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Introdução: Neste trabalho será feita uma comparação entre o coeficiente de atrito (f)
experimental, obtido através de testes em laboratório com o teórico, obtido através da
equação de Colebrook-White e outros autores. “O principal parâmetro que
correlaciona o comportamento viscoso de todos os fluidos newtonianos é o
adimensional número de Reynolds.” (White, 2011, pág 39), o coeficiente de atrito de
Darcy-Weisbach, é um parâmetro adimensional que é utilizado para calcular a perda
de carga em uma tubulação devida ao atrito. O cálculo desse coeficiente tem a
influência de dois parâmetros, número de Reynolds (Re) e rugosidade relativa
(&#1013;/d).
 Objetivo: Este trabalho tem como objetivo determinar o coeficiente de atrito (f) em
tubos lisos e rugosos, através de ensaios em laboratório. Os dados obtidos
experimentalmente para os tubos lisos serão comparados com os valores teóricos de
coeficiente de atrito, encontrados através da equação de vários autores, como
Colebrook (1939). Metodologia: Duas mangueiras foram conectadas nas tomadas
piezométricas e no manômetro 4, posteriormente duas mangueiras foram conectadas
na placa de orifício e no manômetro 5.
Preparação do sistema
•	Fecharam-se todos os registros;
•	Acionou-se a bomba hidráulica;
•	Abriu-se a válvula geral, obtendo o valor de 0,6 kgf/cm² no manômetro de Bourdon;
•	Sangrou-se os manômetros 4 e 5.
  Regulando-se a válvula geral do sistema, obtiveram-se seis medidas da variação da
perda de carga (&#8710;Hp) e vazão (&#8710;H0).
   Essas variações foram aplicadas em equações que resultaram no coeficiente de atrito
e número de Reynolds experimentais. Resultados: Após ensaios em laboratório foi
obtida a curva do coeficiente de atrito (f) x Logaritmo do número de Reynolds (Log
Re), chamada de experimental, vários autores como Colebrook (1939),
Sousa-Cunha-Marques (1999), Haaland (1983), Barr (1972), Swamee-Jain (1976),
Churchill(1973) obtiveram equações explícitas para o cálculo do coeficiente de atrito
(f) através da rugosidade equivalente (&#1013;) e do número de Reynolds (Re), então
várias curvas foram traçadas e comparadas com a curva “real”. Através da análise das
mesmas, pode-se observar a veracidade das equações do diversos autores e a
proximidade com os valores experimentais, o erro encontrado deve-se ao tempo de uso
da tubulação do laboratório de Mecânica dos Fluidos, cerca de 35 anos.
Por exemplo, vamos pegar um ponto para fazermos uma análise, para um mesmo (Re) 
= 84600, (&#1013;) = 0,015 mm e diâmetro do tubo=38 mm obtemos os seguintes
valores para o fator de atrito:
Valore experimental: f=0,033
Colebrook-White (1939): f=0,0188
Sousa-Cunha-Marques (1999): f=0,01885
Haaland (1983): f=0,01861
Barr (1972): f=0,01865
Swamee-Jain (1976): f= 0,01872
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Churchill(1973): f=0,01874
Obviamente que através do espaço disponibilizado não é possível demonstrar a
complexidade do projeto, já que é de fundamental importância a apresentação de
gráfico, tabelas e imagens para melhor compreensão do assunto. Conclusão: Através
dos resultados obtidos podemos concluir que as equações dos autores para cálculo do
coeficiente de atrito são verdadeiras, o valor encontrado pela equação real apresenta
certo erro devido às condições práticas, já que os tubos possuem 35 anos de uso,
possuem maior rugosidade equivalente e maior coeficiente de atrito.
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