

 

 (2.20) 

sendo    o comprimento equivalente de cada acidente. Para o cálculo da perda de 

carga total em uma determinada tubulação da rede, utilizando-se a fórmula 

exponencial, pode-se substituir a Eq. 2.20 na Eq. 2.12, obtendo-se uma expressão 

para K que engloba a perda de carga total para a tubulação em questão, conforme eq. 

2.21. 

       
       

     
 (2.21) 

A Eq. 2.21 representa a metodologia que será adotada no presente trabalho. 

 

2.3 - Utilização de Bombas em Redes de Tubulações 

 

Comumente utilizadas em redes de tubulações, as bombas são, segundo DE 

MATTOS e DE FALCO (1998), máquinas operatrizes hidráulicas que conferem energia 

ao líquido bombeado com a finalidade de transportá-lo de um ponto a outro 

obedecendo às condições de processo. 

No desenvolvimento dos cálculos apresentados no presente trabalho, é 

necessário, conforme será visto posteriormente, conhecer a quantidade de energia 

que a bomba cede ao líquido durante o processo de bombeamento. Para quantificar 

esta energia, deve-se recorrer à análise da curva característica do equipamento, que 

relaciona a vazão de operação com a altura manométrica, também chamada de head, 

fornecida pela bomba. A altura manométrica pode ser descrita como a quantidade de 

energia por unidade de peso do líquido em uma determinada parte do escoamento 

(DE MATTOS & DE FALCO, 1998). Estas curvas são disponibilizadas pelo fabricante 

do equipamento e normalmente não apresentam uma função que a descreve. Assim, 

para determinar o head, sem que haja a necessidade de consultas à gráficos, a curva 

característica será aproximada por um polinômio de segunda ordem (LAROCK et al, 

1999), conforme Eq. 2.22, possibilitando o cálculo da energia cedida pela bomba, além 

de viabilizar a solução de redes de tubulação contendo bombas de forma acoplada. 
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            (2.22) 

onde    representa a altura manométrica e A, B e C são os coeficientes que 

caracterizam o polinômio. Neste trabalho, estes coeficientes são tratados como dados 

de entrada a serem fornecidos pelo usuário do algoritmo. Para o cálculo de A, B e C, é 

necessário que as curvas características de cada bomba presente na rede de 

tubulações estejam disponíveis. Um método de determinar os coeficientes consiste em 

desenvolver um sistema de equações para três pontos pertencentes à curva, conforme 

mostrado nas Eqs. 2.23a, 2.23b e 2.23c, de modo que o intervalo definido pelas 

vazões selecionadas, e seus respectivos, heads, contemplem a vazão esperada. 

Assim, basta resolver o sistema de equações para determinar os valores de A, B e C. 

       
        (2.23a) 

       
        (2.23b) 

       
        (2.23c) 

Na Seção 3.1.1 será mostrado como o termo referente à altura manométrica 

fornecida por uma bomba (  ) modifica as equações que descrevem o comportamento 

de uma rede fechada de tubulação contendo este tipo de equipamento. 

 

2.4 - Válvulas Reguladoras de Pressão 

 

Válvulas redutoras de pressão (PRV, do inglês pressure-reducing valve), são 

válvulas projetadas para manter constante a pressão a jusante da própria válvula, 

independentemente da pressão a montante do dispositivo (LAROCK et al, 1999). 

Segundo SILVA TELLES (2001), este tipo de válvula é automática, ou seja, opera sem 

qualquer interferência externa. O funcionamento destes mecanismos se faz, 

normalmente, através de uma válvula piloto, integral com a válvula principal e atuada 

pela pressão a montante do dispositivo, que dá ou não passagem ao líquido para a 

operação da válvula principal. Tanto a válvula piloto como a principal fecham-se por 

meio de molas de tensão, reguláveis de acordo com a pressão desejada. O 

funcionamento também pode ser realizado somente através de molas, onde a pressão 

a montante do líquido, em conjunto com a regulagem da tensão da mola determinam a 

posição de abertura e fechamento da válvula. Um exemplo de válvula redutora de 

pressão pode ser visto nas Figs. 2.2 e 2.3. 
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Figura 2.2 - Exemplo de válvula redutora de pressão com válvula piloto 
(disponível em www.jordanvalve.com) 

 

 

Figura 2.3 – Representação em corte de válvula redutora de pressão com válvula 
piloto (disponível em www.jordanvalve.com) 
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Segundo LAROCK et al (1999) existem duas condições de comportamento 

anormal para este tipo de válvula. A primeira condição ocorre quando a pressão a 

montante da válvula se torna menor que a pressão definida para o dispositivo. Neste 

caso, a válvula atua apenas como um elemento de perda de carga localizada. A 

segunda condição acontece quando a pressão a jusante supera o valor especificado 

para a válvula, por motivo alheio à operação deste acessório. Nesta situação, o líquido 

tenderia a escoar no sentido inverso. Entretanto, neste cenário, a válvula redutora de 

pressão funciona como uma válvula de retenção, ou seja, impede que o sentido de 

escoamento seja invertido. 

Ainda de acordo com LAROCK et al (1999), válvulas de contrapressão (BPV, 

do inglês back-pressure valve) são válvulas desenvolvidas para manter a pressão a 

montante da própria válvula, independentemente do valor da pressão a jusante do 

dispositivo. Assim como as PRV’s, estas válvulas são completamente automáticas 

(SILVA TELLES, 2001).  A operação deste mecanismo ocorre de maneira similar às 

válvulas redutoras de pressão, diferenciando-se apenas o fato de que, neste caso, o 

objetivo é o controle da pressão a montante do dispositivo.  O funcionamento pode ser 

realizado através de uma válvula piloto integrada à válvula principal ou diretamente 

através da ação de molas. Em ambos os casos a pressão do líquido é responsável 

pelo controle de abertura e fechamento da válvula. Um exemplo de válvula de 

contrapressão pode ser visto nas Figs. 2.4 e 2.5. 

 

Figura 2.4 - Exemplo de válvula de contrapressão (disponível em 
www.jordanvalve.com) 
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Assim como ocorre para as PRV’s, as BPV’s apresentam duas exceções ao 

modo normal de operação deste tipo de válvula. A primeira situação ocorre quando a 

pressão a montante se torna menor que a pressão especificada para a válvula. Neste 

caso, a válvula não poderá cumprir seu papel de manter a pressão a montante, uma 

vez que estes dispositivos não são capazes de transferir energia ao líquido. O máximo 

que pode ser feito pela válvula, neste cenário, é bloquear o escoamento na tubulação. 

A segunda condição ocorre quando existe a tendência do fluxo inverter o sentido de 

escoamento. Neste caso, a válvula abre completamente, atuando como um dispositivo 

de perda de carga localizada. 

 

Figura 2.5 – Representação em corte de válvula de contrapressão (disponível em 
www.jordanvalve.com) 

As equações que determinam o comportamento de redes de tubulação 

contendo PRV’s e BPV’s devem prever adequadamente os efeitos dessas válvulas 

nas vazões e pressões através dos elementos da rede. Além disso, a modelagem 

matemática que descreve a operação destes dispositivos deve ser capaz de 

determinar as condições de operação, ou seja, se as válvulas estão operando no 

modo normal, ou se há ocorrência de uma das situações excepcionais descritas 

acima. Os métodos para adicionar estas válvulas na análise das redes de tubulação 

serão descritos posteriormente neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

 

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA 

 

3.1 – Resolução da Rede de Tubulações 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o cálculo da perda de carga é de 

fundamental importância para determinar o comportamento de uma rede de 

tubulações, pois em cada ramal a vazão é inversamente proporcional à perda de carga 

total no referido ramal, ou seja, a vazão será maior no ramal que apresentar a menor 

perda de carga, e vice-versa (SILVA TELLES, 2001). 

A solução de uma rede de tubulações consiste em determinar as vazões em 

cada trecho e a altura manométrica, também chamada de head, em cada nó do 

sistema. 

O cálculo desta solução consiste em resolver um sistema de equações, as 

quais podem ser escritas considerando a vazão em cada tubulação, a altura 

manométrica em cada nó ou a correção da vazão nos anéis, também conhecido como 

loop, de energia como incógnitas (LAROCK et al, 1999). Os sistemas de equações 

utilizando cada uma das incógnitas citadas acima serão descritos a seguir. 

 

3.1.1 - Considerando as Vazões como Incógnitas 

 

Nesta formulação, o princípio da conservação de massa é descrito com maior 

clareza. Considerando a rede de tubulações mostrada na Fig. 3.1, composta de cinco 

tubos, representados pelos números entre parênteses, e quatro nós, representados 

pelos números ente colchetes, onde se entende por nó o ponto de conexão entre duas 

ou mais tubulações. 

 

Figura 3.1 – Exemplo de uma rede fechada de tubulações (adaptado de LAROCK 

et al, 1999) 
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É importante perceber que ainda que a vazão em cada nó seja conhecida, não 

é possível determinar a vazão em cada tubulação diretamente, devido ao acoplamento 

das linhas. Assim, é necessário o desenvolvimento de um sistema de equações para 

determinara vazão em cada tubo. Pelo princípio da conservação de massa, o 

somatório das vazões que chegam e saem de um determinado nó j deve ser igual a 

zero, no regime permanente. Em termos matemáticos pode-se escrever que: 

   

 

   

       (3.1) 

onde    é a vazão de cada tubo i conectado ao nó j, e     representa a alimentação 

ou consumo deste nó. Por convenção, adotar-se-á sinal negativo para as vazões que 

saem do nó.  

O número de equações independentes formadas a partir do princípio da 

conservação de massa não é suficiente para possibilitar a resolução do sistema. 

Assim, é necessário considerar o princípio da conservação de energia nos anéis 

(loops) de energia, que diz que o somatório da perda de carga nas tubulações que 

compõem o anel deve ser igual a zero, ou igual à altura manométrica fornecida por 

uma eventual bomba que possa existir na rede. Representando a perda de carga pela 

Eq. 2.8, tem-se que: 

     
  

 

   

         (3.2) 

onde     
   representa a perda de carga em cada tubo i do loop, e       simboliza a 

carga fornecida por cada bomba k que, eventualmente, faça parte do anel de energia. 

O valor da energia fornecida pelas bombas é calculado através da Eq. 2.22. Torna-se 

essencial ressaltar que, caso o escoamento ocorra no sentido contrário ao previsto 

(valor negativo para a vazão ao término da resolução do problema) em uma tubulação 

que apresente uma bomba, a altura manométrica fornecida pela bomba seria negativa, 

ou seja, o equipamento estaria removendo energia do líquido, como ocorre em uma 

turbina. Ao ocorrer esta situação, é necessário rejeitar os resultados encontrados e 

recalcular o problema, implementando a alteração no sentido de escoamento da 

tubulação, onde houver necessidade.  

Para a avaliação do anel de energia, será considerado o sentido horário como 

positivo, ou seja, atribuir-se-á sinal negativo à perda de carga referente à tubulação 

que apresente vazão no sentido contrário ao definido como positivo. 
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Este tipo de configuração de rede fechada não permite a inclusão da vazão de 

alimentação da rede, como por exemplo, a vazão oriunda de um reservatório externo, 

como incógnita do sistema. A inclusão de uma incógnita adicional implicaria na 

necessidade de uma nova equação. Porém, o sistema obtido seria indeterminado, pois 

a equação a ser adicionada seria linearmente dependente das demais (ZANIBONI, 

2006). Assim, a vazão de alimentação da rede deve ser conhecida. 

 

3.1.2 - Considerando as Alturas Manométricas como Incógnitas 

 

Ao escrever-se o sistema de equações para resolução da rede de tubulações 

considerando as alturas manométricas como incógnitas, o conceito de perda de carga 

é nitidamente evidenciado. Estas equações são escritas para os nós da rede. Para 

desenvolvê-las, é necessário expressar a vazão em função da perda de carga, 

utilizando a Eq. 2.8, ou seja: 

   
  

 
 
   

 (3.3) 

Substituindo a perda de carga    pela diferença entre a altura manométrica dos 

nós nas extremidades da tubulação, pode-se escrever: 

   
     

 
 

   

 (3.4) 

onde    e    representam as alturas manométricas dos nós a montante e a jusante, 

respectivamente, do escoamento na referida tubulação. Assim, a Eq. 3.1 é reescrita da 

seguinte forma: 

  
     

  
 

     

   

       (3.5) 

onde o índice k refere-se à tubulação para a qual a vazão está sendo calculada. Da 

mesma forma que na seção anterior, onde foram definidas as equações considerando 

as vazões como incógnitas, deve-se atribuir o sinal negativo às vazões que saem do 

nó. 
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3.1.3 - Considerando as Correções das Vazões como Incógnitas 

 

Esta forma de escrever as equações que modelam a operação da rede 

apresenta o menor número de equações que compõem o sistema. Esta redução na 

quantidade de equações não é, necessariamente, uma vantagem, visto que todas as 

equações são não lineares e podem apresentar vários termos (LAROCK et al, 1999). 

Este modelo consiste em escrever a vazão em cada tubulação como a soma 

entre uma vazão inicial, estimada, denotada por   , e uma correção da vazão, da 

seguinte forma: 

        (3.6) 

onde  Q representa a correção da vazão. Estas equações são escritas para os loops 

de energia contidos na rede. Cada anel apresenta uma única correção da vazão das 

tubulações que o compõem. As equações que descrevem o princípio da conservação 

de energia em cada loop são escritas, de forma geral, conforme Eq. 3.7, a seguir: 

    

 

   

        
   (3.7) 

onde adiciona-se a correção da vazão do anel j a vazão de cada tubulação i que 

compõe este loop. 

É importante observar que uma mesma tubulação pode integrar mais de um 

anel. Neste caso, a correção da vazão para este tubo será a soma da correção de 

cada anel. Novamente, será atribuído valor positivo ao sentido horário de percurso do 

anel. Caso o sentido da vazão em uma determinada tubulação seja oposto ao definido 

como positivo, deve-se acrescentar um sinal negativo à correção da vazão. 

 

3.2 - Aplicação 

 

A título de exemplo, a seguir serão escritas as equações que descrevem a rede 

de tubulações ilustrada na Fig. 3.1, considerando cada tipo de incógnitas descritas na 

Seç. 3.1. 

 As Eqs. 3.8a a 3.8e representam o sistema de equações escrito para a rede de 

tubulações mostrada na Fig. 3.1, considerando as vazões como incógnitas. 

               (3.8a) 

                 (3.8b) 
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              (3.8c) 

    
       

       
     (3.8d) 

    
       

       
     (3.8e) 

As Eq. 3.8a, 3.8b e 3.8c descrevem o princípio da conservação de massa para 

os nós 1, 2 e 3, respectivamente. É importante perceber que a equação de 

conservação para o nó 4 (          ) não foi considerada, pois se trata de uma 

combinação linear das demais equações. As Eqs. 3.8d e 3.8e representam o princípio 

da conservação de energia para os anéis formados pelos tubos 1-2-3 e 2-4-5, 

respectivamente.  

O desenvolvimento das equações que regem esta rede de tubulações, 

contendo as alturas manométricas como incógnitas, resulta, substituindo as vazões 

nas Eqs. 3.8a, 3.8b e 3.8c pela expressão da Eq. 3.4, no seguinte sistema: 

  
     

  
 
    

  
     

  
 
    

         (3.9a) 

 
     

  
 
    

  
     

  
 
    

  
     

  
 
    

         (3.9b) 

 
     

  
 
    

  
     

  
 
    

         (3.9c) 

As Eqs. 3.9a, 3.9b e 3.9c representam o princípio da conservação de massa 

para os nós 1, 2 e 3, respectivamente, escrito em função dos heads. É importante 

observar que o sistema formado contém três equações e quatro incógnitas. Assim 

como ocorreu na seção anterior, a equação de conservação para o nó de número 4 

não seria linearmente independente das demais equações, o que a tornaria inútil na 

resolução do sistema. Dessa forma, para possibilitar o cálculo da solução deste 

sistema, é necessário que a altura manométrica de um dos nós seja conhecida. Este 

valor conhecido pode ser, por exemplo, a elevação da superfície de água de um 

reservatório, a pressão requerida por uma residência abastecida pela rede municipal 

de distribuição de água ou a pressão necessária para o funcionamento de um sistema 

de combate a incêndio. 

Escrevendo as equações de energia, considerando a correção das vazões nos 

anéis, para o exemplo mostrado na Fig. 3.1 obtém-se: 
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     (3.10a) 

                
              

              
     (3.10b) 

Cabe ressaltar que as incógnitas principais das Eqs. 3.10a e 3.10b são as 

correções das vazões nos loops, e não as vazões iniciais. Dessa forma, é necessário 

estimar as vazões iniciais das tubulações, respeitando o princípio da conservação de 

massa nos nós da rede. Uma possível estimativa inicial para este exemplo seria:  

               (3.11a) 

               (3.11b) 

               (3.11c) 

               (3.11d) 

               (3.11e) 

De posse dos valores dos    , após resolução do sistema, estes valores são 

somados às estimativas iniciais das vazões, obtendo-se novos valores para as vazões 

nas tubulações. Com as novas vazões, executa-se a iteração de modo a obter novos 

valores para   . O processo iterativo deve ser repetido até que os valores das 

correções das vazões satisfaçam um critério de parada pré-estabelecido. 

É importante destacar que, independentemente da incógnita a ser considerada, 

todos os sistemas de equações obtidos são do tipo algébrico não-linear. No presente 

trabalho, adotar-se-á a formulação considerando as vazões como incógnita, descrita 

na Seç. 3.1.1. 

 

3.3 - Utilização de Válvulas Reguladoras de Pressão em Redes de Tubulação 

 

Conforme descrito na Seç. 2.4, as válvulas reguladoras de pressão são 

utilizadas em redes de tubulações para garantir um determinado head a montante, no 

caso da BPV, ou a jusante, no caso da PRV, da própria válvula. Será definida agora a 

modelagem matemática que descreve o comportamento destes acessórios quando 

utilizados  

Considerando a rede de tubulações mostrada na Fig. 3.2, será desenvolvida a 

metodologia utilizada neste trabalho para avaliar quantitativamente os efeitos 

produzidos por este tipo de válvula no funcionamento da rede de tubulações. 

É importante ressaltar que a inclusão deste tipo de válvulas não afeta a 

conservação de massa nos nós. Apenas a conservação de energia nos loops sofre 

alterações quando da utilização destes dispositivos em redes de tubulações. Assim, na 
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exemplificação do procedimento a ser utilizado para avaliar os efeitos das PRV’s / 

BPV’s, apenas a equação de conservação de energia será considerada. 

 

Figura 3.2 - Exemplo de rede de tubulações contendo PRV 

Caso a rede de tubulação mostrada na Fig. 3.2 não apresentasse uma válvula 

do tipo PRV, poderíamos escrever a equação de conservação da energia no loop da 

seguinte forma: 

    
       

       
     (3.12) 

Entretanto, por conta da PRV, o último termo do lado esquerdo da Eq. 3.12, 

que representa a perda de carga na linha 3, deve ser substituído pela seguinte 

expressão: 

    
         

        
        (3.13) 

onde o subíndice “3A" denota o trecho da linha 3 a montante da PRV e o subíndice 

“3B”, o trecho a jusante da PRV desta mesma tubulação. Para o cálculo da perda de 

carga na válvula redutora de pressão, representada pelo termo     , serão 

considerados os valores do head nos pontos imediatamente a jusante e a montante da 

válvula. Assim, 

                        (3.14) 

O valor do head a jusante da PRV (        ) representa o valor de ajuste da 

válvula, ou seja, o valor predefinido do head para o qual se deseja manter o trecho da 

tubulação a jusante desta válvula. Este valor deve ser conhecido, e deste ponto em 

diante, será representado pelo termo   . 

Para o cálculo do head no ponto imediatamente a montante da PRV, será 

considerado que no nó a montante da válvula, o valor do head é conhecido. Assim, 

para o exemplo representado na Fig. 3.2, pode-se escrever: 

                  
   (3.15) 
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Substituindo as Eqs. 3.15 e 3.14 na Eq. 3.13, obtém-se 

    
        

         (3.16) 

Finalmente, substituindo a Eq. 3.16 na Eq. 3.12, chega-se ao seguinte 

resultado 

    
       

         
            (3.17) 

Portanto, a partir da Eq. 3.17, é possível concluir que a perda de carga em uma 

tubulação contendo uma PRV, pode ser calculada através da expressão entre 

parênteses representada nesta equação, que contém os termos referentes à perda de 

carga no trecho a jusante da tubulação na qual a PRV encontra-se instalada, o valor 

do head no nó a montante da válvula e o head de ajuste do dispositivo. Nota-se que é 

necessário conhecer o valor do head no nó a montante da PRV, de modo que seja 

possível encontrar a solução do sistema.  

Cabe ressaltar que o valor do head no nó a montante da válvula pode não ser 

conhecido explicitamente. Dessa forma, será necessário conhecer valor do head em 

qualquer outro nó da rede e escrever o head do nó a montante da PRV em função 

deste valor e da perda de carga das tubulações que interligam estes dois nós. A título 

de demonstração, para o exemplo representado na Fig. 3.2, caso apenas o head no 

nó 2 fosse conhecido, poder-se-ia escrever 

          
   (3.18) 

e bastaria substituir a Eq. 3.18 na Eq. 3.17 para dar continuidade à resolução do 

problema. 

Analogamente, é possível deduzir uma equação capaz de quantificar a perda 

de carga em uma tubulação contendo uma válvula do tipo BPV. Substituindo a PRV 

indicada no exemplo mostrado pela Fig. 3.2 por uma válvula do tipo back pressure 

valve, pode-se considerar que as Eqs. 3.12 a 3.14 permanecem inalteradas. 

Entretanto, diferentemente das PRV’s, as BPV’s mantêm o head constante a montante 

da própria válvula. Dessa forma, o head de ajuste, representado pelo termo   , será o 

valor definido a montante da válvula e o head a jusante desta pode ser escrito como 

                 
   (3.19) 

Assim, a perda de carga total na tubulação pode ser escrita da seguinte forma 

    
        

         (3.20) 

e a conservação de energia no loop fica: 
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            (3.21) 

Similarmente à equação deduzida para a existência de PRV na tubulação, é 

necessário conhecer o valor do head no nó, neste caso, a jusante da válvula. Existindo 

a possibilidade de a informação sobre este valor não está disponível explicitamente, o 

mesmo pode ser escrito como função do valor do head em qualquer outro nó da rede 

e da perda de carga das tubulações que interligam este nó ao nó a jusante da BPV, 

analogamente ao exemplo ilustrado pela Eq. 3.18. 

As alterações provocadas por válvulas do tipo PRV / BVP no comportamento 

de redes de tubulação serão detalhadas, quantitativamente, no Cap. 5, por meio de 

exemplos práticos.  

 

3.4 - Método de Solução do Sistema de Equações Algébricas Não-Lineares 

 

Para determinar a solução do sistema de equações algébricas não-lineares, 

como, por exemplo, aquele representado pelas Eqs. 3.3a - 3.3e, será utilizado, no 

presente trabalho, o método de Newton, o mais amplamente estudado e conhecido 

para resolver sistemas de equações não lineares (RUGGIERO & LOPES, 1997). 

O método de Newton é um método iterativo que consiste na resolução de 

sucessivos sistemas de equações lineares de modo a obter a solução do sistema não-

linear em estudo. A fórmula de iteração deste método pode ser escrita da seguinte 

forma : 

                            (3.22) 

onde,        denota o vetor incógnita na m-ésima iteração;        representa o vetor 

contendo os valores das equações   , e     é a matriz Jacobiana do sistema de 

equações a ser resolvido. Ambos        e     são calculados para os valores correntes 

das incógnitas   . 

A matriz Jacobiana, segundo LAROCK et al (1999), pode ser definida como a 

matriz das derivadas parciais das equações que compõem o sistema de equações, 

conforme representado na Eq. 3.23. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
  
   

   
     

   

   

   

   
  
   

   
     

   

   

                            
   

   
  
   

   
     

   

     
 
 
 
 
 
 
 

 (3.23) 
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A Eq. 3.22 pode ser reescrita da seguinte forma: 

            (3.24) 

onde                     . Ou seja, para calcular o valor das incógnitas    na 

iteração seguinte, basta resolver o sistema de equações lineares representado na 

equação 3.24, cuja solução é denotada pelo vetor {z}, e substituir os valores na 

seguinte relação: 

                    (3.25) 

É possível perceber que a utilização do método de Newton requer uma 

estimativa inicial da solução do sistema de equações não-lineares. Segundo Ruggiero 

(1997), a característica mais atraente deste método é que, sob condições adequadas 

envolvendo a estimativa inicial, o conjunto de funções    e a matriz Jacobiana [D], a 

solução converge com taxa quadrática. No presente trabalho, com o objetivo de 

otimizar a convergência dos resultados, é recomendado utilizar, como estimativa 

inicial, um conjunto de valores que satisfaça o balanço de massa da rede de 

tubulações, de modo a iniciar os cálculos com valores suficientemente próximos da 

solução final. 

Outro importante aspecto a ser analisado na utilização do método de Newton, é 

a estratégia empregada para obter a solução do sistema de equações indicado na 

Eq. 3.24. Neste trabalho será utilizado o método conhecido como fatoração    com 

pivoteamento     a definição deste método não faz parte do escopo deste trabalho; a 

descrição completa pode ser encontrada em RUGGIERO e LOPES (1997). O código 

computacional responsável pela execução deste método para solucionar o sistema de 

equações lineares foi obtido de PRESS et al, 1992. 

Por não se tratar de um método iterativo, a solução do sistema em questão é 

calculada exatamente. Caso contrário, quando da utilização de um método iterativo 

para a resolução do sistema de equações lineares, o método de Newton também pode 

ser denominado como método de Newton inexato (RUGGIERO & LOPES, 1997). 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO CÁLCULO 

 

Neste capítulo, serão analisadas, passo a passo, as etapas de execução do 

algoritmo computacional desenvolvido. Estas etapas envolvem as fases de leitura dos 

dados da rede de tubulações (incluindo bombas, válvulas e demais acessórios), 

cálculo dos coeficientes das equações que compõem o sistema de equações não-

lineares e a resolução do mesmo. 

As principais variáveis definidas para a execução do programa serão 

apresentadas ao longo deste capítulo, de forma a tornar mais clara a análise da 

metodologia de cálculo. Com este mesmo objetivo, as etapas de execução do 

programa serão seguidas de exemplos, para facilitar o entendimento dos métodos 

adotados. 

 

4.1 – Leitura dos Dados Iniciais 

 

Inicialmente, são solicitadas ao usuário do programa as seguintes propriedades 

do líquido de trabalho: peso específico e viscosidade cinemática (variáveis “pesoesp” 

e “vis”, respectivamente). Em seguida, devem ser informados o número de linhas 

(variável “linha”) e o número de nós (variável “no”) da rede de tubulações. De posse 

destes valores, o programa calcula o número de loops de energia (variável “nloop”) 

existentes na rede de tubulações, a partir da seguinte relação, conforme definido em 

LAROCK et al (1999): 

                 (4.1) 

Em seguida, o usuário deve fornecer ao programa informações sobre válvulas 

de perda de carga localizada, bombas e válvulas reguladoras de pressão (PRV’s e 

BPV’s). Estes dados são armazenados conforme descrição a seguir. 

Para as válvulas de perda de carga localizada, deve-se conhecer o coeficiente 

de perda de carga (  ), o qual é fornecido pelo fabricante do acessório. O usuário 

informa em qual linha se encontra o acessório e o respectivo valor de   . Esta 

informação é armazenada na variável, tipo vetor, “coefvalv”, em que o valor 

registrado na linha “i” do vetor “coefvalv” corresponde ao valor do coeficiente de 

perda de carga da válvula presente na tubulação de número “i” da rede. 

Para as bombas, é necessário conhecer os coeficientes do polinômio de 2º 

grau que descreve, aproximadamente, a curva característica do equipamento, 
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conforme representado na Eq. 2.22. Cada coeficiente é armazenado em uma variável 

do tipo vetor diferente. Os coeficientes A, B e C são gravados nas variáveis “A1”, “B1” e 

“C1”, respectivamente. Assim como ocorre para as válvulas de perda de carga 

localizada, o valor armazenado na linha “i” do vetor corresponde ao coeficiente do 

equipamento contido na tubulação de número “i” da rede.  

No caso das válvulas reguladoras de pressão, além dos valores de ajuste 

destes dispositivos, devem ser informadas ao programa, caso necessário, as 

tubulações que interligam o nó com valor do head conhecido ao nó a montante (no 

caso das PRV’s) ou a jusante (no caso das BPV’s) da válvula, conforme descrito na 

Seç. 3.2. O valor da altura manométrica de ajuste de cada válvula é armazenado nas 

variáveis, tipo vetor, “ajusteprv”, no caso das válvulas tipo PRV, e “ajustebpv” no 

caso das válvulas tipo BPV. Da mesma forma como descrito acima, a linha “i” dos 

vetores “ajusteprv” e “ajustebpv” registram a informação referente à válvula 

contida na tubulação de número “i” da rede de tubulações. 

Com relação à interligação do nó a montante ou a jusante do dispositivo e nó 

com valor de head conhecido, a gravação dos dados é realizada da seguinte forma: as 

variáveis, tipo matriz, “nopercursopcv” e “nopercursobpv”, armazenam, 

respectivamente, para cada válvula existente na rede de tubulações, os nós existentes 

entre o nó a montante e o nó com valor de head conhecido e os nós presentes entre o 

nó a jusante da PRV e o nó cuja altura manométrica é conhecida. Dessa forma, 

posteriormente, será possível calcular a perda de carga nas tubulações de interligação 

dos nós mencionados, conforme descrito na Seç. 3.2. 

As informações sobre as características geométricas das tubulações (diâmetro, 

comprimento, rugosidade, etc.) serão requisitadas em uma etapa posterior de 

execução do programa. 

 

4.2 – Definição da Topologia da Rede 

 

A próxima etapa consiste em determinar a topologia da rede de tubulações, ou 

seja, definir quais linhas interligam os nós da rede, bem como as linhas que formam os 

loops de energia. O usuário informa o número da linha, o nó de partida e o nó de 

chegada. Nesta fase, também deve ser informado quais linhas compõem os anéis de 

energia. 

 Para alcançar este objetivo, foi definida uma variável, tipo matriz, chamada 

“NL”. Esta variável armazena a informação da seguinte forma: da linha número 1 à 

linha número “no” da matriz “NL”, o elemento “    ” da matriz “NL” corresponde à 
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tubulação que parte do nó “i” e chega ao nó “j”; da linha número “no + 1” à linha 

número “no + nloop” da matriz “NL”, é atribuído o valor 1 (sentido positivo) ou o valor 

-1 (sentido negativo) à posição da coluna igual ao número da tubulação que compõe o 

anel de energia. Aos demais elementos da matriz “NL” é atribuído o valor zero. 

Para exemplificar a montagem da matriz “NL”, será usado o exemplo ilustrado 

na figura 3.1. Para esta rede de tubulações, a matriz “NL” teria a seguinte 

configuração: 

   

 
 
 
 
 
 

 
   
 

   
 
 

   

 
 

   
   
 

   

   

 
 
 
 

   
 

   

 
 

   
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

  (4.2) 

É possível perceber que os elementos “    ” da matriz “NL” em que a linha parte 

do nó “j”e chega ao nó “i”, é atribuído o sinal de negativo ao numero da tubulação. O 

trecho de algoritmo que obtém a matriz “NL” foi extraído de ZANIBONI (2006). 

Após a montagem da matriz “NL”, o usuário deve informar ao programa os 

consumos e demandas existentes em cada nó da rede de tubulações. Estes valores 

são armazenados em uma variável do tipo vetor, denominada “consudema”. O 

elemento da linha “i” deste vetor corresponde ao consumo ou à demanda do nó de 

número “i” da rede de tubulações. O usuário, ao imputar este dado, deve atribuir o 

sinal negativo quando se tratar de demanda nos nós. 

A partir da matriz “NL”, é possível determinar os coeficientes das equações de 

balanço de massa e conservação de energia que descrevem o problema a ser 

resolvido. Estes valores são armazenados na variável, tipo matriz, “matriza”. Para o 

exemplo considerado anteriormente, tem-se a seguinte configuração para a matriz 

“matriza”: 

        

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

   

 
   
 
 

   

   

   
 
 

   
 

   

 
   
 
 
 

   

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 (4.3) 

Neste ponto, é importante ressaltar que, por se tratar de uma rede de 

tubulações fechada, necessariamente, o balanço de massa em um nó é linearmente 

dependente do balanço de massa dos demais. Assim, é necessário que uma das 

equações de conservação de massa seja descartada. Por conta deste fato, a matriz 

“matriza” apresenta uma linha a menos em relação à matriz “NL”. No presente 
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trabalho, adotou-se como procedimento padrão, o descarte da equação de balaço de 

massa do último nó, definido pelo usuário. 

As linhas de número 1 à linha de número “no - 1” da matriz “matriza” 

correspondem aos coeficientes das equações de balanço de massa da rede de 

tubulações. As demais linhas desta variável referem-se à conservação de energia nos 

loops da rede. É possível perceber que as linhas da matriz “matriza” referentes ao 

balanço de energia são idênticas às linhas da matriz “NL” que descrevem a topologia 

dos anéis de energia. 

O passo seguinte na execução do programa consiste em armazenar os valores 

referentes aos termos independentes do sistema de equações que descreve a rede de 

tubulações. Estes valores são obtidos a partir do vetor “consudema” e gravados na 

variável, tipo vetor, denominada “vetorb”. As linhas do vetor “vetorb” referentes às 

equações de conservação de massa apresentam os mesmos valores que as linhas 

correspondentes no vetor “consudema”, à exceção do consumo ou demanda do 

último nó, pois a equação de balanço de massa deste foi excluída devido à 

dependência em relação às demais equações. As linhas do vetor “vetorb” relativas 

às equações de conservação de energia são sempre iguais a 0 (zero). Assim para o 

exemplo considerado tem-se: 

       

 
 
 
 
 
     
      
      

 
  

 
 
 
 

 (4.4) 

 

4.3 - Cálculo dos Coeficientes “K” e “n” das Tubulações 

 

A próxima etapa de execução do programa tem como objetivo calcular os 

coeficientes “K” e “n” das tubulações, necessários ao cálculo da perda de carga de 

cada linha, conforme definido na Eq. 2.8, através da representação na forma 

exponencial do cálculo da perda de carga. Neste ponto, o usuário deve fornecer os 

seguintes dados geométricos das tubulações: diâmetro, comprimento e rugosidade, 

armazenados, respectivamente, nas variáveis, tipo vetor, “diam”, “length” e 

“rugosid”. Além disso, neste ponto, deve ser informada a estimativa inicial da vazão 

em cada tubulação, a qual é registrada na variável “vazaoest”. Conforme já 

informado, é recomendado que a estimativa inicial das vazões satisfaça o balanço de 

massa da rede de tubulações, de modo a otimizar o processo iterativo de resolução do 

sistema de equações não lineares. 
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O cálculo dos coeficientes citados acima é realizado conforme descrito na 

Seç. 2.2.3. Nestes cálculos é utilizada a informação sobre a presença de válvulas de 

perda de carga localizada nas tubulações, em que o coeficiente “K” de uma tubulação 

que contém este tipo de dispositivo é acrescido de um valor proporcional à perda de 

carga do mesmo, conforme definido nas Eqs. 2.20 e 2.21. Os valores dos coeficientes 

“K” e “n” são armazenados, respectivamente, nas variáveis, tipo vetor, “coefK” e 

“coefn”. 

 

4.4 – Resolução do Sistema de Equações 

 

De posse dos valores dos coeficientes “K” e “n”, bem como das informações 

referentes aos coeficientes das equações de balanço de massa e energia e das 

magnitudes dos consumos e demandas nos nós da rede de tubulações, obtidos 

anteriormente, é possível, neste ponto, iniciar a execução do método de Newton para 

solucionar o sistema de equações não-lineares. 

Conforme visto na Seç. 3.3, o método de Newton consiste na resolução de 

sucessivos sistemas de equações lineares, até que se obtenha a solução desejada 

para o sistema não-linear. O sistema de equações lineares a ser solucionado está 

representado, em sua forma matricial, na Eq. 3.24. Nesta etapa, será utilizada a 

estimativa inicial da vazão em cada tubulação, fornecida pelo usuário, para calcular os 

valores do conjunto das equações    (vetor    ), os quais são armazenados na 

variável, tipo vetor, “vetorfjacob”, bem como a matriz Jacobiana do referido 

sistema, cujos valores são registrados na variável, tipo matriz, “matrizjacob”. 

Os valores do conjunto de equações   , para aquelas referentes ao balanço de 

massa, são calculados da seguinte maneira: as estimativas iniciais da vazão nas 

tubulações, fornecidas pelo usuário, são multiplicadas pelos coeficientes da variável 

“matriza”, linha por linha, obtendo-se, desta forma, o somatório das vazões internas 

em cada nó da rede de tubulações. Em seguida, são somados os consumos ou 

demandas gravados na variável “vetorb”, satisfazendo a conservação de massa. 

Com relação às equações de conservação de energia, o cálculo é realizado 

multiplicando-se a expressão representada no lado direito da Eq. 2.8 pelos 

coeficientes correspondentes da matriz “matriza”, linha por linha, adicionalmente ao 

polinômio que representa a operação de uma bomba, caso exista, obtendo-se o 

balanço de energia em cada loop da rede de tubulações. Caso haja a presença de 

alguma válvula reguladora de pressão nas tubulações que compõem os anéis de 
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energia, é utilizada a Eq. 3.16 ou a Eq. 3.20, para satisfazer o princípio da 

conservação de energia.  

Para o cálculo da matriz Jacobiana do sistema de equações, foi adotada a 

seguinte estratégia: para as equações referentes à conservação de massa, as linhas 

da matriz “matrizjacob” são idênticas às linhas correspondentes da matriz 

“matriza”. Para as linhas relativas às equações de balanço de energia, foi necessário 

multiplicar a expressão que representa a derivada da perda de carga em cada 

tubulação, conforme mostrado na Eq. 4.5, pelos coeficientes correspondentes da 

matriz “matriza”, linha por linha, adicionalmente à derivada do polinômio que simula 

o funcionamento de uma bomba, caso exista na rede de tubulações. 

      
   

   
       

     (4.5) 

De posse dos valores da matriz “matrizjacob” e do vetor “vetorfjacob”, é 

possível calcular a solução do sistema de equações lineares indicado na Eq. 3.24. 

Nesta equação, a solução do sistema é representada pelo vetor    . O método 

utilizado para solucionar este sistema está descrito na Seç. 3.3. O trecho do algoritmo 

responsável por determinar esta solução foi retirado de PRESS et al (1992). Estes 

valores são armazenados na variável, tipo vetor, “vetorBsis”. 

Após o cálculo da solução do sistema de equações lineares, o valor das vazões 

em cada tubulação são atualizados através da soma entre estimativas iniciais (vetor 

“vazaoest”) e os valores contidos nas linhas correspondentes do vetor “vetorBsis”. 

A cada iteração, com os valores das vazões atualizados, os coeficientes “K” e 

“n” das tubulações são recalculados e os valores do conjunto de equações    e da 

matriz Jacobiana do sistema são reavaliados, originando um novo sistema linear a ser 

solucionado. Este processo é repetido até que seja alcançado o critério de parada, 

para o qual a solução obtida é aceitável. Neste trabalho, adotou-se como critérios de 

parada o número máximo de 1.000.000 iterações ou uma diferença da ordem de 10-5 

em relação ao zero de qualquer uma das funções do conjunto de equações   . 

Ao final do processo iterativo, os resultados obtidos são impressos na tela, para 

visualização pelo usuário. Caso a precisão desejada não seja alcançada após o 

número máximo de iterações ser atingido, uma mensagem de alerta ao usuário é 

exibida junto aos resultados obtidos. 
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4.5 – Cálculo da Altura Manométrica e da Pressão 

 

Como última etapa de execução do programa, são calculados os valores da 

altura manométrica (head) e pressão nos nós da rede de tubulações. Iniciando-se pelo 

nó com valor de head conhecido, são computadas as perdas de cargas das 

tubulações que interligam os demais nós, sucessivamente, até que a altura 

manométrica seja conhecida em todos os nós. Estes valores são armazenados na 

variável, tipo vetor, “head”. Conhecendo-se estes valores, basta multiplicá-los pelo 

peso específico (variável “pesoesp”) do líquido para se obter o valor da pressão em 

cada nó. Os valores da pressão são gravados na variável, tipo vetor, “pressão”. 
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CAPÍTULO 5 

 

VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, os resultados obtidos através da aplicação do algoritmo 

desenvolvido no presente trabalho serão validados, comparando-os com os dados 

disponíveis na literatura. 

Para alcançar este objetivo, serão utilizados exemplos resolvidos de redes de 

tubulações contidos em LAROCK et al (1999). Foram necessárias pequenas 

adaptações nos exemplos apresentados, de forma a adequa-los às limitações do 

programa. Contudo, estas alterações não comprometem o resultado final do problema 

proposto. 

Os exemplos exibidos neste capítulo consistem, na verdade, de variações de 

uma mesma rede de tubulações, de modo a ilustrar a variação no comportamento 

desta a partir da introdução de válvulas reguladoras de pressão, além de expor os 

diferentes modos de funcionamento deste acessório, conforme descrito na Seç. 2.4. 

 

5.1 – Rede fechada sem válvulas reguladoras de pressão 

 

Na Fig. 5.1, é possível observar uma rede de tubulações fechada, sem a 

presença de válvulas reguladoras de pressão. A malha é formada por seis tubulações 

e cinco nós, dispostos em dois anéis, identificados, respectivamente, pelos algarismos 

entre parênteses, algarismos entre colchetes, e os algarismos romanos. As 

informações sobre esta rede são apresentadas na Tab. 5.1. Será considerada a água 

como líquido de trabalho. 

 

Figura 5.1 - Rede de tubulações fechadas sem válvulas reguladoras de pressão 
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O sistema de equações que descreve o funcionamento da rede exibida acima 

está representado pelas Eqs. 5.1a - 5.1f. 

F1:                   (5.1a) 

F2:                   (5.1b) 

F3:                    (5.1c) 

 F4:                  (5.1d) 

F5:       
          

       
       

     (5.1e) 

F6:       
       

       
     (5.1f) 

Tabela 5.1 – Dados da Rede de Tubulações 

Tubulações 

Número Comprimento (m) Diâmetro (m) 

1 500 0,2 

2 300 0,2 

3 500 0,2 

4 300 0,2 

5 600 0,2 

6 500 0,2 

Obs.: Para todas as tubulações foi considerada uma rugosidade absoluta igual a 
3,76x10-6 m 

 

Nós 

Número Consumo / Demanda (m3/s) 

1 0,185 

2 -0,08 

3 -0,05 

4 0,025 

5 -0,08 

 

Acessórios de Tubulação (perda de carga localizada) 

Tubulação Tipo 
Coeficiente de perda de 

carga 

3 Válvula 2 

 

Bombas 

Tubulação Coeficientes (A; B; C) 

1 -55,6; 1,667; 4,10 

Os resultados indicados em Larock et al (1999) e aqueles obtidos pelo 

algoritmo desenvolvido no presente trabalho são exibidos na Tab. 5.2. 

Tabela 5.2 – Comparação dos resultados para o exemplo da Fig. 5.1 

Vazões  
(m³/s) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Programa 0,1032 0,0139 0,1068 0,0782 0,0371 0,0429 

LAROCK 0,1028 0,0142 0,1072 0,0780 0,0370 0,0430 

Diferença (%) 0,39 2,11 0,37 0,26 0,27 0,23 
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É possível perceber que a discrepância máxima entre os resultados obtidos 

com a utilização do programa e os valores apresentados em LAROCK et al (1999) são 

de apenas 2,11%. Esta diferença pode ser atribuída a variações na precisão e na 

tolerância utilizadas, além de pequenas desigualdades nos parâmetros empregados, 

tais como peso específico e viscosidade do líquido. 

 

5.2 – Rede fechada com válvula reguladora de pressão 

 

Para o próximo exemplo, será considerada a mesma rede tubulações ilustrada 

na Fig 5.1, modificada pelas seguintes alterações: 

a) Introdução de uma válvula redutora de pressão (PRV) na tubulação de 

número 5, localizada a 200 m a jusante do nó de número 2, com head de 

ajuste igual a 149 m; 

b) Alteração da demanda do nó de número 5, de 0,08 m³/s para 0,1 m³/s, 

aumentando, desta forma, as alimentações dos nós de número 1 e 4 para 

0,197 m³/s e 0,033 m³/s, respectivamente. 

Neste exemplo, representado na Fig. 5.2, devido à presença da PRV, conforme 

descrito na Seç. 3.2, é necessário conhecer o valor da altura manométrica em algum 

nó da rede. Será considerado conhecido, neste caso, o head no nó de número 1, igual 

a 180,3 m. 

 

Figura 5.2 - Rede de tubulações fechadas com válvula reguladora de pressão 

Por conta das alterações na rede de tubulações, é necessário adaptar as 

equações ao novo problema. Entretanto, apenas as Eqs. 5.1a, 5.1d e 5.1f (F1, F4 e F6, 

respectivamente) sofrerão alterações. As novas equações serão: 
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F1:                   (5.2a) 

F4:                  (5.2b) 

F6:       
         

             
       

            
     (5.2c) 

Os resultados obtidos para esta nova configuração da rede de tubulações 

estão exibidos na Tab. 5.3. 

Tabela 5.3 – Comparação dos resultados para o exemplo da figura 5.2 

Vazões  
(m³/s) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Programa 0,112 0,001 0,118 0,079 0,033 0,067 

LAROCK 0,113 0,002 0,117 0,079 0,034 0,066 

Diferença (%) 0,88 0,001* 0,85 0 2,94 1,52 

*NOTA: Para a vazão na tubulação de número 2 foi considerada a diferença absoluta, 

devido aos valores próximos de zero. 

Observando-se a Tab. 5.3, à exceção da vazão da tubulação de número 2 (Q2), 

conclui-se que a diferença máxima entre os valores encontrados utilizando-se o 

programa e os valores indicados em LAROCK et al (1999) é igual a 2,94%. Com 

relação à vazão Q2, a diferença entre os valores apresentados é igual a 50%. 

Novamente, estas variações nos resultados podem ser explicadas pela 

disparidade na precisão e na tolerância adotadas. Para ilustrar este fato, ao se 

comparar os valores das equações F1 a F6 do exemplo ilustrado na Fig. 5.2, utilizando 

os valores adotados como solução do problema, os seguintes resultados serão 

obtidos: 

Tabela 5.4 – Comparação dos valores das equações do exemplo da figura 5.2 

Equações F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Programa 0,00 1,39x10-17 1,39x10-17 0,00 1,37x10-6 1,37x10-6 

LAROCK -0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,09 -0,36 

Particularmente, para a vazão na tubulação de número 2, apesar da grande 

diferença relativa entre os valores encontrados, os mesmos são bem menores em 

relação às demais vazões.  

Ainda considerando o exemplo descrito acima, caso não houvesse alteração na 

demanda do nó número 5, permanecendo igual a 0,8 m³/s, as seguintes equações 

podem ser escritas para descrever esta nova configuração da rede de tubulações: 

F1:                   (5.3a) 

F2:                   (5.3b) 

F3:                    (5.3c) 

 F4:                  (5.3d) 
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F5:        
          

       
       

     (5.3e) 

F6:       
         

             
       

            
     (5.3f) 

Utilizando o programa desenvolvido no presente trabalho para solucionar o 

sistema de equações exibido acima, chega-se ao seguinte conjunto de valores para as 

vazões nas tubulações: Q1 = 0,101 m³/s; Q2 = -0,030 m³/s; Q3 = 0,109 m³/s; 

Q4 = 0,076 m³/s; Q5 = - 0,009 m³/s; Q6 = 0,089 m³/s. 

Para esta configuração da rede de tubulações, é possível perceber, a partir dos 

valores das vazões encontrados, que a tubulação de número 5 apresenta valor 

negativo, ou seja, o sentido de fluxo nesta linha é inverso ao sentido definido 

inicialmente. Entretanto, por se tratar de uma tubulação contendo uma válvula redutora 

de pressão (PRV), conforme descrito na Seç. 2.4, a PRV atua como uma válvula de 

retenção, bloqueando o fluxo completamente e não permitindo a inversão no sentido 

deste. Assim, na verdade, não há escoamento nesta tubulação, ou seja, a vazão é 

igual à zero. 

Dessa forma, para solucionar o problema corretamente, é necessário redefinir 

a rede de tubulações, excluindo-se a tubulação que apresenta vazão igual à zero. 

Para o exemplo em questão, a rede modificada está ilustrada na Fig. 5.3. 

 

Figura 5.3 - Rede de tubulações modificada 

Observando-se a rede de tubulações ilustrada na Fig. 5.3, nota-se que a vazão 

na tubulação de número 6 é igual à demanda do nó de número 5, ou seja, 0,08 m³/s.  

Para calcular as demais vazões, utilizando o programa desenvolvido neste 

trabalho, devido à limitação do algoritmo solucionar apenas redes fechadas de 

tubulação, a seguinte adaptação será realizada: a tubulação de número 6 será 

desconsiderada, e sua vazão será adicionada à demanda do nó de número 3, 

totalizando uma demanda igual a 0,13 m³/s neste nó. 
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Os valores encontrados e a respectiva comparação com os resultados 

indicados em LAROCK et al (1999) estão exibidos na Tab. 5.5.  

Tabela 5.5 – Comparação dos resultados para o exemplo da figura 5.3 

Vazões  
(m³/s) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Programa 0,101 -0,021 0,108 0,076 0,000 0,080 

LAROCK 0,102 -0,022 0,108 0,077 0,000 0,080 

Diferença (%) 0,98 4,55 0,00 1,30 0,00 0,00 

Observa-se que a maior diferença entre os resultados é igual a 4,55%. Mais 

uma vez, divergências na tolerância e precisão consideradas podem explicar a 

disparidade entre estes valores, visto que os mesmos são praticamente idênticos. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos a partir do algoritmo computacional desenvolvido no 

presente trabalho mostraram-se satisfatórios, apresentando valores bem próximos, 

quando comparados aos valores apresentados em LAROCK et al (1999), para os 

exemplos considerados no capítulo 5. Apenas um resultado exibido apresentou 

diferença percentual bem acima do padrão observado. Entretanto, o presente trabalho 

utilizou-se de maior precisão, ao se tratar das equações de balanço de massa e 

energia. Além disso, o resultado em questão apresenta um valor significativamente 

menor em relação aos demais valores do mesmo problema, ocasionando grande 

diferença percentual, ainda que a diferença absoluta seja mínima. 

As redes de tubulações utilizadas como exemplo continham bombas, válvulas 

comuns e válvulas reguladoras de pressão, validando a inclusão destes equipamentos 

e acessórios no algoritmo desenvolvido. Além disso, mostrou-se como pequenas 

variações nos parâmetros de operação da rede de tubulações impactam no 

comportamento das válvulas reguladoras de pressão e, consequentemente, nos 

valores das vazões em cada tubulação da rede. O programa desenvolvido neste 

trabalho foi capaz de detectar estas alterações e fornecer resultados coerentes com 

cada situação, em acordo com os resultados exibidos na referência considerada. 

Por outro lado, o algoritmo apresenta algumas limitações e inconvenientes. Por 

exemplo, o programa soluciona, estritamente, redes fechadas de tubulação, não 

aceitando reservatórios externos e malhas abertas. Além disso, foi considerado o 

regime permanente para os escoamentos analisados e líquidos de trabalho 

incompressíveis. O principal inconveniente que pode ser citado é a elevada 

quantidade de dados de entrada, a ser informado pelo usuário, principalmente 

relativos às características geométricas das tubulações, fato que é agravado quando o 

número de linhas na rede é elevado.  

Apesar destas adversidades, o programa cumpriu satisfatoriamente o objetivo 

proposto. Além disso, o tempo necessário para processamento dos cálculos, mesmo 

para um grande número de iterações, mostrou-se significativamente reduzido. Desta 

forma, ficou constatada a viabilidade da utilização do algoritmo desenvolvido no 

presente trabalho. 
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APÊNDICE 1 

 

CÓDIGO COMPUTACIONAL 

 

!Metodologia para Resolução de Redes Fechadas de Tubulação Contendo 

Válvulas Reguladoras de Pressão - Código Computacional 

 

program matriz_NL 

implicit none 

 

!Lista de Variáveis: 

 

integer linha, & !Número de linhas da rede de tubulação 

no, & !Número de nós da rede de tubulação 

nloop, & !Número de anéis de energia da rede de tubulação 

I,J,L, & !Variáveis de controle dos loops de execução do programa 

ident1,ident2,ident3, & !Variáveis auxiliares de construção da matriz 

NL 

noloop, & !Número total de nós em um anel de energia 

incid(50), & !Número dos nós que formam um anel de energia 

numeroconsudema, & !Número total de nós que possuem consumo ou demanda 

numeronoconsudema, & !Número do nó que possui consumo ou demanda 

la, & !Variável auxiliar de construção da matriz de coeficientes do 

sistema de equações 

itmax, & !Número máximo de iterações para o cálculo dos coeficientes 

"K" e "n" 

flag, & !Variável de controle para interrupção do loop de cálculo dos  

coeficientes "K" e "n" 

itmax2, & !Número máximo de iterações para o cálculo das vazões 

convergencia, & !Variavel de controle para interrupção do loop de 

cálculo das vazões 

numerovalvula, & !Número total de válvulas de perda de carga 

localizada na rede  de tubulação 

linhavalvula, & !Número da linha em que se encontra a válvula de perda  

de carga localizada 

numerobomba, & !Número total de bombas na rede de tubulação 

linhabomba, & !Número da linha em que se encontra a bomba 

numeroprv, & !Número total de válvulas do tipo PRV na rede de 

tubulação 

linhaprv, & !Número da linha em que se encontra a válvula do tipo PRV 

flag2, & !Variável de controle para interrupção do loop de cálculo da 

altura manométrica em cada nó 
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numerobpv, & !Número total de válvulas do tipo BPV na rede de 

tubulação 

linhabpv, & !Número da linha em que se encontra a válvula do tipo BPV 

 

character*4 hunit, & !Unidade da altura manométrica 

punit, & !Unidade da pressão 

qunit !Unidade da vazão 

 

double precision grav, & !Valor da aceleração da gravidade 

pesoesp, & !Peso específico do fluido 

vis, & !Viscosidade do fluido 

deltax, & !Desvio máximo definido para interrupção do cálculo da vazão 

pi, & !Valor da constante irracional "pi" 

headknown, & !Valor da altura mnométrica conhecida 

constantefat !Constante utilizada no cálculo do fator de atrito 

 

double precision,allocatable :: consudema(:), & !Valor do consumo / 

demanda em cada nó 

vetorb(:), & !Vetor dos termos independentes do sistema de equações 

matrizjacob(:,:), & !Matriz Jacobiana do sistema de equações não 

lineares 

coefn(:), & !Valores do coeficiente "n" de cada linha 

coefK(:), & !Valores do coeficiente "K" de cada linha 

vazaoest(:), & !Valor da vazão de cada linha 

vetorfjacob (:), !Vetor dos termos independente do sistema de eqauções  

lineares 

rugosid(:), & !Valor da rugosidade de cada linha 

diam(:), & !Valor do diâmetro de cada linha 

length(:), & !Valor do comprimento de cada linha 

area(:), & !Área da seção transversal de cada tubulação 

reynolds1(:), & !Número de Reynolds calculado com 90% do valor 

corrente da vazão corrente 

reynolds2(:), & !Número de Reynolds calculado com 110% do valor 

corrente da vazão corrente 

fatest0(:), & !Primeira estimativa para o cálculo do fator de atrito 

através do método da secante 

fatest1(:), & !Segunda estimativa para o cálculo do fator de atrito 

através do método da secante 

funcx0(:), funcx1(:), funcfat1(:), funcfat2(:), funcfat(:) & 

!Variáveis auxiliares para aplicação do método da secante no cálculo 

do fator de atrito 
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fatatrito1(:), & !Fator de atrito calculado com 90% do valor da vazão  

corrente 

fatatrito2(:), & !Fator de atrito calculado com 110% do valor da vazão 

corrente 

consta(:), constb(:), & !Constantes auxiliares no cálculo dos 

coeficientes "K" e "n" 

coefvalv(:), & !Coeficiente de perda de carga das válvulas de perda de 

carga localizada 

reynolds(:), & !Número de Reynolds calculado com 100% do valor 

corrente da vazão corrente 

fatatrito(:), & !Fator de atrito calculado com 100% do valor da vazão 

corrente 

Lequival(:), & !Comprimento equivalente para os acessórios de 

tubulação 

Kvalvula(:), & !Constante "K" equivalente para acessórios de tubulação 

A1(:), B1(:), C1(:), & !Coeficientes do polinômio de segundo grau que 

descreve a altura manométrica fornecida pela bomba em função da vazão 

ajusteprv(:), & !Altura manométrica de ajuste da válvula tipo PRV 

headmont(:), & !Valor da altura manométrica a montante da válvula 

reguladora de pressão 

trechojus(:), & !Comprimento do trecho da tubulação a jusante da 

válvula reguladora de pressão 

head(:), & !Altura manométrica em cada nó da rede de tubulação 

pressao(:), & !Pressão em cada nó da rede de tubulação 

derivheadmont(:), & !Derivada da altura manométrica a montante da 

válvula reguladora de pressão 

ajustebpv(:), & !Altura manométrica de ajuste da válvula tipo BPV 

trechomont(:), & !Comprimento do trecho da tubulação a montante da 

válvula reguladora de pressão 

headjus(:), & !Valor da altura manométrica a jusante da válvula 

reguladora de pressão  

derivheadjus(:) !Derivada da altura manométrica a jusante da válvula 

reguladora de pressão 

 

integer,allocatable :: NL(:,:), & !Matriz que descreve a topologia da 

rede de tubulação 

matriza (:,:), & !Matriz dos coeficientes do sistema não linear 

bombas(:), & !Vetor que armazena a informação sobre quais linhas 

possuem bombas 

prv(:), & !Vetor que armazena a informação sobre quais linhas possuem 

válvulas do tipo PRV 



46 
 

bpv(:), & !Vetor que armazena a informação sobre quais linhas possuem 

válvulas do tipo BPV 

numeronopercurso(:), & !Número de nós entre o nó com altura 

manométrica conhecida e o nó a montante de uma válvula do tipo PRV 

nopercurso(:,:), & !Nós entre o nó com altura manométrica conhecida e 

o nó a montante de uma válvula do tipo PRV 

numeronopercursobpv(:), & !Número de nós entre o nó com altura 

manométrica conhecida e o nó a jusante de uma válvula do tipo BPV 

nopercursobpv(:,:) !Nós entre o nó com altura manométrica conhecida e 

o nó a jusante de uma válvula do tipo BPV 

 

!variáveis das rotinas de programação retiradas do Numerical Recipes 

(Press, 1992) 

integer imax,k,ii,ll 

integer, allocatable :: indx(:) 

double precision aamax,dum,sum,d,tiny 

double precision, allocatable :: matrizAsis(:,:),vetorBsis(:), vv(:) 

 

!Lista de format's 

2 format(I3,I3,I3) 

3 format('LINHA',1X,I3,6X,'NO DE PARTIDA',1X,I3,6X,'NO DE & 

CHEGADA',1X,I3) 

7  format(I1) 

8  format(50I1) 

9  format('DIGITE O NÚMERO DE NOS NO ANEL', I2) 

13 format('DIGITE OS NOS NO ANEL', I2) 

41 format(' DIGITE A LINHA, O NO DE ENTRADA E O NO DE SAIDA') 

99 format(F6.2) 

160 format(//30X,'INCIDENCIA DOS ANÉIS') 

187 format('DIGITE O NO QUE POSSUI CONSUMO OU DEMANDA E O SEU VALOR & 

EM L/S') 

201 format('DIGITE O NÚMERO DE LINHAS ') 

297 format('DIGITE QUANTOS NOS POSSUEM CONSUMO OU DEMANDA ') 

323 format(I2) 

324 format('DIGITE O NÚMERO DE NOS') 

1006 format(F9.8) 

1007 format(F5.4) 

3002 format ('Digite o peso especifico e a viscosidade cinematica do & 

fluido') 

10000 format ('Qual a vazao estimada da linha',I2) 

10001 format ('Qual a rugosidade da linha',I2) 

10002 format ('Qual o diametro da linha',I2) 
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10003 format ('Qual o comprimento da linha',I2) 

10004 format ('Digite o número de válvulas') 

10005 format ('Digite a linha onde a valvula',I2,'esta localizada') 

10006 format ('Digite o coeficiente da valvula',I2) 

10007 format ('Digite o numero de bombas') 

10008 format ('Digite a linha onde a bomba',I2,'esta localizada') 

10009 format ('Digite o coeficiente A da bomba',I2) 

10010 format ('Digite o coeficiente B da bomba',I2) 

10011 format ('Digite o coeficiente C da bomba',I2) 

10012 format ('Digite o numero de valvulas do tipo PRV') 

10013 format ('Digite a linha em que se encontra a PRV',I2) 

10014 format ('Digite o head de ajuste da PRV', I2) 

10015 format ('Digite o valor do head do no com head conhecido') 

10016 format ('Qual o numero de nos entre o no com head conhecido e & 

o no a montante da PRV',I2) 

10017 format ('Digite os nos do percurso da PRV',I2) 

10018 format ('Digite o valor do comprimento do trecho da linha a & 

jusante da PRV',I2) 

10019 format ('Digite o numero de valvulas do tipo BPV') 

10020 format ('Digite a linha em que se encontra a BPV',I2) 

10021 format ('Digite o head de ajuste da BPV', I2) 

10022 format ('Digite o valor do comprimento do trecho da linha a & 

montante da BPV',I2) 

10023 format ('Qual o numero de nos entre o no com head conhecido e & 

o  no a jusante da BPV',I2) 

10024 format ('Digite os nos do percurso da BPV',I2) 

 

!Sistema de unidades definido como S.I. 

grav=9.80665 

hunit='m' 

punit='Pa' 

qunit='m³/s' 

 

!Leitura do peso específico e da viscosidade do fluido 

write (*,3002) 

read (*,*)pesoesp 

read (*,*)vis 

 

!Leitura do número de linhas e do número de nós da rede de tubulação 

write (*,201) 

read (*,323)linha 
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write (*,324) 

read (*,323) no 

 

!Cálculo do número de anéis de energia na rede de tubulação 

nloop=linha-no+1 

 

!Alocação das variáveis tipo "allocatable" 

allocate (NL(1:no+nloop,1:linha)) 

allocate (consudema(1:no)) 

allocate (matriza(1:linha,1:linha)) 

allocate (vetorb(1:linha)) 

allocate (coefn(1:linha)) 

allocate (coefK (1:linha)) 

allocate (vazaoest(1:linha)) 

allocate (matrizjacob(1:linha,1:linha)) 

allocate (vetorfjacob(1:linha)) 

allocate (matrizAsis(1:linha,1:linha)) 

allocate (vv(1:linha)) 

allocate (indx(1:linha)) 

allocate (vetorBsis(1:linha)) 

allocate (rugosid(1:linha)) 

allocate (diam(1:linha)) 

allocate (length(1:linha)) 

allocate (area(1:linha)) 

allocate (reynolds1(1:linha)) 

allocate (reynolds2(1:linha)) 

allocate (reynolds(1:linha)) 

allocate (fatest0(1:linha)) 

allocate (fatest1(1:linha)) 

allocate (funcx0(1:linha)) 

allocate (funcx1(1:linha)) 

allocate (fatatrito1(1:linha)) 

allocate (fatatrito2(1:linha)) 

allocate (fatatrito(1:linha)) 

allocate (funcfat1(1:linha)) 

allocate (funcfat2(1:linha)) 

allocate (funcfat(1:linha)) 

allocate (consta(1:linha)) 

allocate (constb(1:linha)) 

allocate (coefvalv(1:linha)) 

allocate (Lequival(1:linha)) 
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allocate (Kvalvula(1:linha)) 

allocate (bombas(1:linha)) 

allocate (A1(1:linha)) 

allocate (B1(1:linha)) 

allocate (C1(1:linha)) 

allocate (prv(1:linha)) 

allocate (ajusteprv(1:linha)) 

allocate (headmont(1:linha)) 

allocate (trechojus(1:linha)) 

allocate (head(1:no)) 

allocate (pressao(1:no)) 

allocate (derivheadmont(1:linha)) 

allocate (bpv(1:linha)) 

allocate (ajustebpv(1:linha)) 

allocate (trechomont(1:linha)) 

allocate (headjus(1:linha)) 

allocate (derivheadjus(1:linha)) 

allocate (numeronopercurso(1:linha)) 

allocate (nopercurso(1:linha,1:no)) 

allocate (numeronopercursobpv(1:linha)) 

allocate (nopercursobpv(1:linha,1:no)) 

 

!Leitura dos coeficientes das válvulas de perda localizada 

write(*,10004) 

read(*,*)numerovalvula 

coefvalv=0 

do I=1,numerovalvula 

write (*,10005)I 

read (*,*)linhavalvula 

write (*,10006)I 

read (*,*)coefvalv(linhavalvula) 

end do 

 

!Leitura dos coeficientes das bombas 

write (*,10007) 

read (*,*)numerobomba 

bombas=0 

A1=0 

B1=0 

C1=0 

do I=1,numerobomba 
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write (*,10008)I 

read (*,*)linhabomba 

bombas(linhabomba)=1 

write (*,10009)I 

read (*,*)A1(linhabomba) 

write (*,10010)I 

read (*,*)B1(linhabomba) 

write (*,10011)I 

read (*,*)C1(linhabomba) 

end do 

 

!Leitura dos dados das válvulas PRV 

write (*,10012) 

read (*,*)numeroprv 

prv=0 

ajusteprv=0 

trechojus=0 

do I=1,numeroprv 

write (*,10013)I 

read (*,*)linhaprv 

prv(linhaprv)=1 

write (*,10014)I 

read(*,*)ajusteprv(linhaprv) 

write (*,10018)I 

read (*,*) trechojus(linhaprv) 

end do 

!Definição dos nós entre o nó com altura manométrica conhecida e o nó 

a montante da válvula tipo PRV 

numeronopercurso=0 

nopercurso=0 

do I=1,linha 

if (prv(I).eq.1) then 

write (*,10016)I 

read (*,*) numeronopercurso(I) 

write (*,10017)I 

do J=1,numeronopercurso(I) 

read (*,*) nopercurso(I,J) 

end do 

end if 

end do 
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!Leitura dos dados das válvulas BPV 

write (*,10019) 

read (*,*) numerobpv 

bpv=0 

ajustebpv=0 

trechomont=0 

do I=1,numerobpv 

write (*,10020)I 

read (*,*) linhabpv 

bpv(linhabpv)=1 

write (*,10021)I 

read (*,*)ajustebpv(linhabpv) 

write (*,10022)I 

read (*,*)trechomont(linhabpv) 

end do 

!Definição dos nós entre o nó com altura manométrica conhecida e o nó 

a jusante da válvula tipo BPV 

numeronopercursobpv=0 

nopercursobpv=0 

do I=1,linha 

if (bpv(I).eq.1) then 

write (*,10023) I 

read (*,*)numeronopercursobpv(I) 

write (*,10024) I 

do J=1,numeronopercursobpv(I) 

read (*,*) nopercursobpv(I,J) 

end do 

end if 

end do 

 

 

!Leitura do valor do head conhecido 

write (*,10015) 

read (*,*) headknown 

 

!Montagem da matriz NL. Iclui definição dos nós que formam os anéis de 

energia 

NL=0 

do L=1,linha 

write (*,41) 

read (*,2)ident1,ident2,ident3 

write (*,3) ident1,ident2,ident3 
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NL(ident2,ident3)=ident1 

NL(ident3,ident2)=-ident1 

end do 

write (*,160) 

do L=1,nloop 

write (*,9)L 

read (*,7)noloop 

write (*,13)L 

do 15 I=1,noloop,1 

read (*,8) incid(I) 

15 continue 

incid(noloop+1)=incid(1) 

do 23 I=1,noloop 

NL(no+L, ABS(NL(incid(I),incid(I+1))))=- & 

isign(1,NL(incid(I),incid(I+1))) 

23 continue 

end do 

 

!Impressão da matriz para conferência 

do I=1,no+nloop 

write (*,*) (NL(I,J),J=1,linha) 

end do 

 

!Leitura dos consumos e demandas dos nós 

consudema = 0 

write (*,297) 

read (*,323) numeroconsudema  

do I=1,numeroconsudema 

write (*,187) 

read (*,323) numeronoconsudema 

read (*,*) consudema (numeronoconsudema) 

end do 

 

!Impressão do vetor de consumos e demandas 

write (*,*) consudema 

 

!Matriz de coeficientes do sistema de equações não lineares 

matriza=0 

la=0 

do 580 I=1,no-1 

la=la+1 
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do 590 J=1,linha 

if (NL(I,J).EQ.0) go to 591  

matriza(la,abs(NL(I,J)))= -isign(1,NL(I,J)) 

591 continue 

590 continue 

580 continue 

 

l=0 

do 584 I=1,nloop 

L=L+1 

do 594 J=1,linha 

matriza (no-1+L,J)=NL(no+L,J) 

594 continue 

584 continue 

 

!Impressão da matriz A 

do I=1,linha 

write (*,*) (matriza(I,J), J=1,linha) 

end do 

 

!Vetor independente 

vetorb=0 

do I=1,no-1 

vetorb(I)=consudema(I) 

end do 

 

!Impressão do vetor B 

write (*,*) (vetorb(I),I=1,linha) 

 

!Leitura dos dados das tubulações (vazão estimada, diâmetro, 

rugusidade e comprimento) 

do I=1,linha 

write (*,10000)I 

read (*,*) vazaoest(I) 

write (*,10001)I 

read (*,*) rugosid(I) 

write (*,10002)I 

read (*,*) diam(I) 

write (*,10003)I 

read (*,*) length(I) 

end do 
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!Cálculo da área da seção transversal das tubulações 

pi=3.14159265358979 

do I=1,linha 

area(I)= (pi*(diam(I))**2)/4 

end do 

 

! Cálculo da vazão em cada tubulação. Inclui o cálculo do fator de 

atrito, dos coeficientes "K" e "n" e a resolução do sistema não linear 

deltax=0.00001 

itmax2=0 

convergencia=0 

constantefat=9.35 

 

do while (convergencia.eq.0) 

 

!Cálculo do número de Reynolds com os valores de 90%, 100% e 110% da 

vazão corrente 

do I=1,linha 

reynolds1(I)=dabs((0.9*vazaoest(I)*diam(I))/(area(I)*vis)) 

reynolds2(I)=dabs((1.1*vazaoest(I)*diam(I))/(area(I)*vis)) 

reynolds(I)=dabs((vazaoest(I)*diam(I))/(area(I)*vis)) 

end do 

 

!Cálculo dos coeficientes K e n. Inclui a resolução da equação do 

fator de atrito e o cálculo da constantes "a" e "b" 

do I=1,linha 

if (reynolds1(I).lt.2100) then 

fatatrito1(I)=64/reynolds1(I) 

else 

flag=0 

itmax=0 

fatest0(I)=(1/(1.14-2*dlog10(rugosid(I)/diam(I))))**2 

fatest1(I)=(1/(1.14- & 

2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+(constantefat/(reynolds1(I)*dsqrt( & 

fatest0( I)))))))**2 

do while (flag.eq.0) 

funcx0(I)=(1/dsqrt(fatest0(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds1(I)*dsqrt(fatest0(I)))))-1.14 

funcx1(I)=(1/dsqrt(fatest1(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds1(I)*dsqrt(fatest1(I)))))-1.14 
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fatatrito1(I)=(fatest1(I))-(funcx1(I)/(funcx1(I)- & 

funcx0(I)))*(fatest1(I)-fatest0(I)) 

funcfat1(I)=(1/dsqrt(fatatrito1(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds1(I)*dsqrt(fatatrito1(I)))))-1.14 

if (itmax.gt.100000) then 

write (*,*) 'Numero máximo de iterações alcançadas. Resultado pode & 

não satisfazer o erro máximo definido' 

write (*,*)fatatrito1(I) 

flag=1 

end if 

if ((dabs(fatatrito1(I)- & 

fatest1(I)).le.deltax).and.(dabs(funcfat1(I)).le.deltax)) then 

flag=1 

else  

fatest0(I)=fatest1(I) 

fatest1(I)=fatatrito1(I) 

itmax=itmax+1 

end if 

end do 

end if 

end do 

 

do I=1,linha 

if (reynolds2(I).lt.2100) then 

fatatrito2(I)=64/reynolds2(I) 

else 

flag=0 

itmax=0 

fatest0(I)=(1/(1.14-2*dlog10(rugosid(I)/diam(I))))**2 

fatest1(I)=(1/(1.14- & 

2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+(constantefat/(reynolds2(I)*dsqrt( & 

fatest0(  I)))))))**2 

do while (flag.eq.0) 

funcx0(I)=(1/dsqrt(fatest0(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds2(I)*dsqrt(fatest0(I)))))-1.14 

funcx1(I)=(1/dsqrt(fatest1(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds2(I)*dsqrt(fatest1(I)))))-1.14 

fatatrito2(I)=(fatest1(I))-(funcx1(I)/(funcx1(I)- & 

funcx0(I)))*(fatest1(I)-fatest0(I)) 

funcfat2(I)=(1/dsqrt(fatatrito2(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds2(I)*dsqrt(fatatrito2(I)))))-1.14 
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if (itmax.gt.100000) then 

write (*,*) 'Numero máximo de iterações alcançadas. Resultado pode & 

não satisfazer o erro máximo definido' 

write (*,*) fatatrito2(I) 

flag=1 

end if 

if ((dabs(fatatrito2(I)- & 

fatest1(I)).le.deltax).and.(dabs(funcfat2(I)).le.deltax)) then 

flag=1 

else  

fatest0(I)=fatest1(I) 

fatest1(I)=fatatrito2(I) 

itmax=itmax+1 

end if 

end do 

end if 

end do 

 

 

do I=1,linha 

if (reynolds(I).lt.2100) then 

fatatrito(I)=64/reynolds(I) 

else 

flag=0 

itmax=0 

fatest0(I)=(1/(1.14-2*dlog10(rugosid(I)/diam(I))))**2 

fatest1(I)=(1/(1.14- & 

2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+(constantefat/(reynolds(I)* & 

dsqrt(fatest0(I)))))))**2 

do while (flag.eq.0) 

funcx0(I)=(1/dsqrt(fatest0(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds(I)*dsqrt(fatest0(I)))))-1.14 

funcx1(I)=(1/dsqrt(fatest1(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds(I)*dsqrt(fatest1(I)))))-1.14 

fatatrito(I)=(fatest1(I))-(funcx1(I)/(funcx1(I)- & 

funcx0(I)))*(fatest1(I)-fatest0(I)) 

funcfat(I)=(1/dsqrt(fatatrito(I)))+2*dlog10((rugosid(I)/diam(I))+ & 

(constantefat/(reynolds(I)*dsqrt(fatatrito(I)))))-1.14 

if (itmax.gt.100000) then 

write (*,*) 'Numero máximo de iterações alcançadas. Resultado pode & 

não satisfazer o erro máximo definido' 

write (*,*) fatatrito(I) 
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flag=1 

end if 

if ((dabs(fatatrito(I)- & 

fatest1(I)).le.deltax).and.(dabs(funcfat(I)).le.deltax)) then 

flag=1 

else  

fatest0(I)=fatest1(I) 

fatest1(I)=fatatrito(I) 

itmax=itmax+1 

end if 

end do 

end if 

end do 

 

!Cálculo das constantes "a" e "b"  

do I=1,linha 

constb(I)= & 

dabs((dlog10(fatatrito1(I)/fatatrito2(I)))/(dlog10((1.1*vazaoest(I))/& 

(0.9 *vazaoest(I))))) 

consta(I)= (fatatrito1(I))*((0.9*dabs(vazaoest(I)))**constb(I)) 

end do 

 

!Cálculo dos coeficientes "n" e "K" 

do I=1,linha 

coefn(I)= 2-constb(I) 

coefK(I)= (consta(I)*length(I))/(2*grav*diam(I)*(area(I))**2) 

end do 

 

!Cálculo do coeficiente K das válvulas de perda localizada 

do I=1,linha 

Lequival(I)=(coefvalv(I)*diam(I))/fatatrito(I) 

Kvalvula(I)=(consta(I)*Lequival(I))/(2*grav*diam(I)*(area(I)**2)) 

end do 

 

!Soma das constantes K do trecho reto e das válvulas de perda de carga 

localizada 

do I=1,linha 

coefK(I)= coefK(I)+Kvalvula(I) 

end do 
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!Cálculo da altura manométrica a montante das válvulas tipo PRV 

headmont=0 

derivheadmont=0 

do I=1,linha 

if (prv(I).eq.1) then 

headmont(I)=headknown 

derivheadmont(I)=0 

end if 

end do 

 

do I=1,linha 

if (prv(I).eq.1) then 

do L=1,numeronopercurso(I)-1 

headmont(I)=headmont(I)+((coefK(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso & 

(I,L+1)))))*((dabs(vazaoest(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso & 

(I,L+1))))))**(coefn(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1))))- & 

1))*(vazaoest(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1))))))* & 

(-isign(1,NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1)))) 

derivheadmont(I)=derivheadmont(I)+((coefn(abs(NL(nopercurso(I,L), & 

nopercurso(I,L+1)))))*(coefK(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso & 

(I,L+1)))))*((dabs(vazaoest(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso & 

(I,L+1))))))**(coefn(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1))))- &  

2))*(vazaoest(abs(NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1))))))* & 

(-isign(1,NL(nopercurso(I,L),nopercurso(I,L+1)))) 

end do 

end if 

end do 

 

!Cálculo da altura manométrica a jusante das válvulas tipo BPV 

headjus=0 

derivheadjus=0 

do I=1,linha 

if (bpv(I).eq.1)then 

headjus(I)=headknown 

derivheadjus(I)=0 

end if 

end do 

 

do I=1,linha 

if (bpv(I).eq.1) then 

do L=1,numeronopercursobpv(I)-1 
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headjus(I)=headjus(I)+((coefK(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1)))))*((dabs(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))))**(coefn(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))-1))*(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))))*(-isign(1,NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1)))) 

derivheadjus(I)=derivheadjus(I)+((coefn(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1)))))*(coefK(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1)))))*((dabs(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))))**(coefn(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))-2))*(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1))))))*(-isign(1,NL(nopercursobpv(I,L), & 

nopercursobpv(I,L+1)))) 

end do 

end if 

end do 

 

!Matriz Jacobiana 

matrizjacob=0 

do I=1,no-1 

do J=1,linha 

matrizjacob(I,J)=matriza(I,J) 

end do 

end do 

do I=1,nloop 

do J=1,linha 

matrizjacob(no-1+I,J)=(coefn(J)*coefK(J)*(dabs(vazaoest(J)))** & 

(coefn(J)-2)*vazaoest(J)-(2*A1(J)*vazaoest(J)+B1(J)))* &    

matriza(no-1+I,J) 

if (prv(J).eq.1) then 

matrizjacob(no-1+I,J)= matrizjacob(no-1+I,J)-(coefn(J)*coefK(J)* & 

((dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-2))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J)) & 

+(coefn(J)*(coefK(J)*(trechojus(J)/length(J)))*(dabs(vazaoest(J))** & 

(coefn(J)-2))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J)) 

do L=1,numeronopercurso(J)-1 

matrizjacob(no-1+I,abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))) & 

= matrizjacob(no-1+I,abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))) + & 

(((coefn(abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))))*(coefK(abs & 

(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))))*((dabs(vazaoest & 

(abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1))))))**(coefn(abs(NL & 

(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1))))-2))* & 
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(vazaoest(abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1))))))* &           

(-isign(1,NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))))*(matriza(no-1+I,J)) 

end do 

end if 

if (bpv(J).eq.1) then 

matrizjacob(no-1+I,J)= matrizjacob(no-1+I,J)-(coefn(J)*coefK(J)* & 

((dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-2))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J)) & 

+(coefn(J)*(coefK(J)*(trechomont(J)/length(J)))* & 

(dabs(vazaoest(J))**(coefn(J)-2))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J)) 

do L=1,numeronopercurso(J)-1 

matrizjacob(no-1+I,abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1))))= & 

matrizjacob(no-1+I,abs(NL(nopercurso(J,L),nopercurso(J,L+1)))) + & 

(((coefn(abs(NL(nopercursobpv(J,L),nopercursobpv(J,L+1)))))* & 

(coefK(abs(NL(nopercursobpv(J,L),nopercursobpv(J,L+1)))))* & 

((dabs(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(J,L),nopercursobpv(J,L+1)))))) & 

**(coefn(abs(NL(nopercursobpv(J,L),nopercursobpv(J,L+1))))-2))* & 

(vazaoest(abs(NL(nopercursobpv(J,L),nopercursobpv(J,L+1)))))) & 

*(-isign(1,NL(nopercursobpv(I,L),nopercursobpv(I,L+1)))))* & 

(matriza(no-1+I,J)) 

end do 

end if 

end do 

end do 

 

!Impressão da matriz do Jacobiano 

write (*,*)'matriz do Jacobiano' 

do I=1,linha 

write (*,*)(matrizjacob(I,J),J=1,linha) 

end do 

 

!Vetor independente do Jacobiano 

do I=1,no-1 

vetorfjacob(I)=0 

!Somatório das J vazões das linhas incidentes no nó I 

do J=1,linha 

vetorfjacob(I)=vetorfjacob(I)+vazaoest(J)*matriza(I,J) 

end do 

end do 

! Adição do consumo/demanda externa 

do I=1,no-1 

vetorfjacob(I)=vetorfjacob(I)+vetorb(I) 
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end do 

do I=1,nloop 

vetorfjacob(no-1+I)=0 

do J=1,linha 

vetorfjacob(no-1+I)= vetorfjacob(no-1+I)+ & 

(coefK(J)*(dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-1)*vazaoest(J)- & 

(A1(J)*vazaoest(J)**2+B1(J)*vazaoest(J)+C1(J)))*matriza(no-1+I,J) 

if (prv(J).eq.1) then 

vetorfjacob(no-1+I)=vetorfjacob(no-1+I)-(coefK(J)* & 

((dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-1))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J))+& 

((coefK(J)*(dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-1)*vazaoest(J)) & 

*(trechojus(J)/length(J))*matriza(no-1+I,J))+ & 

(headmont(J)-ajusteprv(J))*(matriza(no-1+I,J)) 

end if 

if (bpv(J).eq.1) then 

vetorfjacob(no-1+I)= vetorfjacob(no-1+I)-(coefK(J)* & 

((dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-1))*vazaoest(J))* & 

(matriza(no-1+I,J)) + ((coefK(J)*(trechomont(J)/length(J)))* & 

((dabs(vazaoest(J)))**(coefn(J)-1))*vazaoest(J))*(matriza(no-1+I,J))+& 

(ajustebpv(J)-headjus(J))*(matriza(no-1+I,J)) 

end if 

end do 

end do 

 

!Impressão do vetor independente do Jacobiano 

write (*,*)'vetor independente do Jacobiano' 

write (*,*)(vetorfjacob(I),I=1,linha) 

 

!resolução do sistema do jacobiano - Parte 1 - Decomposição LU (Press, 

1992) 

tiny=1.0e-20 

matrizAsis=matrizjacob 

d=1 

do i=1,linha 

aamax=0 

do j=1,linha 

if(dabs(matrizAsis(i,j)).gt.aamax) aamax=dabs(matrizAsis(i,j)) 

end do 

if (aamax.eq.0) pause 

vv(i)=1/aamax 

end do 
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do j=1,linha 

do i=1,j-1 

sum=matrizAsis(i,j) 

do k=1,i-1 

sum=sum-matrizAsis(i,k)*matrizAsis(k,j) 

end do 

matrizAsis(i,j)=sum 

end do 

aamax=0 

do i=j,linha 

sum = matrizAsis(i,j) 

do k=1,j-1 

sum=sum-matrizAsis(i,k)*matrizAsis(k,j) 

end do 

matrizAsis(i,j)=sum 

dum=vv(i)*dabs(sum) 

if (dum.ge.aamax) then 

imax=i 

aamax=dum 

end if 

end do 

if (j.ne.imax)then 

do k=1,linha 

dum = matrizAsis(imax,k) 

matrizAsis(imax,k)=matrizAsis(j,k) 

matrizAsis(j,k)=dum 

end do 

d=-d 

vv(imax)=vv(j) 

end if 

indx(j)=imax 

if(matrizAsis(j,j).eq.0.) matrizAsis(j,j)=tiny 

if(j.ne.linha)then 

dum=1./matrizAsis(j,j) 

do i=j+1,linha 

matrizAsis(i,j)=matrizAsis(i,j)*dum 

end do 

end if 

end do 
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!Resolução do sistema do Jacobiano - Parte 2 - Backsubstitution 

(Press, 1992) 

vetorBsis = -vetorfjacob 

ii=0 

do i=1,linha 

ll=indx(i) 

sum=vetorBsis(ll) 

vetorBsis(ll)= vetorBsis(i) 

if (ii.ne.0)then 

do j=ii,i-1 

sum=sum-matrizAsis(i,j)*vetorBsis(j) 

enddo 

else if (sum.ne.0.) then 

ii=i 

end if 

vetorBsis(i)=sum 

end do 

do i=linha,1,-1 

sum = vetorBsis(i) 

do j=i+1,linha 

sum=sum-matrizAsis(i,j)*vetorBsis(j) 

end do 

vetorBsis(i)=sum/matrizAsis(i,i) 

end do 

 

write (*,*) 'solução do sistema do jacobiano' 

write (*,*) vetorBsis 

 

do i=1,linha 

vazaoest(i)=vazaoest(i)+vetorBsis(i) 

end do 

 

 

convergencia=1 

do i=1,linha 

if (dabs(vetorfjacob(i)).gt.deltax) then 

convergencia=0 

end if 

end do 

 

if (itmax2.gt.100000) then 
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write (*,*)'Numero máximo de iterações alcançadas. Resultado pode & 

não satisfazer o erro máximo definido' 

write (*,*) vazaoest 

convergencia=1 

end  if 

 

itmax2=itmax2+1 

 

end do 

 

write (*,*) 'vazaoest:' 

write (*,*) vazaoest 

 

!Cálculo da altura manométrica(head) em cada nó 

head=0 

head(1)=headknown 

flag2=0 

do while (flag2.eq.0) 

do I=1,no 

do J=1,linha 

if (head(I).eq.0) then 

if (NL(I,J).ne.0) then 

if (head(J).ne.0) then 

head(I)=Head 

(J)+(coefK(abs(NL(I,J)))*vazaoest(abs(NL(I,J)))*(dabs(vazaoest & 

(abs(NL(I,J))))**(coefn(abs(NL(I,J)))-1)))*isign(1,NL(I,J)) 

end if 

end if 

end if 

end do 

end do 

flag2=1 

do L=1,no 

if (head(L).eq.0) then 

flag2=0 

end if 

end do 

end do 

 

!Cálculo da pressão em cada nó 

do I=1,no 
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pressao(I)=head(I)*pesoesp 

end do 

 

write (*,*) 'head:' 

write (*,*) head 

write (*,*) 'pressao:' 

write (*,*) pressao 

 

end program 

 


