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RESUMO 

Compreendendo a realidade industrial e buscando assemelhar-se com a mesma, os laboratórios dos 

cursos de engenharia buscam dispor de equipamentos e práticas que incentivem o aluno a desenvolver-se 

em equipe buscando solucionar os problemas propostos. O que foi analisado e discutido neste trabalho 

foram processos fluidodinâmicos realizados em bancada didática hidrodinâmica e esta, possui um 

software capaz de medir a variação de pressão que ocorre enquanto a simulação acontece. Buscando 

facilitar a execução das práticas realizadas nesta bancada e aproximar o laboratório à realidade do meio 

industrial onde o tempo gasto para realização das análises e simulação são fatores cruciais para 

economizar recursos em testes, foi proposta a criação de um software que em conjunto com o software 

próprio da bancada tem a função de facilitar e agilizar a obtenção dos resultados. 
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1 – INTRODUÇÃO  

O ambiente acadêmico se torna eficaz pois busca formas alternativas para fundamentação dos seus 

conteúdos e as colocam em prática nos seus mais diversos cursos. Os livros e os materiais didáticos, 

prezam pela valorização, autenticidade, pelo aprimoramento e pela qualidade de uma base sólida de 

quem os utilizam (SOUZA et al., 2014).  

 

A utilização de práticas laboratoriais, possibilita os educandos irem além dos conhecimentos adquiridos em 

sala de aula. Os laboratórios servem também como treinamento da capacidade criadora, ou seja, permite ao 

aluno o desenvolvimento de diversas aplicações (PEKELMAN, 2004). 

 

Um equipamento que vem se destacando quanto ao seu uso é a bancada didática utilizada nas práticas em 

laboratório onde, o tipo utilizado para o estudo e aplicação dos Fenômenos de Transporte, é o modelo de 

bancada hidráulica (SILVA, 2017). 

 

O desempenho de uma bancada didática pode ser melhorado com a implementação de um software que 

trabalhe simultaneamente com o processo fornecendo informações de maneira rápida, agilizando a 

obtenção da análise (SOUZA, 2013). 

 
 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO  

A classificação dos tipos de escoamento se dá como escoamento não viscoso e escoamento viscoso. O 

escoamento não viscoso é aquele que a viscosidade não influencia significativamente, e assim, é 

desconsiderada. No entanto no escoamento viscoso, os efeitos da viscosidade são muito importantes e 

não podem ser desconsiderados (POTTER, 2009). 

 

Quando o fluido é possui viscosidade elevada, este escoa lentamente pela tubulação, esse lento escoamento é 

conhecido como laminar. Quando a movimentação do fluido é altamente desordenada e o fluido está em alta 
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velocidade ou quando se diminui a viscosidade, é denominado escoamento turbulento (ÇENGEL, 2015; 

HIBBELER, 2016). 

 

A identificação do tipo de escoamento pode ser feita pela determinação do valor adimensional, o número 

de Reynolds (Re) (Equação 1), onde o valor encontrado permite determinar se o escoamento é laminar ou 

turbulento (PIZZO, 2015). 

 

 

Visto que V, é a velocidade média do escoamento, D é o diâmetro de um duto circular, ρ é a densidade 

do fluido que está em escoamento e µ é a viscosidade dinâmica do fluido (POTTER, 2009). 

 

A perda de carga é um fator que gera influência no escoamento de um fluido envolvendo perda de 

energia. Conforme o fluido escoa ao longo de um tubo, perde-se energia por causa das interações entre o 

fluido e as paredes do tubo. No escoamento turbulento a perda de carga é muito maior que no 

escoamento laminar pois a velocidade é um fator que influencia o valor da perda de carga (GRIBBIN, 

2014). 

 

Equipamentos conhecidos como medidores de vazão que geralmente estão acoplados em pontos 

determinados da tubulação determinam a quantidade de fluido que passa por um duto em uma certa 

quantidade de tempo. A operação desses medidores é baseada no princípio de uma obstrução ao 

escoamento que está presente em um duto ou tubo e em consequência disso um diferencial de pressão 

existirá através da obstrução. Os medidores de vazão mais comumente presentes em tubulações são o 

tubo de Venturi, bocal de vazão, rotâmetro e a placa de orifício que pode ser concêntrica, excêntrica ou 

segmentada (FOX, 2014; POTTER, 2009). 

 

De acordo com LLK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (2010) bancada didática pode ser definida 

como uma ferramenta que auxilia a consolidação da aprendizagem, simulando alguns dos inúmeros 

processos industriais existentes (apud SCHERER, 2014). 

 

A realização de trabalhos em laboratório com o auxílio de ferramentas computacionais permite unir os 

conhecimentos adquiridos com o interesse despertado no uso do computador como uma ferramenta de 

trabalho, além da obtenção dos resultados mais rapidamente do que se os mesmos fossem obtidos de 

maneira manual (GUILHERMO, 2005). 

 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO  

A bancada de estudo deste trabalho possui um software denominado Handheld Meter's Data Logger 

(Registro de Dados do Medidor Portátil) que mede o diferencial de pressão de maneira automatizada 

enquanto a prática acontece. Além dos medidores de pressão acoplados na mesma, esta ainda possui um 

manômetro digital onde que através do mesmo é possível obter utilizando o software próprio da bancada 

um gráfico com os picos de variação de pressão e estes picos podem ser salvos no computador em um 

arquivo de texto. 

 

Conforme proposto, foi criado um software que trabalharia em conjunto com o software próprio da 

bancada utilizando o arquivo de texto salvo após cada simulação realizada. O software criado recebeu o 

nome de CalcBanc – Cálculos em Bancada Hidráulica e o mesmo calcula a perda de carga decorrente em 

cada situação com válvulas, medidores de vazão e outros tipos de equipamentos denominados acidentes e 

a vazão presente em cada medidor que compõe a bancada. 

 

 

Equação 1 
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4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES  

Para obtenção dos resultados no CalcBanc, após o usuário informar tudo o que é solicitado, o software 

fornecerá os valores das perdas de carga distribuída e total (Figura 1) para cada variação de pressão 

obtida no ensaio. 

 

 
Figura 1: Obtenção das perdas de carga distribuída e total em cada variação de pressão. 

 

De maneira análoga é possível calcular a vazão especificando qual medidor está em uso na análise e o software 

solicitará ao usuário informações em que o mesmo observará na bancada e inserirá a informação, gerando 

então os resultados, conforme visto na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Cálculo da vazão com placa de orifício concêntrico. 

 

De maneira clara e objetiva o software fornece os resultados mediante informações solicitadas e dados 

que participaram de cada ensaio analisado tanto em obtenção das perdas de carga quanto para cada 

medidor de vazão que compõe a bancada hidráulica. 
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5 – CONCLUSÃO  

O software criado obteve êxito na proposta de agilizar e melhorar a maneira como um ensaio 

experimental em bancada hidráulica é feito, permitindo que o usuário efetue o procedimento aplicando os 

conhecimentos sobre o deslocamento de fluidos adquiridos em sala de aula de maneira mais rápida, 

proporcionando a execução de testes e verificando as situações enquanto o procedimento acontece sem 

ter a necessidade de retornar ao laboratório em outro momento. 
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