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RESUMO 

Neste artigo apresenta-se o resultado de um estudo experimental inerente a aplicação da Equação de Hazen-

Williams (1903-1920), com base em uma serie de dados 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 28 campanhas de medições que proporcionaram o provimento dos 

dados necessários para a realização do trabalho.  

O estudo mostrou que a influência das variáveis declividade e raio hidráulico impacta substancialmente na 

redução do coeficiente C da equação de Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem a influencia da variação 

da granulometria do material do leito na redução do coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e consequentemente no aumento da perda de carga. Ademais, através do emprego de uma função 

objetivo foi possível definir que os melhores valores para o coeficiente de perda de carga (C) da equação de 

Equação de Hazen-Williams para o rio Paraibuna de acordo com a base de dados empregada no estudo deve 

ficar entre 32 e 50 e o valor que gera a menor diferença percentual relativa entre a perda de carga unitária medida 

e a calculada é 47. Com um coeficiente de correlação de 0,90 foi possível estabelecer uma equação analítica que  

permite estimar o coeficiente (C) da equação de Equação de Hazen-Williams em função da velocidade de 

cisalhamento (U*) e da velocidade média do escoamento (U). 

 

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 d’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, a equação atribuída a Hazen-Williams (1903-1920) 

citada em Azevedo Neto (2007) pode ser empregada na determinação da resistência ao escoamento. 

Embora originada a partir da experimentação, a fórmula de Hazen-Williams foi consagrada pela tradição de 

bons resultados e pela simplicidade de uso. Conforme explicado por Azevedo Netto (2007), em seu Manual de 

Hidráulica, ela há de permanecer em uso no meio dos engenheiros, ainda que exista uma campanha pelo 

abandono das fórmulas empíricas e tentativas de persuasão ao uso de outros métodos científicos de predição da 

resistência ao escoamento 

A busca por uma equação para a descrição da resistência ao escoamento tem origem no século XVIII Chézy, 

em 1769, tentou pela primeira vez, exprimir algebricamente a resistência ao longo de um conduto. Ao longo do 

tempo foram propostas, com o mesmo objetivo, inúmeras fórmulas. Para exemplificar tamanha diversidade o 

autor Azevedo Netto (2007) em seu Manual de Hidráulica cita a ocorrência de pelo menos quarenta fórmulas 

para a estimativa da perda de carga. Em trabalho relativamente recente Frank (2013) faz a apresentação de pelo 

menos dez equações de resistência ao escoamento destacando entre elas a equação de Chézy (1769); Darcy 

(1855); Manning (1895); Manning-Strickler (1923); Keulegan (1938) e a equação de Hazen-Williams (1903-
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1920). Por fugir dos objetivos deste artigo apenas a equação de Hazen-Williams será apresentada. É importante 

destacar que todas as equações supracitadas são dedicadas à estimativa ao escoamento para leitos rígidos. 

Ainda Segundo Azevedo Netto (2007) a Fórmula de Hazen-Williams pode ser usada satisfatoriamente para 

qualquer tipo de conduto e de material. Seja em condutos livres ou forçados, conduzindo água ou esgoto. Os 

autores basearam-se em diversos tipos de materiais para o estabelecimento da fórmula: aço, cimento, chumbo, 

estanho, ferro fundido, latão, madeira, tijolo e vidro. Todavia segundo Batista e Lara (2010) a equação de Hazen-

Williams é usada para transporte de água somente e para conduto circular. Como se observa, mesmo com o 

reconhecimento já consagrado, ainda existe algumas controvérsias quanto à aplicação da equação de Hazen-

Williams para rios e foram essas razões que motivaram Frank (2013) a estudar a sua aplicabilidade a um estudo 

de caso no rio Paraibuna no bairro de Chapéu D’ Uvas no município de Juiz de Fora (MG). 

2.OBJETIVOS 

Estudar o emprego da equação de Hazen-Williams em um estudo de caso real, apoiado em 28 campanhas de 

medições hidráulicas. Seu coeficiente de resistência foi ajustado para um trecho do rio Paraibuna, localizado 

bairro de Chapéu D’uvas, pertencente ao município de Juiz de Fora / MG. E objetivou-se ainda avaliar as 

variáveis intervenientes na variação do coeficiente C da Equação de Hazen-Williams. 

3.JUSTIFICATIVAS PARA O USO DA EQUAÇÃO HAZEN-WILLIAMS NO RIO PARAIBUNA 

Na referência Azevedo Neto (2007) observa-se que na grande maioria das equações de resistência a perda de 

carga unitária (J) pode ser escrita na forma 
mDnVJ  na qual (); (n) e (m) são valores numéricos  e os 

demais termos são a perda de carga unitária (J); a velocidade (V) e o diâmetro do conduto (D). A perda de carga 

unitária (J) corresponde a razão entre a perda de carga total entre duas seções consecutivas do escoamento pela 

distância de separação entre elas. Darcy (1855) “apud” Azevedo Neto (2007) foi um dos primeiros a investigar e 

associar a variação da perda de carga com o envelhecimento das tubulações. Depois de Darcy surgiu-se no 

mínimo um critério para a escolha de uma equação de perda de carga em função do expoente da velocidade e do 

diâmetro, tal como se apresenta na expressão 
mDnVJ  . Na qual o expoente “n” é função 

predominantemente do grau de turbulência do escoamento e varia entre 1,70 e 2,0. Ainda segundo estudos de 

Darcy uma equação de perda de carga apresenta-se como teoricamente correta quando a soma dos expoentes da 

velocidade (n) com o expoente do diâmetro (m) na equação sobredita iguala-se a três. 

Para Sampaio et al (2007) o trabalho de Hazen-Williams (equação 1) resultou de um estudo estatístico 

cuidadoso no qual foram considerados os dados experimentais disponíveis, obtidos anteriormente por um grande 

número de pesquisadores, além de observações próprias. Segundo os autores, a expressão determinada é 

teoricamente correta, pois a soma do expoente da velocidade (n) com o expoente do diâmetro (m) é 3,02 cuja 

diferença com o valor teórico pode ser considerada desprezível. 

Para a aplicação da Equação de Hazen-Williams foram consideradas pelo menos três simplificações: 

escoamento permanente e uniforme e foram negligenciados os efeitos de compressibilidade estes são apenas 

alguns dos conceitos essenciais para a compreensão da dinâmica dos escoamentos com superfície livre. Além 

desses, para a classificação dos escoamentos em condutos livres ou forçados, dentre outros, consideram-se 

também a pressão reinante no conduto, a trajetória dos escoamentos, a direção na trajetória das partículas, a 

variação no tempo e o número de dimensões envolvidas no fenômeno. 

No que diz respeito à pressão reinante no conduto, o escoamento pode ser considerado como em conduto 

forçado ou livre. No primeiro caso, a pressão é sempre diferente da atmosférica. Portanto, o conduto deve ser 

fechado, como nas tubulações de recalque e sucção das bombas. Há também a necessidade de o fluido trabalhar 

a seção plena pressionando os contornos do conduto. Já no escoamento em conduto livre, a pressão na superfície 

do líquido coincide com a atmosférica, permitindo que o conduto seja aberto, como ocorre nos canais fluviais, ou 

fechado, como nas redes de coleta de esgoto sanitário. 

Quanto ao espaço, os escoamentos podem ser classificados em uniforme, em que o vetor velocidade é 

constante em módulo, direção e sentido, ao longo do espaço do trecho considerado, para qualquer instante. Já no 

caso do escoamento variado é encontrada alteração no módulo, direção e sentido do vetor velocidade. 

Mais usual nos estudos em condutos forçados a direção na trajetória das partículas também é analisada na 

categorização dos escoamentos, criando a diferença entre escoamento laminar e turbulento. O fluxo laminar é 

aquele em que várias camadas do líquido se movem sem perturbação e as forças viscosas do escoamento se 
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sobrepõem às forças de inércia. O escoamento turbulento, por sua vez, apresenta partículas do líquido com 

trajetórias irregulares, o que causa transferência da quantidade de movimento de uma parte a outra do fluido. 

Para particularizar se o escoamento é laminar ou turbulento recorre-se ao número de Reynolds do escoamento, 

que expressa num adimensional a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas.  

No caso do escoamento com superfície livre ainda pode ser citada mais uma classificação mais usual para 

este tipo de escoamento baseada na energia disponível para o transporte. De acordo com esta classificação surge 

mais de um regime de escoamento, que para efeito comparativo lança-se mão do número de Froude, um 

adimensional que representa uma relação entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. Quando o 

adimensional é igual a unidade tem-se o equilíbrio entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. Quando 

as forças gravitacionais predominam em relação as forças de inércia o adimensional torna-se menor do que a 

unidade e diz-se que o regime de escoamento é fluvial. Do contrario, quando as forças de inércia predominam 

em relação as forças gravitacionais o adimensional é maior do que a unidade surgindo o chamado regime 

torrencial. 

Em relação às características hidráulicas do escoamento ao longo do tempo, os escoamentos qualificam-

se em permanentes e transitórios. No regime permanente não há variação das propriedades do escoamento com o 

tempo. Opostamente, os escoamentos transitórios apresentam variação das propriedades do escoamento com o 

tempo. Obviamente, no caso dos escoamentos em rios e galerias de águas pluviais o escoamento é permanente 

apenas se a escala de observação com o tempo for de curta duração.  

A Equação de Hazen-Williams (1903-1920) apud Baptista e Lara (2010) apesar de concebida na primeira 

metade do Século XX vem sendo usada ainda hoje nos estudos de perda de carga (equação1). Mesmo tendo 

ampla aplicação em escoamentos em condutos forçados, será utilizada neste artigo para a estimativa da perda de 

carga em um escoamento com superfície livre. No rio Paraibuna no bairro de Chapéu d’Uvas em Juiz de Fora 

(MG). 
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                                                                                                                        Equação (1) 

Na equação 1 tem-se a representação da perda de carga unitária (J); em função do diâmetro do conduto (D) 

da vazão do escoamento (Q) e do coeficiente de perda de carga (C). Na equação 1 as unidades estão no sistema 

internacional e a perda de carga unitária (J) é um número adimensional.  

Além de se considerar o escoamento permanente e uniforme e não se considerar os efeitos de 

compressibilidade a equação 1 sofreu ligeira alteração fazendo-se uso do 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. Assim a equação 1 se manipulada convenientemente usando o conceito do 

diâmetro hidráulico pode ser reescrita na forma da equação 2, em função do raio hidráulico RH (FRANK,2013). 
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          Equação (2) 

Na equação 2 o coeficiente de perda de carga (C) depende da natureza e da qualidade do material utilizado 

nas paredes dos tubos, bem como da água transportada (BAPTISTA, LARA, 2010). Para que a fórmula de 

Hazen-Williams tenha uma aplicação criteriosa é preciso cautela na adoção do coeficiente de perda de carga (C). 

A escolha inadequada desse parâmetro ou a fixação de um valor médio invariável diminui a precisão da equação.  

Ao se focalizar a Equação de Resistência de Hazen-Williams nota-se que para o caso do escoamento 

permanente e uniforme a determinação do coeficiente de perda de carga é relativamente simples bastando, para 

tanto, fazer as medições para a determinação dos parâmetros envolvidos, como foi feito neste trabalho. O 

problema ganha complexidade quando a característica do escoamento deixa de ser uniforme ou quando o leito é 

móvel, razão porque diversos fatores interferem no coeficiente destacando as deformações do leito e a descarga 

de sedimentos transportada pelo curso d’água (COIDO E NAKAHARA, 1996). Neste artigo apresentam-se uma 

alternativa para a determinação do coeficiente de perda de carga da Equação de Hazen-Williams. No decorrer 

dos estudos foi possível estabelecer que com a base de dados aplicada o melhor valor a ser adotar para o 
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coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para o caso do rio Paraibuna na seção de 

Chapéu d’Uvas é aquele igual a 47. 

4.0 MATERIAIS E MÉTODOS  

A bacia do Paraibuna (figura 1) é constituída de três rios fundamentais: o Paraibuna, o Cágado e o 

Peixe. O Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira, a 1.200 metros de altitude, e, após o percurso de 166 

quilômetros, encontra o rio Paraíba do Sul, a 250 metros de altitude. Segue, então, no sentido noroeste – sul - 

sudoeste, recebendo pequenos afluentes. Seus principais afluentes são o rio Preto e rio do Peixe.  

Logo que recebe o rio Preto, o curso do Paraibuna passa a acompanhar a estrada de ferro Rede 

Ferroviária Federal S.A. Assim, se torna o limite natural entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Ao descer a escarpa da Mantiqueira, o Paraibuna passa a ter uma declividade em seu alto curso. Entre 

Chapéu D’Uvas e o centro de Juiz de Fora, região que recebe a seção e o trecho deste estudo, o rio apresenta 

pequena declividade. Contudo, em alguns pontos as características se alteram devido às formações rochosas. A 

calha natural do rio em Chapéu D’Uvas mede 10 metros aproximadamente (CESAMA, 2012). 

As ribanceiras do Paraibuna são levemente inclinadas, baixas, argilosas e cobertas de vegetação. Seu 

leito é formado de pedra, areia, saibro e material sílico-argiloso. 

Figura 1 - Bacia do rio Paraibuna com seus principais rios e municípios. Fonte: (CESAMA, 2012) 

 

O trecho em estudo apresenta pouco mais de 100 metros de extensão e se encontra no Distrito de Chapéu de 

d’Uvas, no município de Juiz de Fora (MG). Para a determinação da declividade da linha d’água contava-se com 

03 (três) réguas limnimétricas: duas a montante da seção e uma a jusante. Esta já existia quando da 

materialização do trecho em estudo e pode, em caso de conveniência, ser usada para a definição da curva chave. 

A seção de monitoramente fica a 3 (três) quilômetros a jusante da represa de mesmo nome e tem largura de 

aproximadamente 10 (dez) metros. Suas seções transversais apresentam forma que se assemelham a geometria 

retangular. Para a realização do monitoramento, a seção transversal foi dividida em 08 (oito) verticais 

(FRANK,2013; PAIVA & MENDES,2010). 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas 28 (vinte e oito) campanhas de medições. Em todas as 

campanhas, determinaram-se a declividade da linha de água, a velocidade média de escoamento e a batimetria da 

seção. Através dos dados obtidos em campo, viabilizou-se a obtenção dos parâmetros necessários à aplicação da 

Equação de Hazen-Williams (1903-1920), consequentemente, foi possível ajustar o melhor coeficiente de perda 

de carga (C). A metodologia pode ser sistematizada nos seguintes passos: 
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1. 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. 

2. Determinação da declividade da linha de água: a declividade foi estabelecida pela diferença de cotas entre 

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

3. Determinação do raio hidráulico: em cada campanha de medições realizava-se a batimetria da seção. Uma 

vez obtida a batimetria da seção, o cálculo do raio hidráulico foi facilmente viabilizado pela razão entre a área da 

seção e seu perímetro molhado este viabilizado pelo desenho da seção em escala após as informações da 

batimetria. 

4. Definição da função objetivo: com o objetivo de determinar o coeficiente de perda de carga (C) a ser 

utilizado na Equação de Hazen-Williams (1903-1920), buscando-se produzir valores estimados para as perdas 

de cargas unitárias mais próximas das medidas no rio Paraibuna adotou-se uma função objetivo. Inicialmente 

foram arbitrados valores para o coeficiente de perda de carga e, posteriormente, calculava-se a perda de carga 

unitária inerente ao valor arbitrado. A perda de carga unitária calculada foi comparada à medida pela diferença 

percentual relativa em cada campanha, o que viabilizou encontrar o melhor coeficiente de perda de carga para 

a base de dados do rio Paraibuna. Os resultados desta operação estão apresentados no gráfico da figura 2. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 apresenta o inventário das informações obtidas para a determinação do coeficiente de perda de 

carga da Equação de Hazen -Williams. Os dados foram coletados pela realização de 28 campanhas de medições 

na calha do rio Paraibuna. No quadro 1 abaixo apresenta-se o extrato dos valores máximos médios e mínimo 

dos dados coletados que impactam diretamente o cálculo do coeficiente de perda de carga (C). Nota-se que a 

perda medida, adotada como a declividade da linha d’ água, apresenta valor máximo médio e mínimo 

respectivamente igual a 9,73; 7,34 e 4,82. O raio hidráulico apresenta valor máximo médio e mínimo, 

respectivamente, igual a 1,20; 1,01 e 0,70. A vazão apresenta valor máximo médio e mínimo respectivamente, 

igual a 13,67; 10,10 e 4,76.  

Quadro 1- Extrato das informações da Tabele 1 

variações  

Q Jlocx10
-4

 A P RH B yh 

(m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) 

Máximo 13,67 9,73 14,00 11,70 1,20 9,40 1,60 

Médio 10,10 7,34 10,49 10,23 1,01 8,51 1,22 

Mínimo 4,76 4,82 5,70 8,40 0,70 6,90 0,80 

As informações foram usadas na determinação do coeficiente de perda de carga (C). Para tanto, procedeu-se 

da seguinte maneira: 

Combina-se valores arbitrados para C com os parâmetros coletados Q(m3/s), RH (m) na equação 2 e chega-se à 

perda de carga teórica ou calculada ( ) para cada campanha.  

 Após calculada a perda de carga teórica calculava-se a diferença percentual relativa, em valores absolutos, 

pela equação 3 entre a perda de carga medida em campo ( ) e esta perda de carga teórica calculada ( ). A 

perda de carga medida foi adotada pela declividade da linha d’água do trecho no qual se estabeleceu a seção de 

monitoramento, o qual é dotado de três réguas limnimétricas sendo que duas delas distanciadas entre si de 

aproximadamente 100 metros possibilitou determinar a declividade da linha d’água. Os resultados desta 

operação estão resumidos no gráfico da figura 2. No qual se nota que é possível chegar ao valor para o 

coeficiente de perda de carga (C) igual a 47 que corresponde a diferença percentual relativa mínima de 

aproximadamente 35%.  

 

        Equação (3) 
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Observa-se pela equação [3] empregada para descrever analiticamente a diferença percentual relativa entre os 

valores medidos e calculados que, de fato, há a possibilidade de se encontrar realmente um único valor adequado 

para o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para as características do rio 

Paraibuna. Se os valores calculados para a perda de carga teórica forem muito menores que os valores medidos, 

o gráfico da diferença percentual relativa tende a uma assíntota horizontal em 100%, 

Observa-se na figura 2 que há tendência de redução da diferença percentual relativa para valores de C 

arbitrados entre 32 e 50 e o aumento desta diferença para valores de C arbitrados superior a 50. Observa-se ainda 

que a curva que representa a diferença percentual relativa tende a horizontalidade e tende a estabilizar a 

diferença percentual relativa para valores de C que vão até cerca de 290 e uma nova tendência de redução da 

diferença para valores de C superior a 290. Entretanto os valores de referência para o coeficiente de perda de 

carga (C) da Equação de Hazen-Williams citados na literatura revelam que C atinge o valor máximo de 140 

sinalizando, portanto, que valores de C superiores a 290 para o rio Paraibuna serão inadequados. (AZEVEDO 

NETO, 2007) 
Tabela 1 - Dados medidos no rio Paraibuna 

Nº 

Q  Jlocx10
-4

 A P RH B yh  

Nº 

Q  Jlocx10
-4

 A P RH B yh 

(m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) (m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) 

1 12,15 5,89 11,6 11,3 1,0 9,5 1,2 15 9,11 7,89 9,49 9,72 0,98 8,50 1,12 

2 12,99 4,92 13,6 11,2 1,2 8,8 1,5 16 7,83 7,79 7,04 8,80 0,80 7,80 0,90 

3 10,72 4,92 11,5 10,1 1,1 8,4 1,4 17 13,29 8,91 11,97 11,20 1,07 9,40 1,27 

4 10,75 5,02 10,3 9,7 1,1 8,1 1,3 18 9,77 7,89 11,02 10,66 1,03 9,30 1,19 

5 11,64 8,09 13,3 10,7 1,2 8,3 1,6 19 9,40 7,89 9,25 9,52 0,97 8,30 1,12 

6 12,56 7,07 12,0 10,6 1,1 8,3 1,4 20 9,47 9,73 9,73 9,91 0,98 8,80 1,11 

7 12,78 7,07 12,3 10,8 1,1 8,6 1,4 21 8,97 6,86 9,97 10,26 0,97 8,80 1,13 

8 13,35 7,28 14,0 11,7 1,2 9,0 1,6 22 8,97 7,89 9,84 10,11 0,97 8,80 1,12 

9 11,48 5,94 13,5 11,4 1,2 9,0 1,5 23 9,54 8,81 10,65 10,32 1,03 8,80 1,21 

10 13,67 6,04 13,1 11,5 1,1 8,7 1,5 24 9,61 8,91 10,49 10,02 1,05 8,50 1,23 

11 7,86 6,86 8,7 9,6 0,9 8,0 1,1 25 8,96 7,89 10,37 10,25 1,01 8,80 1,18 

12 4,76 4,82 5,7 8,4 0,7 6,9 0,8 26 9,57 7,80 10,63 10,40 1,02 9,20 1,16 

13 7,65 7,48 6,7 8,7 0,8 7,0 1,0 27 9,90 8,70 9,90 11,50 0,86 9,20 1,08 

14 6,69 7,99 6,9 8,8 0,8 7,4 0,9 28 11,40 7,80 11,40 10,25 1,11 9,20 1,24 

Q: Vazão ; Jloc: Perda de carga medida ; A: Área da seção transversal ; P: Perímetro molhado ; Rh: Raio 

hidráulico da Seção; B: Largura da seção transversal; ; yh: Profundidade hidráulica (Corresponde a razão entre 

a área da seção transversal pela largura). 

O gráfico da figura 3 mostra a relação entre o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e a rugosidade relativa do (Di/RH), na qual, i  - assume os valores de 50; 65; 84 e 90 e identifica a 

classe granulométrica do material do leito e busca-se apreciar os efeitos da rugosidade na perda de carga. Ao 

observar os gráficos na figura 3, nota-se nítida tendência de redução do coeficiente C com o aumento da 



 

7  

 

rugosidade relativa. Observa-se que a relação (Di/RH) aumenta pelo aumento da granulometria ou pela redução 

do raio hidráulico, o que sinaliza, portanto, que no caso do rio Paraibuna a redução no coeficiente de perda de 

carga (C) da Equação de Hazen-Williams, é mais impactada pela redução do raio hidráulico. Ainda na figura 3 

nota-se que o coeficiente C da Equação de Hazen-Williams cresce com o aumento da granulometria do material 

do leito, para certo valor fixo do raio hidráulico. Isso pode levar a importante conclusão prática no que se refere 

à aplicação da equação de Hazen-Williams aos escoamentos em condutos livres de leito rígido, como nas 

galerias de águas pluviais. Neles, há maior possibilidade de controle dos contornos geométricos para a fixação 

do raio hidráulico e da rugosidade, majorando a possibilidade de fixação de um valor único para o C. 

Figura 2 – Diferença percentual relativa entre a perda de carga medida e a estimada para diferentes valores de C 

 
 

Figura 3 – Variação de C com a rugosidade relativa 

 

Observa-se na figura 4 que o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams reduza com 

o aumento do adimensional (U*/U), que traduza os efeitos da turbulência do escoamento na perda de carga. 

Neste adimensional a velocidade de cisalhamento (U*) é calculada pela equação 4 em função do raio hidráulico 

(RH); da gravidade (g) e da declividade da linha d’ água (S) e “U” é a velocidade média do escoamento. 
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S.HRg.U*           Equação (4) 

A equação 4 mostra que a velocidade de cisalhamento pode aumentar mesmo com a diminuição do raio 

hidráulico em virtude da sua dependência também da declividade. Ao se apreciar a equação de Hazen-Willians, 

expressa pela equação 2, compreende-se que a perda de carga unitária aumenta com a redução do coeficiente C. 

Tais resultados corroboram os cálculos pela relação 
08,1

)U*U(159,3C


  e mostram que a influência das 

variáveis declividade e raio hidráulico influenciam substancialmente na redução do coeficiente C da equação de 

Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem à variação da granulometria do material do leito na redução do 

coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams e, consequentemente, no aumento da perda 

de carga. Ademais a relação apresentada no gráfico da figura 4 pode ser usada como primeira aproximação para 

calcular o coeficiente C da Equação de Hazen-Williams em virtude do bom ajuste traduzido pelo coeficiente 

correção igual a 0,90. 

 

Figura 4 – Cálculo o coeficiente de perda de carga (C) em função de U*/U 

 

6.CONCLUSÃO 

Os valores do Coeficiente C da equação de Hazen-Williams são reduzidos com o aumento da rugosidade 

relativa (Di/RH). 

Os valores do Coeficiente C da equação de Hazen-Williams são reduzidos com o aumento da rugosidade 

relativa (U*/U). 

Foi observado que a influência das variáveis declividade e raio hidráulico impactam substancialmente na 

redução do coeficiente C da equação de Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem a variação da 

granulometria do material do leito na redução do coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e consequentemente no aumento da perda de carga. 

Foi encontrada ótima correlação entre o parâmetro adimensional de turbulência (U*/U) e o coeficiente de 

perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para o rio Paraibuna. 
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Para o estudo de caso ora abordado, através de uma função objetivo, concluiu-se que o melhor valor a ser 

indicado para o C (no rio Paraibuna) é C = 47, cuja diferença percentual relativa entre o valor medido e o 

calculado é igual a 34,79%. 

Por fim, acredita-se que a metodologia adotada neste trabalho pode ser estendida a outros cursos de água com 

características semelhantes àquelas do trecho do rio Paraibuna, em que se desenvolveu este estudo de caso. 
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