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RESUMO DO PROJETO 
 

 
 
Sabe-se que quanto maior as perdas em uma instalação de bombeamento ( pH ), maior será o 

consumo de energia da bomba. Para estimar o consumo real de energia é necessário que o 

cálculo das perdas seja o mais preciso possível. Em uma instalação hidráulica tem-se a perda 

de carga distribuída ( fh ) e a perda de carga localizada ( sh ), de tal forma que sfp hhH += . 

Neste trabalho o foco será no cálculo da perda distribuída através da equação de Darcy-

Weisbach, também denominada de fórmula Universal, onde a pesquisa estará centrada na 

determinação do fator de atrito (f), também denominado de fator de Darcy-Weisbach (f). 

Assim objetiva-se estudar o comportamento das equações de Churchill, Swamee-Jain e 

Haaland para a determinação do referido fator (f) nos diversos tipos de escoamentos, para 

isto, se recorre ao laboratório de mecânica dos fluidos do Centro Universitário da FEI, onde 

através de uma bancada de laboratório, pode-se variar o diâmetro, a velocidade do 

escoamento para uma rugosidade absoluta da tubulação1. Optou-se em comparar os resultados 

obtidos pelas referidas equações com os obtidos experimentalmente, os obtidos através das 

equações que dão origem ao diagrama de Moody e os obtidos através da planilha do 

Microsoft Office Excel e que esta publicada no sítio 

http://www.escoladavida.eng.br/mecfluquimica/metamefluquimica.htm. Além da referida 

comparação dos resultados, pretende-se comprovar, ou estabelecer, quais são as suas 

melhores faixas de aplicações, isto se respeitando os tipos de escoamento e suas limitações.  

 

Palavras-chave: 

1. Perda de carga: distribuída e singular 

2. Comprimento equivalente 

3. Fator de atrito de Darcy-Weisbach  

4. Diagrama de Moody 

5. Fórmulas explícitas: Churchill, Swamee-Jain e Haaland 
                                                           
1 Tubulação de aço galvanizado com espessura de parede 40 
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I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

"Se tens de lidar com água, consulta primeiro a experiência, e depois a razão”. 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) 

 

I.1. Perda de carga ao longo das tubulações 

No caso de escoamentos reais, a preocupação principal são os efeitos do atrito. Estes efeitos 

ocasionam a perda de carga se manifestando como uma queda da pressão. Para simplificar a 

análise, a "perda" será dividida em distribuídas (devidas ao atrito em porções de área 

constante do sistema) e localizadas (devidas ao atrito através de válvulas, tês, cotovelos e 

outras porções do sistema de área não-constante). Como os dutos de seção circular forçado 

são os mais comuns nas aplicações de engenharia, a análise básica será feita para geometria 

circular forçada. Os resultados podem ser estendidos a outras formas pela introdução do 

diâmetro hidráulico. A perda de carga total ( pH ) é considerada como a soma das perdas 

distribuídas ( fh ) devidas aos efeitos de atrito no escoamento completamente desenvolvido 

em tubos de seção constante, com as perdas localizadas ( Sh ) devidas a entradas, acessórios, 

mudanças de área, etc. Conseqüentemente, consideramos as perdas distribuídas e localizadas 

em separado.  (FOX, PRITCHARD E MCDONALD, 2006) 

 

I.2. Perda de carga localizada e distribuída 

 

I.2.1 Perda de carga localizada ao longo das tubulações 

As perdas localizadas são conseqüência de obstáculos encontrados ao longo das tubulações. 

Entre elas estão válvulas, uniões, curvas, entre outras singularidades. Comparada com a perda 

distribuída, a localizada é menor, mas não deve ser desconsiderada. Podemos estimá-la 

através de tabelas fornecidas pelos fabricantes ou pela fórmula universal recorrendo-se ao 

conceito de comprimento equivalente2: 

 

                                                           
2 Comprimento fictício onde ocorre uma perda distribuída precisamente igual a perda de carga singular causada 
pelo acessório hidráulico “substituído” pelo comprimento equivalente 
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g2
v

D
L

fhs
2

H

eq ××=  equação 1 

 

em que: 

f - fator de Darcy-Weisbach, ou fator de atrito da equação de Darcy-Weisbach, ou 

coeficiente de perda de carga distribuída 

Leq - comprimento equivalente  

HD - diâmetro hidráulico 

v - velocidade média do escoamento 

g - aceleração da gravidade 

 

I.2.2 Perda de carga distribuída ao longo das tubulações 

"Poucos problemas mereceram tanta atenção ou foram tão investigados quanto o da 

determinação das perdas de carga nas canalizações. As dificuldades que se apresentam ao 

estudo analítico da questão são tantas que levaram os pesquisadores às investigações 

experimentais" (AZEVEDO NETO ET AL., 2003). Assim foi que meados do século 19 os 

engenheiros hidráulicos Remi P.G. Darcy (1803-1858) e Julius Weisbach (1806-1871), após 

inúmeras experiências estabeleceram uma das melhores equações empíricas para o cálculo da 

perda de carga distribuída, perda de pressão devido ao atrito do fluido com as paredes da 

tubulação, ao longo das tubulações, porém foi só em 1946 que Rouse vem a chamá-la de 

"Darcy-Weisbach", porém este nome não se torna universal até perto de 1980. A equação de 

Darcy-Weisbach é também conhecida por fórmula Universal para cálculo da perda de carga 

distribuída (equação 2) 

 

g2
v

D
Lfh

2

H
f ××=  equação 2 

em que: 

f - fator de Darcy-Weisbach, ou fator de atrito da equação de Darcy-Weisbach, ou 

coeficiente de perda de carga distribuída 

L - comprimento da tubulação 
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HD - diâmetro hidráulico 

v - velocidade média do escoamento 

g - aceleração da gravidade 

 

"Bernardo (1989), von Bernuth (1990), e Gomes (1997) dentre outros, citam a equação de 

Darcy-Weisbach como a mais precisa para este cálculo, pois envolve todas as variáveis 

responsáveis pelo fenômeno. A principal dificuldade de uso desta equação é determinar o 

fator de atrito f, que depende das características do fluxo e de alguns casos do material 

envolvido. Pode-se determiná-lo graficamente, através do diagrama de Moody (Bernardo, 

1989)" (MELLO E CARVALHO, 1998) 

 

No regime laminar não verificamos misturas de partículas entre camadas diferentes. O valor 

de f pode ser encontrado pela equação 3, a qual depende do tipo de escoamento que é 

determinado pelo número de Reynolds, 
ν

DvRe ⋅
= :  

Re
64f =  equação 3 

 

De acordo com a ABNT (Associação de Normas Técnicas)  considera-se como escoamento 

laminar aquele em que o número de Reynolds é menor ou igual a 2000 e o turbulento para 

Reynolds maiores que 4000. 

No escoamento turbulento as partículas se deslocam na mesma direção, porém de forma 

aleatória. Na parede podemos considerar o princípio da aderência e dizer que a velocidade ali 

é nula. Assim em um regime turbulento encontramos características laminares no fluido rente 

as paredes, chamada de subcamada viscosa. Essa subcamada tem uma espessura δ e 

dependendo da rugosidade k permite a divisão do regime turbulento em outras categorias: 

• regime turbulento hidraulicamente liso, este ocorre quando a subcamada δ é 

maior que a rugosidade k. 
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• regime turbulento hidraulicamente misto, a subcamada δ é maior que a 

rugosidade mas existem alguns “picos” desta que ultrapassam a subcamada 

gerando vórtices. 

• regime turbulento hidraulicamente rugoso, os “picos” de rugosidade 

ultrapassam a subcamada. 

 
Figura (tirada Podalyro – não esquecer de acrescentar na referência bibliográfica) – Regime 

turbulento hidraulicamente (a) liso, (b) misto e (c) rugoso. 

 

“O fator de atrito no escoamento turbulento e totalmente desenvolvido em um tubo depende 

do número de Reynolds e da rugosidade relativa equivalente 
D
ε , que é a razão entre a altura 

média da rugosidade do tubo e o diâmetro do tubo. A forma funcional dessa dependência não 

pode ser obtida de uma análise teórica, e todos os resultados disponíveis são obtidos de 

experimentos meticulosos usando superfícies artificialmente enrugadas (em geral colando 

grãos de areia de tamanho conhecido nas superfícies internas dos tubos). A maioria dos 

experimentos foi realizada por um aluno de Prandtl, J. Nikuradse, em 1933, seguido pelos 

trabalhos de outros. O fator de atrito foi calculado com medições da vazão e da queda da 

pressão. Os resultados experimentais obtidos são apresentados nas formas tabular, gráfica e 

funcional obtidas pelo ajuste de curva dos dados experimentais. Em 1939, Cyril F. Colebrook 

(1910-1997) combinou os dados disponíveis para o escoamento de transição e o escoamento 

turbulento, tanto em tubos lisos quanto em tubos rugosos na seguinte relação implícita 

conhecida como equação de Colebrook (equação 4): 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

ε
−=

fRe
51,2

7,3
D/log0,2

f
1  equação 4 
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Observamos que o logaritmo da equação 4 está na base 10 em vez de ser um logaritmo 

natural. Em 1942, o engenheiro norte-americano Hunter Rouse (1906- 1996) confirmou a 

equação de Colebrook e produziu um gráfico de f como função Re  e do produto fRe . Ele 

também apresentou a relação do escoamento laminar e uma tabela de rugosidade do tubo 

comercial. Dois anos mais tarde, Lewis F. Moody (1880- 1953) recriou o diagrama de Rouse 

na forma que é usado hoje. O agora famoso diagrama de Moody. A equação de Colebrook é 

implícita em f e, portanto, a determinação do fator de atrito exige alguma iteração, a menos 

que um aplicativo para a solução de equações, como o EES, seja usado. Uma relação explícita 

aproximada para f foi dada por S. E. Haaland em 1983 (equação 5) como: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ε
+−≅

11,1

7,3
D

Re
9,6log8,1

f
1  equação 5 

 

Os resultados dessa relação dão uma diferença de cerca de 2% em relação aos obtidos através 

da equação de Colebrook”. (ÇENGEL E CIMBALA, 2007) (Importante: comprovar esta 

afirmação através de alguns exemplos) 

 

“O diagrama de Moody talvez seja a figura mais famosa e mais útil em mecânica dos fluidos. 

tem uma precisão de ± 15% para cálculos de projeto sobre toda a faixa mostrada.” (WHITE, 

2002) (Importante: verificar se esta afirmação está relacionada com o “f” e se estiver 

qual a diferença originada bno “hf” – verificar através de ensaios experimentais, os 

quais serão, provavelmente, os cálculos de projeto) 

 

“Embora conveniente para realizar cálculos de engenharia, o diagrama de Moody pode ser 

substituído com vantagem por expressões que fornecem com boa precisão o valor de f, o que 

facilita a programação das soluções. A própria equação de Colebrook, apesar de ser implícita, 

é hoje em dia mais conveniente do que o gráfico, porque os computadores e calculadoras 

permitem obter diretamente esse coeficiente sem tentativas, com maior precisão e em muito 

menor tempo. Todavia, umas são de uso mais fácil e nesse particular, as equações de 
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Churchill, Swamee-Jain e Haaland . A equação de Churchill tem a vantagem de se aplicar a 

qualquer regime, o que simplifica a formulação dos problemas nos quais não se conhece o 

ordem de grandeza do número de Reynolds”. (GOMIDE, 1993) (Importante: verificar 

através de cálculos se a de Swamee-Jain e Haaland também não o são) 
 

Segundo Churchill, citado por Allen (1996), o fator de atrito da equação de Darcy-Weisbach 

pode ser calculado pela equação 6: 

( )

12
1

5,1

12

BA
1

Re
88f

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=  equação 6 

sendo 
 

ν××π
×

=
D

Q4Re  

 
1690

27074572
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ε

×+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×−=

D
,

Re
ln,A

,
 

 
16

Re
37530B ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
 

em que: 
 

Re - número de Reynolds, adimensional 

ν - coeficiente de viscosidade cinemática da água, m²/ s 

ε - rugosidade equivalente, m” (RODRIGUES, PRUSKI, SILVA E MARTINEZ, 2001) 

 
Swamee e Jain (1976) apresentaram uma expressão geral que calcula o fator de atrito f sem 

restrições quanto ao regime de escoamento, número de Reynolds e rugosidade relativa: 

 

125,0166

9,0

8

Re
2500

Re
74,5

D7,3
ln5,9

Re
64f

⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

×
ε

×+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
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Esta fórmula estava errada! 
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II. PROJETO DE PESQUISA 
“Mais fácil me foi encontrar as leis com que se movem os corpos celestes, 

que estão a milhões de quilômetros, do que definir as leis do movimento da 
água, que escoa frente aos meus olhos”.Galileu Galilei (1564-1642)   

 
II.1. Objetivos e justificativas 
 
O objetivo do projeto é comparar a determinação do fator de Darcy-Weisbach através das 

equações explícitas de Churchill, Swamee-Jain e Haaland, que são equações apropriadas para 

o desenvolvimento de programas para o cálculo de perda de carga, com os resultados obtidos 

experimentalmente e através das equações explícitas e implícitas que deram origem ao 

diagrama de Moody. Além das comparações, objetiva-se comprovar, ou estabelecer, as 

melhores faixas de aplicação para cada uma das equações explícitas em função do tipo de 

escoamento. 
 
II.2. Metodologia (Importante: procurar colocor desenhos e fotos que facilitem a 
visualização dos materiais que serão descritos a seguir) 
 
 
II.2.1. Materiais (desenhos e fotos para mostrar os materiais colcados abaixo) 
Recorre-se a trecho das bancadas 7, 8 e 9 do laboratório de mecânica dos fluidos (sala IS01). 

As bancadas representam instalações de recalque, onde se trabalha com a bomba centrífuga 

monoestágio da Mark Grundfos modelo NDF-6 com rotação nominal de 3500 rpm e motor 

elétrico de potência nominal igual a 2 cv. A tubulação de sução (tubulação antes da bomba) é 

de aço galvanizado com espessura 40 , que segundo a norma AINSI B3610 tem o diâmetro 

interno igual a 52,5 mm e a área de seção livre igual a 21,7 cm², já a tubulação de recalque é 

também de aço galvanizado com espessura 40 e diâmetros nominais de 1”, 1,5” e 2”, os quais 

segundo a mesma norma apresentam diâmetros internos respectivamente iguais a  26,6; 40,8 e 

52,5 mm e áreas de seção livres respectivamente iguais a 5,57; 13,1 e 21,7 cm². Para se 

trabalhar com os diversos regimes de escoamento e sabendo-se das limitações das bancadas 

optou-se em trabalhar com as seguintes vazões ..., as quais serão lidas pelo medidor de vazão 

eletromagnético ..... Já as pressões nas seções utilizadas serão lidas por transdutores 

diferenciais de pressão.  
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II.2.2. Métodos 
 
. 

 

Através das bancadas 7, 8 e 9 do laboratório de mecânica dos fluidos (sala IS01) estabelece-se 

as vazões que serão consideradas na pesquisa, isto para se trabalhar com o maior número 

possível de regime de escoamento. È importante observar que as vazões encontram-se 

limitadas às bombas utilizadas nas bancadas, sendo a flexibilidade das mesmas criadas pela 

possibilidade de se trabalhar com a associação em paralelo das mesmas. 

 

Estabelecidas as vazões, sabendo-se que as tubulações são de aço 40 com diâmetros nominais 

de 1”, 1,5” e 2”, que o fluido considerado é a água a uma temperatura a ser determinada e 

com isto tem-se o seu peso específico ( γ  ) e sua viscosidade (µ ), pode-se para cada diâmetro 

se preencher a tabela 1: 

 

Q 

(m³/h) 
Re 

Tipo de 

escoamento 
fChurchill 

fSwamee-

Jain 
fHaaland fMoody fexperimental Observações 

         

         

         

Tabela 1 

Como os relatórios, parcial e final, serão utilizados para atualização da disciplina de mecânica 

dos fluidos para a engenharia química (ME5330) serão apresentados à turma como mostram 

os slides a seguir: 

 
 
 
II.3. Plano de trabalho e cronograma 

 
Para cumprir as metas anteriormente propostas, o trabalho está sendo executado conforme o 

cronograma mostrado na tabela 2. 
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. 

meses 
Atividade 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Revisão bibliográfica             

Realização dos ensaios no 
laboratório 

            

Análise dos resultados             

Elaboração e apresentação do 
relatório parcial 

            

Elaboração e apresentação do 
relatório final  

            

Tabela 2 
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