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Resumo 
 

O presente trabalho tem por objetivo comparar a perda de carga prevista 

pelas equações de Darcy-Weisbach, Fair-Whipple-Hsiao e de Hazen-Williams com 

dados experimentais em dutos com diâmetro interno de 52,5mm.  

Com as mesmas condições de vazão, diâmetro, tipo de duto e fluido, as 

equações forneceram desvios de até 15% entre si, dentro da faixa de validade das 

mesmas. A unidade experimental disponível no laboratório de Engenharia Mecânica 

da Universidade Santa Cecília está senda modificada para quantificar a discrepância 

das previsões com os dados reais. 

 

Introdução 
 

O estudo da perda de carga em condutos forçados é de suma importância, 

tanto para a indústria quanto para projetos residenciais, uma vez que a perda de 

carga resulta em um aumento da potência necessária da bomba e 

consequentemente em um maior custo de aquisição, operação e manutenção dos 

sistemas de transporte de fluidos. Essa perda de energia, dissipada na forma de 

calor é oriunda do atrito entre o fluido e a parede sólida dos dutos pela criação de 

turbulência, dada pela natureza viscosa do fluido. É comumente prevista em 

condutos forçados pelas equações de Darcy-Weisbach, Fair-Whipple-Hsiao e de 

Hazen-Williams. 

 

Objetivos 
 
 O estudo irá contemplar a comparação da perda de carga prevista por 

equações clássicas com dados experimentais em unidade piloto de bombeamento. 

 

Metodologia 
 
 A perda de carga foi calculada para 1m de duto de alumínio com diâmetro 

interno de 52,5mm, material disponível no laboratório de Engenharia Mecânica da 

Universidade Santa Cecília. As vazões empregadas nos cálculos foram de 4, 5, 6, 7 



e 8 !³
!

, deslocadas pelas bombas alocadas no laboratório. Os resultados teóricos 

serão verificados após a instalação de um piezômetro pressurizado que permite 

quantificar com exatidão e precisão os baixos valores de queda de pressão. 

 

Desenvolvimento 
 
 Foi aplicado no trecho horizontal do duto de alumínio, longe de perturbações, 

onde serão colocadas as tomadas de pressão, as equações de FAIR-WHIPPLE-

HSIAO [ℓ𝓁!,!"#$ = L  . 0,00086  . !
!,!"

!!,!"
], HAZEN-WILLIAMS [ℓ𝓁!,!"#$ = L  . !",!"#

!!,!"
   . !

!,!"

!!,!"
] e 

DARCY-WEISBACH (FÓRMULA UNIVERSAL) [ℓ𝓁!,!"#$ =   𝑓  . !
!
   . !!²
!²!!!

]. Nas equações 

de FAIR-WHIPPLE-HSIAO, DARCY-WEISBACH e HAZEN-WILLIAMS a vazão (Q) é 

dada em !³
!

, o diâmetro (D) em metros e o comprimento (L) também em metro. 

Adotou-se nos cálculos o coeficiente C de 140. O fator de atrito da equação de 

DARCY, foi determinado pelo gráfico de MOODY para tubo liso. 

 

Resultados preliminares 
 
 A tabela.1 e a figura.1, apresentam os resultados dos cálculos.  

 

TABELA.1: Comparação dos métodos de perda de carga 

 

𝐐
𝒎³
𝒉  

FAIR-WHIPPLE-
HSIAO (m) 

DARCY-
WEISBACH (m) 

HAZEN-WILLIAMS 
(m) 

4 6,979. 10!! 5,934. 10!! 6,671. 10!! 

5 10,314. 10!! 8,792. 10!! 10,081. 10!! 
6 14,190. 10!! 12,315. 10!! 14,124. 10!! 
7 18,584. 10!! 16,136. 10!! 18,786. 10!! 

8 23,476. 10!! 20,461. 10!! 23,530. 10!! 
 



                    

Figura.1: Gráfico da perda de carga pela vazão 

 

Os dados experimentais a serem obtidos após a instalação do piezômetro 

pressurizado indicarão os desvios das equações de previsão de perda de carga. 
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