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RESUMO 

 

Neste artigo apresenta-se o resultado de um estudo experimental inerente a análise das variáveis intervenientes 

na variação do fator de atrito (f) da Equação de Darcy-Weisbach, medidos em um trecho de rio de 

aproximadamente cem metros de extensão em uma seção de monitoramento de aproximadamente dez metros de 

largura superficial e profundidade máxima da ordem de dois metros, existente no bairro de Chápeu D’Uvas em 

Juiz de Fora (MG). Na seção de monitoramento, foram realizadas 25 campanhas de medições que proporcionaram 

o provimento dos dados necessários para a realização do trabalho. O estudo mostrou que os parâmetros 

adimensionais mais representativos no impacto da variação do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach para 

o rio Paraibuna são: um termo que representa uma rugosidade relativa (D90/RH); um parâmetro que traduz a 

intensidade de turbulência do escoamento (V/V*) e o número de Froude (Fr) que traduz as forças de inércia sobre 

as forças gravitacionais. Foi obtida uma equação que permite calcular o fator de atrito (f) empregando-se os 

adimensionais sobreditos. O coeficiente de correlação do ajuste foi de 0,98. Quando os valores calculados pela 

equação ajustada foram comparados aos medidos, utilizando-se o critério da diferença percentual relativa - em 

valores absolutos - observou-se que o erro médio foi 6% e o máximo de 16% destacando que em três campanhas 

de medidas o valor calculado foi igual ao medido. 

  

 1. INTRODUÇÃO 

 

A abordagem do problema da resistência hidráulica em escoamentos com superfície livre pode ser realizada 

através de dois tipos de equações: as que consideram a fronteira do escoamento constituída por leitos rígidos e 

aquelas que consideram o leito aluvional propenso a sistemáticas alterações. No caso dos escoamentos com 

superfície livre em que o leito do curso de água é do tipo aluvional, alguns autores, como Garde & Raju (1985) e 

Simons & Senturk (1992), ainda consideram que os estudos podem ser abordados de duas maneiras: métodos que 

lidam com a resistência global oferecida pelo escoamento e métodos que consideram que uma parte da resistência 

é oferecida pelo grão e outra parte é atribuída às resistências de formas devido às ondulações do leito. Para o 

primeiro caso, algumas equações citadas na literatura, como a Equação de Darcy-Weisbach, Equação 5, podem 

ser consideradas clássicas (PAIVA, 2007). A Equação 5, pode ser aplicada tanto nos escoamentos com superfície 

livre quanto nos escoamentos em condutos forçados, desde que se determine criteriosamente o fator de atrito (f) 

constante na equação (SIMONS & SENTURK, 1992).  

No tocante aos escoamentos em condutos forçados estudos revelam que o fator de atrito é altamente impactado 

pelas características do escoamento avaliado pelo número de Reynolds e pela rugosidade superficial do conduto, 

de modo que é possível estabelecer referencias para fixação do coeficiente de atrito em função das características 

do escoamento e da rugosidade superficial (AZEVEDO NETO, 2007). Assim, no escoamento laminar e no 
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escoamento turbulento hidraulicamente liso (f) depende apenas do número de Reynolds e independe da rugosidade, 

na transição entre o escoamento turbulento hidraulicamente liso para o rugoso o fator de atrito depende 

simultaneamente da rugosidade e do número de Reynolds, ao passo que no escoamento turbulento hidraulicamente 

rugoso o fator de atrito depende apenas da rugosidade e independe do número de Reynolds. Para os rios a dinâmica 

do escoamento torna-se mais complexa, pelas deformações impostas ao leito do rio, decorrente da descarga de 

sedimento, criando condições para o surgimento da chamada resistência de forma (COIADO E NAKAHARA, 

1996).  

Diferentemente dos escoamentos em condutos forçados, quando se pretende avaliar as condições de 

escoamento em rios normalmente o parâmetro mais indicado é o número de Froude associando-se a resistência de 

superfície a um diâmetro representativo do material do leito. No estudo contemplado neste artigo a resistência de 

superfície será considerada global e será associada a um diâmetro característico do material do leito obtido a partir 

de coleta em um curso d’ água natural, de modo que foi possível avaliar as variações do fator de átrio com 

parâmetros associados ao escoamento e a rugosidade do leito. Como consequência dos estudos foi determinada, 

por regressão múltipla, uma equação prática que permite facilmente calcular o fator de atrito para o rio Paraibuna 

e foi possível concluir que o aumento da rugosidade relativa aumenta o fator de atrito, enquanto que as relações 

de turbulência quando aumentam reduzem o fator de atrito. Para a viabilização dos estudos dispõe-se de uma base 

dados de 25 campanhas de medições realizadas no rio Paraibuna, no bairro de Chapéu d’ Uvas em Juiz de Fora 

(MG).  

 

2. OBJETIVO 

 

Este artigo tem como objetivo à aplicação da Equação de Darcy-Weisbach na determinação da resistência 

hidráulica ao escoamento em um curso d’água natural, avaliando-se as interações entre as variáveis intervenientes 

na resistência ao escoamento e os impactos dessas interações nas variações do fator de atrito. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O Rio Paraibuna está contido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Figura 1). Tem sua nascente 

localizada no município mineiro de Antônio Carlos e então deságua no rio Paraíba do Sul, próximo à cidade de 

Três Rios (RJ), seu principal afluente. Para o trabalho, Foi utilizada uma base de dados coletados em um trecho 

de rio de aproximadamente cem metros de extensão em uma seção de monitoramento de aproximadamente dez 

metros de largura superficial e profundidade máxima da ordem de dois metros, existente no bairro de Chapéu 

D’Uvas em Juiz de Fora (MG). Na seção de monitoramento, foram realizadas 25 campanhas de medição que 

proporcionaram o provimento dos dados necessários para a realização do trabalho. 

Neste artigo caracterizou-se o trecho do rio Paraibuna como um escoamento permanente e uniforme, o que 

facilitou a metodologia de cálculo para a obtenção do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach. O 

procedimento de cálculo será apresentado no item 3.2.3. Mas, antes, será feita uma breve apresentação de conceitos 

essenciais para o embasamento da discussão dos resultados e das conclusões do artigo. No rol desses conceitos, 

receberam destaques: O conceito de perda de carga total; uma breve apresentação da Equação de Darcy-Weisbach 

e o conceito de diâmetro hidráulico (DH), este empregado para adequar a dimensão linear do escoamento em 

conduto forçado de seção circular, representada pelo diâmetro (D) à dimensão linear do escoamento em conduto 

livre neste caso traduzida pela relação de 4 vezes o raio hidráulico. 

 

3.2 Considerações sobre as características dos escoamentos livres ou canais 
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São caracterizados como escoamentos livres, todos aqueles nos quais o conduto apresente em sua seção 

transversal uma superfície em contato com a atmosfera, ou seja, tenha a pressão atmosférica atuando na superfície 

do escoamento (BAPTISTA E LARA, 2010). Os maiores exemplos que temos de escoamentos livres são os rios, 

as galerias de águas pluviais e as calhas. Os escoamentos em condutos livres são classificados de acordo com a 

variação do tempo conforme se exemplifica na figura 2, com implicações na alteração da variação da aceleração 

do escoamento. 

Figura 1: Representação da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul (ANA, 2009) 

 

Figura 2: Tipos de escoamentos possíveis. 

(AZEVEDO NETTO, 2007)

 

 

 

3.2.1 Carga total e perda de carga 

 

A fundamentação teórica para o desenvolvimento do artigo ampara-se na Equação 1, que é parte do princípio 

de conservação da energia e é conhecida mundialmente como Equação de Bernoulli (STREETER, 1982). Na 

referida equação, o termo Ht representa a carga total em uma seção do escoamento.  

Ht=Z+
P

γ
+

V2

2.g
                                                                                                                                          Equação (1) 

Sendo Z, a representação da energia potencial do escoamento, P/γ a energia piezométrica, ou de pressão e 

V²/2g representando a energia cinética do escoamento.  

Se aplicada entre duas seções consecutivas do escoamento deve-se considerar a dissipação de energia. Assim, 

analisando as cargas totais entre as seções A e B (Figura 3), temos: 

Figura 3: Representação do escoamento permanente e uniforme em um canal. 
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HtA=HtB+hf(A,B) ⇒ ZA+
PA

γ
+

V²A

2.g
= ZB+

PB

γ
+

V²B

2.g
+hf(A,B)                                                                      Equação (2) 

Onde hf (A,B) corresponde à perda de carga do escoamento entre as seções A e B. Na Equação 2, ao se considerar 

o escoamento permanente e uniforme, admite-se que a declividade do fundo do canal se aproxima da declividade 

da linha d’água, que a altura da lâmina d’água em quaisquer duas seções apresenta o mesmo valor e que a 

velocidade entre duas seções distintas apresenta mesma magnitude. Portanto, essas considerações trarão uma 

simplificação da Equação 2 sobredita. Definindo-se que a perda de carga por unidade de comprimento (J) é a razão 

entre a perda de carga e a distância entre duas seções distintas, a Equação 2 se resumirá na Equação 3. 

ZA-ZB=J.L(A,B)∴J=
(ZA-ZB)

L(A,B)
                                                                                                                     Equação (3) 

Apreciando a configuração trigonométrica na figura 3, observa-se que o lado direito da Equação 3 corresponde 

ao seno do ângulo alfa. Porém, para valores pequenos de alfa, temos que o valor do seno se aproxima 

substancialmente do valor da tangente, podendo-se admiti-los iguais. Normalmente pode-se admitir que esta 

simplificação é possível porque nos rios, a declividade é relativamente baixa. Com isso conclui-se que:  

J= 
(ZA-ZB)

L(A,B)
=sen(∝)≅tg(∝)=S                                                                                                                 Equação (4) 

Nota-se então que a perda de carga por unidade de comprimento pode ser aproximada pela declividade da linha 

d’água. Esta simplificação torna-se altamente importante para o desenvolvimento do artigo, sobretudo porque 

dispõe-se de uma base de dados constituída da declividade e das demais variáreis requeridas para o cálculo da 

perda de carga usando a Equação de Darcy-Weisbach. 

 

3.2.2 A Equação de Darcy-Weisbach 

A Equação de Darcy-Weisbach foi concebida na primeira metade do Século XIX, sendo até hoje referência 

nos estudos de perda de carga (Equação 5) e desde então vem se mostrando como a mais precisa e conhecida 

quando se trata do cálculo da perda de carga em condutos forçados (CAMARGO, 2001). A Equação de Darcy-

Weisbach, amplamente utilizada para as aplicações em escoamentos em condutos forçados, será utilizada neste 

artigo para a estimativa da perda de carga a um escoamento com superfície livre. 

hf=f.
L.V²

2.g.D
                                                                                                                                                 Equação (5) 

Mesmo tendo grande aceitação para as aplicações práticas, a precisão dos resultados na Equação 5 está 

condicionada a determinação do fator de atrito (f). No rol das pesquisas, para o entendimento das implicações das 

variáveis intervenientes no fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, os trabalhos de Coolebrook-White, 

Hagen-Posiseulle, Blasius, Nikuradse, Swamee-Jain merecem destaques, sobretudo porque propuseram equações 

explícitas para o cálculo do fator em função do número de Reynolds e de uma rugosidade relativa. (BAPTISTA E 

LARA, 2010), 

Na Equação 5, ao multiplicar os dois termos por 1/L, teremos o parâmetro hf/L, que recebe a conceituação de 

perda de carga por unidade de comprimento (J). Além disso, para que fosse viabilizada a aplicação da Equação de 

Darcy-Weisbach a um escoamento com superfície livre o termo que representa o diâmetro do conduto (D) usado 

nas aplicações em escoamento de condutos forçados de seção circular, foi substituído pelo conceito de diâmetro 

hidráulico. O diâmetro hidráulico, Equação 6, é um parâmetro geométrico da seção transversal, definido a partir 

de uma analogia entre escoamento em condutos forçados de seções circulares e escoamento em canais abertos de 

seções distintas. 

Em condutos forçados circulares, temos: 

Rh=
A

P
=

π*R²

2*π*R
=

R

2
=

DH

2
.

1

2
=

DH

4
 ∴DH=4.RH                                                                                               Equação (6) 

 

Substituindo a Equação 6 na Equação 5, temos: 
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hf

L
=J=f.

V²

8.g.RH
                                                                                                                                           Equação (7) 

 

 

3.2.3 Cálculo do fator de atrito a partir dos dados medidos 

 

Para obtenção do fator de atrito (f) para o rio Paraibuna, utilizou-se dados provenientes de 25 campanhas de 

medições realizadas entre janeiro de 2009 a abril de 2012. Os dados requeridos para o estabelecimento do fator de 

atrito foram: a velocidade (V); a declividade da linha d’água (S), o raio hidráulico (RH), o perímetro molhado (P), 

a área (A) da seção transversal; o comprimento do trecho de monitoramento (L) e a vazão do escoamento (Q). Tal 

como se descreve brevemente na sequência (PAIVA, 2010).  Para determinação do fator, foram desenvolvidos os 

seguintes passos: 

i. Determinação da velocidade: a velocidade do fluido foi estabelecida pela técnica de igual incremento de 

largura, que consiste em subdividir a seção de monitoramento em subseções, pelo estabelecimento de verticais de 

medidas espaçadas convenientemente na seção transversal do curso de água (CARVALHO, 1994). A medida da 

velocidade foi viabilizada pelo uso do molinete fluviométrico. 

ii. Determinação da declividade da linha d’água (S): a declividade foi estabelecida pela diferença de cotas 

entre duas réguas limnimétricas, uma instalada a montante e outra a jusante da seção de monitoramento. Foi medida 

também, por levantamento topográfico, a distância entre as duas réguas ficando caracterizado o comprimento (L) 

do trecho de monitoramento. 

iii. Determinação das medidas morfológicas da seção: a profundidade da seção de monitoramento foi 

estabelecida por batimetria realizada in loco. Uma vez estabelecida a batimetria, o perímetro (P) e a área (A) da 

seção ficam automaticamente estabelecidos. Através da divisão da área da seção (A) pelo perímetro (P) 

determinou-se e o raio hidráulico em cada uma das 25 campanhas de medições. 

iv. Determinação do fator de atrito (f) da Equação de Darcy-Weisbach: Para cada campanha de medição, 

uma vez conhecidos a declividade da Linha d’ água (S), a vazão do escoamento (Q), a área da seção transversal 

(A) e o perímetro (P) determinava-se o fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach pela Equação 7.  

v. Análise sobre os parâmetros intervenientes no fator de atrito (f): Uma vez determinado o fator de atrito 

tal como descrito na alínea “v” sobredita foram realizadas diversas correlações entre parâmetros particulares do 

escoamento e o fator de atrito determinado a partir dos dados medidos, para inspecionar qual parâmetro mais se 

adequaria para o ajuste de uma equação analítica que permita estimar de forma direta o referido fator de atrito. 

Seguindo o critério de ajuste pelo maior coeficiente de correlação, foram selecionados o número de Froude do 

escoamento (Fr), expresso pela Equação 8 abaixo, que traduz a relação entre as forças de inércia e as forças 

gravitacionais, a razão D90/RH, que representa uma rugosidade relativa; e a relação V/V*, que representa uma 

relação de intensidade de turbulência do escoamento. Nos parâmetros sobreditos V- é a velocidade média; V*- a 

velocidade de cisalhamento do escoamento, representada pela Equação 9 abaixo; D90 é o diâmetro tal que 90% 

da amostra tem diâmetro inferior e RH é o raio hidráulico. Na sequência, serão apresentadas as argumentações que 

descrevem as intervenções dos parâmetros sobreditos na variação do fator de atrito da Equação de Darcy-

Weisbach. 

 

Fr= V √g.y
𝑯

⁄                                                                                                                                          Equação (8) 

                 

V*=√g.RH.S                                                                                                            Equação (9) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As figuras 4 e 5 mostram a influencia da rugosidade relativa, Di/RH, no fator de atrito (f), na qual, i  - varia de 

10 a 90 e identifica a classe granulométrica do material do leito. Observa-se nas figuras uma redução no fator de 

atrito (f) quando a relação de rugosidade Di/RH é calculada com os sedimentos de granulometria fina e a sua 

elevação quando a referida relação é calculada com os sedimentos de granulometria grossa, tal como se nota com 

mais detalhe na Figura 5.  

Nas figuras 4 e 5 identificam-se uma dependência entre o raio hidráulico e o diâmetro representativo do 

material do leito. O aumento de uma determinada rugosidade relativa pode ocorrer aumentando o diâmetro 

representativo correspondente ou diminuindo o raio hidráulico. O comportamento antagônico para a variação do 

fator de atrito com a rugosidade relativa deve-se ao fato de que nos cursos d’águas naturais, como o rio Paraibuna, 

as flutuações na resistência ao escoamento são governadas pela rugosidade de superfície, representada por um 

diâmetro representativo (Di), e pela rugosidade de forma, caracterizadas por diferentes tipos de configurações de 

fundo, e a cada tipo de configuração associa-se a um regime de escoamento. Ademais os regimes de escoamentos 

são diretamente impactados pelas flutuações da intensidade de turbulência, representada analiticamente pelo termo 

V/V*. Assim, quando a intensidade de turbulência é reduzida haverá deposição dos sedimentos mais finos pela 

ação dos efeitos gravitacionais, que trazem como consequência menos exposição dos sedimentos maiores às 

intervenções do escoamento - pela presença dos sedimentos finos - e menos dissipação de energia com a 

consequente redução do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, ora representando a resistência global ao 

escoamento (PAIVA, 2007). Do contrário, quando a intensidade de turbulência aumenta haverá ressuspensão do 

material fino do leito, promovendo-se exposição do material de granulometria maior às intervenções do 

escoamento - que tem como consequência a elevação do fator de atrito com o aumento da relação Di/RH.  

As figuras 6 e 7 sinalizam que os efeitos morfológicos do trecho de monitoramento – raio hidráulico e 

declividade – se sobrepõem ao diâmetro representativo do material do leito na alteração no fator de atrito, 

sobretudo, porque, nota-se nas referidas Figuras (6 e 7) que há uma tendência da velocidade aumentar com a 

diminuição do raio hidráulico e com a diminuição da declividade.  

Nas Figuras 8 e 9, respectivamente, nota-se que o fator de atrito reduz com o aumento do número de Froude e 

com o aumento da velocidade. Esse comportamento deve-se principalmente aos aspectos analíticos entre as 

variáveis envolvidas na descrição da resistência ao escoamento, pelo fato de que o fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach pode ser escrito como a relação f=8J/Froude² em que J é a perda de carga unitária. Assim, nota-

se que os aumentos no número de Froude, que se devem principalmente pelo aumento da velocidade e pela redução 

do raio hidráulico reduzem o fator de atrito tal como se observa na Figura 8. Do mesmo modo, nota-se que o fator 

de atrito pode também ser representado pela relação f =8 (V*/V)² o que justifica o fato da sua redução com o 

aumento da relação V/V* tal como se observa na Figura 9.  

Estudos anteriores, em condutos forçados de seção circular, demonstram que as variações no fator de atrito não 

dependem apenas da velocidade, sendo impactadas também pela rugosidade (AZEVEDO NETO, 2007). Além 

disso, para os casos de rios naturais, a redução do raio hidráulico e a redução da declividade podem alterar a 

morfologia do leito do rio, pelo assoreamento decorrente da deposição de material fino, o que faz transferir parte 

da resistência hidráulica ao escoamento daquela caraterizada pela resistência de superfície para a resistência de 

forma, esta atribuída aos diversos tipos de configurações, que por ventura poderão surgir no leito do rio. São essas 

as alusões que suplementam a justificativa, não somente pelo viés analítico, mas também por razões físicas para a 

redução do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, com a elevação do número de Froude e com a elevação 

da velocidade, tal como se nota nos gráficos das figuras 8 e 9. 

Após identificar a variável velocidade (V); o raio hidráulico (RH); o diâmetro representativo do material do 

leito (Di) e a declividade (S) como impactantes nas alterações do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, 

procurou-se envolver essas variáveis em parâmetros adimensionais que eventualmente pudessem influenciar no 

ajuste de uma equação analítica para o cálculo do fator de atrito a partir das informações medidas.  Assim, a partir 

dos dados decorrentes das 25 campanhas de medições no bairro de Chapéu d´Uvas foi possível estabelecer através 

de regressão múltipla uma equação para a estimativa do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach a partir dos 

três parâmetros adimensionais que se mostraram mais impactantes na variação do referido coeficiente, a saber: o 

parâmetro que representa a rugosidade relativa D90/RH ; o parâmetro (V/V*) traduz a intensidade de turbulência 
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do escoamento e o número de Froude (Fr) que traduz a relação entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. 

A Equação 10 apresenta o ajuste e pode ser oportunamente usada para calcular o coeficiente de atrito no rio 

Paraibuna sobretudo por apresentar ótima correlação com os dados medidos de acordo com o que revela o 

coeficiente de correlação (R²) da ordem de = 0,98. 

 

f=0,172+11,970 (
D90

RH
) -0,009 (

V

V
*) -0,026*Fr                                                 Equação (10) 

 

Com o intuito de avaliar a aderência entre os dados medidos tomados como padrão e os calculados pela 

Equação 10 elaborou-se os gráficos das figuras 10 e 11. Na figura 10 traduzem-se as informações dos dados 

medidos e aqueles calculados com a equação ajustada para o fator de atrito (f). Através das apreciações das retas 

horizontais na figura 10 podem-se extrair as seguintes informações: os valores médios; máximo e mínimo dos 

dados medidos são respectivamente iguais a 0,069; 0,119 e 0,034. Ao passo que para os dados calculados os 

valores; médio; máximo e mínimo são respectivamente iguais a 0,071; 0,113 e 0,03. Se o critério de avaliação for 

pela diferença percentual relativa entre o valor medido (padrão) e o calculado, em números absolutos, nota-se na 

figura 11 que a diferença percentual relativa mínima foi da ordem de 6%, enquanto que valor máximo foi da ordem 

de 16%. Destaque para as campanhas de número 5 (cinco), 12 (doze) e 22 (vinte e dois) nas quais o valor medido 

foi igual ao calculado imprimindo o valor 0 (zero) para diferença percentual relativa mínima. Nota-se na figura 10 

e 11 o reflexo do ótimo ajuste com coeficiente de correlação igual a 0,98 na qual se vê os picos de variação entre 

o valor medido e o calculado praticamente coincidente mostrando uma excelente aderência entre os dados 

calculados pela Equação 10 e aqueles medidos no rio Paraibuna. 

 

Figura 4: Influência da rugosidade no fator de atrito. 

 

 

Figura 5: Influência da rugosidade D90/RH no fator 

de atrito. 
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Figura 6: Relação entre o raio hidráulico e a 

velocidade.  

 

 

Figura 7: Relação entre a declividade e a velocidade. 

 

 

Figura 8: Influência do número de Froude no fator de 

atrito. 

 

Figura 9: Influência da intensidade de turbulência do 

escoamento (V/V*) e o fator de atrito. 

 

 

Figura 10 – Comparação entre o valor medido e o 

calculado pela Equação 10. 

 

Figura 11 – Diferença entre o valor medido e o 

calculado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A aplicação dos dados medidos no rio Paraibuna mostrou que as variações do fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach são mais influenciadas pelas características morfológicas da seção e do trecho de monitoramento 

do que pela rugosidade relativa. 

Foi observado que a velocidade do escoamento reduz com o aumento da declividade do trecho e com o raio 

hidráulico da seção. 

Ficou constatado que os adimensionais mais representativos no impacto da variação do fator de atrito da 

Equação de Darcy-Weisbach para o rio Paraibuna são: a rugosidade relativa D90/RH; o parâmetro (V/V*) traduz 

a intensidade de turbulência do escoamento e o número de Froude (Fr) que traduz as forças de inércia sobre as 

forças gravitacionais. 

Foi observado que o fator de atrito da Equação de Darcy reduz com o aumento do parâmetro (V/V*) , que 

traduz a intensidade de turbulência do escoamento 

Foi observado que o fator de atrito da Equação de Darcy reduz com o aumento do número de Froude do 

escoamento 

Foi estabelecida através de regressão múltipla uma equação para o cálculo do fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach, em função dos parâmetros adimensionais: (V/V*); Froude (Fr) e da densidade relativa D90/RH. 

 Com um coeficiente de correlação da ordem de 0,98 a equação mostrou um ajuste excelente entre os valores 

medidos e os calculados. Destaca-se que o valor médio do coeficiente de atrito médio medido no rio Paraibuna foi 

de 0,069 ao passo que o valor calculado pela equação ajustada foi de 0,071 

Quando se usou o critério para avaliar o ajuste da equação determinada pela a diferença percentual relativa 

absoluta entre o valor medido e calculado encontrou-se respectivamente o valor máximo e médio de 

aproximadamente de 16% e 6% além disso, houve coincidência entre o valor medido e o calculado nas campanhas 

5; 12 e 22 levando a diferença percentual relativamente mínima para zero.  
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