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1. RESUMO  

Dada a importância da quantificação da vazão tanto na indústria quanto na 

academia, e nas residências ou em qualquer local em que haja um fluxo de 

algum fluido de interesse e do uso de novas tecnologias para o aperfeiçoamento 

dos materiais, métodos e técnicas, o presente trabalho trata da construção de 

uma bancada didática para o estudo e a aferição do caudal por medidores tipo 

tubo de venturi e placa de orifício utilizando impressão 3D.  

2. INTRODUÇÃO  

Existem diversos tipos de dispositivos com a finalidade de executar a aferição da 

vazão, cada um com suas particularidades e assim mais indicado para 

determinada aplicação. Este projeto de iniciação científica visa projetar, montar 

e validar uma bancada didática para a medição de vazão. 

A base teórica vem da equação de Bernoulli (uma aplicação da conservação da 

energia mecânica), já que os medidores em questão funcionam a partir da 

geração de um diferencial de pressão no escoamento. Para a elaboração da 

bancada, são levados em consideração pontos como simplicidade, custo e 

mobilidade. Dispositivos que realizam aferição de vazão têm custo elevado em 

relação a outros dispositivos que quantificam outras grandezas físicas. Assim, 

além de desenvolver um aparato para estimular o aprendizado que envolve 

vários tópicos em engenharia, este trabalho possibilita o contato dos discentes 

com medidores não tão disseminados como manômetros, réguas, paquímetros, 

cronômetros, etc. 

3. OBJETIVOS 

Construir bancada didática para medição de vazão.  

4. METODOLOGIA  

A metodologia foi dividida em três principais áreas: planejamento, projeto e 

execução. A área referente ao planejamento abrange revisão bibliográfica, 

levantamento dos insumos e levantamento dos custos. A área de projeto 



concerne ao dimensionamento dos medidores, tomando como referência as 

normas técnicas, à impressão tridimensional dos medidores, à definição do 

layout da bancada e à escolha da bomba apropriada de modo a evitar cavitação 

no sistema. Por fim as etapas de execução são a construção da bancada, a 

realização dos experimentos e a validação dos dados obtidos. 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a revisão da literatura e da definição de um lay-out, foi necessário formular 

modelos computacionais para evitar problemas como cavitação e 

dimensionamento inapropriado dos materiais. Assim, a partir de planilhas feitas 

especificamente para os elementos primários da medição (placa de orifício e 

tubo de venturi) e dados da bancada obtidos em manuais, normas e livros, foram 

determinados alguns valores para delimitação do projeto. 

Para seleção da bomba a ser utilizada na bancada didática, foi feita uma análise 

de sensibilidade, onde levou-se em conta a relação (Beta) entre o diâmetro do 

estrangulamento dos medidores (d) e o diâmetro da tubulação (D), isto é, “Beta 

= d/D”. Para o valor da relação igual a 0,75 (que são os que permitem maior 

alcance de medição), condições ambientes e tubo de 20 mm, só haveria 

cavitação numa vazão a partir de 78 L/min, que está bem acima das bombas 

residenciais de pequeno porte, ou seja, o risco de cavitação é descartado para 

tais condições. 

Pelo fato de a vazão máxima medida pela bancada ser delimitada pelos 

manômetros em U anexados à estrutura, outro dado importante obtido a partir 

desta modelagem é que recomenda-se uma vazão de até 17 L/min.  

Foram então selecionadas seis bombas comerciais, em faixas de preço similares 

para a avaliação prévia do caudal de operação. Duas de bombas de aquário e 

quatro residenciais. Seus dados de catálogo foram comparados e a vazão de 

operação determinada. Com base na análise de sensibilidade realizada, 

verificou-se que a bomba MKP 60-1 possibilita maiores velocidades de 

escoamento. Por este motivo, esta bomba será utilizada para a 

operacionalização da bancada e o fluxo limitado por válvulas de restrição. 



Após análise da bomba, o protótipo inicial do tubo de venturi foi dimensionado 

através do programa Autodesk Inventor conforme apresentado na Figura 1 e 

impresso no Laboratório de impressão 3D da Unijorge, conforme a Figura 2. 
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Figura 1 - Desenho técnico do medidor venturi 

Figura 2 - Protótipo final: tubo de venturi 


