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1. RESUMO 

Na mecânica dos fluidos existem diversas equações desenvolvidas para 

determinação analítica do coeficiente de atrito em função do número de Reynolds. 

Estudos classificam as equações que apresentam maior exatidão em determinada 

faixa de Reynolds, comparados com o fator de atrito através da análise gráfica no 

Diagrama de Moody. Serão realizados ensaios em laboratório, com o objetivo de 

determinar em prática qual a equação que atenderia determinada faixa de Reynolds. 

Utilizando uma bancada hidráulica e por meio de medições dos parâmetros e 

propriedades necessárias, iremos determinar o fator de atrito e compará-lo com o 

obtido graficamente e com as equações estudadas. 

2. INTRODUÇÃO 

No estudo e análise de mecânica dos fluidos vários fatores são considerados para o 

projeto de uma instalação hidráulica. Um desses fatores é o atrito que está presente 

no contato do fluido com as paredes dos tubos, ocasionando a perda de carga, que é 

um assunto de grande relevância, pois é relacionado com a perda de energia em 

instalações hidráulicas, promovendo aumento nos custos, o que leva a constantes 

estudos sobre o tema. Este artigo realiza uma breve análise referente a algumas 

equações para a determinação do fator de atrito existente na instalação. 

3. OBJETIVOS 

Determinar experimentalmente o fator de atrito e comparar com as equações para 

cálculo do fator de atrito, buscando os resultados mais próximos da prática. 

4. METODOLOGIA 

Para a coleta dos dados a perda de carga será calculada para 3 metros de conduto 

de aço galvanizado com diâmetro interno de 52,48 mm conforme ANSI B-3610 para 

designação Schedule 40. As vazões utilizadas nos cálculos variam de 10 a 50 m³/h 

medidas a partir de um rotâmetro.  As verificações de pressões serão tomadas a partir 

de tubo em U e anel piezométrico pressurizado permitindo mensurar adequadamente 

os dados desprezíveis de queda de pressão.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Existem diversas fórmulas para a determinação da perda de carga, assim como a 



equação de Darcy-Weisbach, conhecida como fórmula universal de perda de carga, 

que garante maior exatidão dos dados comparados com a realidade física. Conforme 

a seguir: 

ℎ𝑓 = 𝑓.
𝐿

𝐷
.
𝑣2

2𝑔
 

Onde: 

ℎ𝑓 – Perda de carga ao longo do comprimento do tubo (m) 

𝑓 – Fator de atrito de Darcy-Weisbach (adimensional) 

𝐿 – Comprimento do tubo (m) 

𝑣 – Velocidade do fluido (m/s) 

𝐷 – Diametro interno do tubo (m) 

𝑔 – Aceleração da gravidade local (m/s²) 

A grande dificuldade desta determinação é o cálculo do fator de atrito, que tem como 

principal método de obtenção, o Diagrama de Moody, de forma imprecisa e de certa 

forma trabalhosa, onde não se obtém resultados com exatidão, utilizando-se do 

número de Reynolds e o diâmetro da instalação. Segundo LOPES (2012), 16 fórmulas 

para o cálculo do fator de atrito foram estudadas e classificadas de acordo com a faixa 

de Reynolds que apresenta maior exatidão nos resultados.  

Durante os cálculos preliminares do desenvolvimento da bancada, foi alcançado o 

range do número de Reynolds de 10000 até 100000. Posteriormente serão realizados 

testes e análise dos dados, a fim de descobrir se a distribuição na categoria está 

próxima do real. Nesta etapa, será calculada a acuracidade das equações dos demais 

autores, citados no artigo tido como referência deste estudo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma vez definido o objetivo deste projeto, para se iniciar o desenvolvimento da 

bancada de ensaios, foi escolhida uma bomba para se utilizar na bancada, a bomba 

de modelo Sulzer AZ 40-250. Em seguida, foi iniciado o dimensionamento da 

tubulação, com a intenção de apresentar acidentes no percurso, à fim de causar maior 

perda de carga na bancada. O desenvolvimento e montagem da bancada está em 

andamento. 

Apesar do estudo não estar finalizado, foram realizados estes levantamentos para se 



ter os parâmetros básicos para início do projeto da bancada de ensaios, e até o 

momento, todos os resultados se apresentaram promissores, indicando que 

concluiremos o estudo com sucesso. 
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