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1. RESUMO 

Em 1883, Osborne Reynolds, após práticas de laboratório, desenvolveu 

estudos e demonstrou a existência de tipos de escoamento: o laminar e o turbulento. 

Basicamente, estes escoamentos se diferem pela organização das moléculas ao 

fluir[1]. Pensando na riqueza desse experimento realizado por Reynolds e na 

complexidade dos escoamentos de um fluido, esse trabalho tem como objetivo avaliar 

os tipos de comportamentos e a estabilidade de um fluxo, através da construção de 

uma bancada de ensaios didática, para que seja possível demonstrar, em laboratórios 

ou salas de aula, o estudo dos diferentes comportamentos dos fluidos. 

2. INTRODUÇÃO 

A mecânica dos fluidos é a ciência física mais antiga que trata de corpos tanto 

estacionários como em movimento sob a influência de forças. Pode ser definida como 

a ciência que trata do comportamento dos fluidos em repouso (estática dos fluidos) ou 

em movimento (dinâmica dos fluidos) e da interação entre fluidos e sólidos e outros 

fluidos nas fronteiras, abordando o comportamento físico dos fluidos e suas 

propriedades[2]. 

Uma substância no estado líquido ou gasoso recebe o nome de fluido, e sua 

distinção entre um sólido é baseada na capacidade da substância resistir a uma 

tensão de cisalhamento, ou tangencial, aplicada, que tende a mudar sua forma. O 

sólido resiste a tensão de cisalhamento aplicada deformando-se, enquanto que o 

fluido se deforma continuamente sob a influência da tensão de cisalhamento, não 

importando quão pequena ela seja[2]. 

A mecânica dos fluidos pode ser amplamente aplicada em diversos setores da 

sociedade, desde as áreas de engenharia, como também em áreas importantes como 

a medicina. Além disso, pode ser usada nas atividades diárias como no projeto de 

sistemas modernos, de aspiradores de pó a aeronaves supersônicas, e por isso se 

torna fundamental desenvolver uma boa compreensão de seus princípios. A 

contribuição reconhecida mais antiga para a teoria da mecânica dos fluidos foi feita 

pelo matemático grego Arquimedes (285-212 a.C.). Ele formulou e aplicou o princípio 

do empuxo no primeiro teste não destrutivo da história para determinar o teor de ouro 

da coroa no Rei Hiero I. Os romanos construíram grandes aquedutos e educaram 



muitos povos conquistados sobre os benefícios da água limpa, porém, de modo geral, 

tinham uma compreensão muito pobre da teoria dos fluidos[3]. 

Portanto, o estudo e conhecimento dos conceitos e princípios desta disciplina 

são indispensáveis para o projeto de qualquer sistema onde haja a existência de um 

fluido. Sendo assim, faz parte desse projeto construir o experimento de Reynolds e 

realizar análises de escoamento de fluidos sob determinadas condições impostas ao 

problema. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a construção de uma bancada de ensaios 

didática para que seja possível a caracterização e análise do escoamento de fluidos, 

possibilitando assim estudar o experimento realizado por Reynolds, podendo ser 

demonstrado em laboratórios ou salas de aula. 

4. METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo proposto foram realizadas pesquisas em livros de 

mecânica dos fluidos, revistas e artigos científicos, aprofundando os conhecimentos 

da área de estudo e entendendo o experimento realizado por Reynolds, para 

compreender como seria desenvolvida uma bancada de testes didática para a 

caracterização do escoamento de fluidos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Num primeiro momento foram descritas e estudadas as etapas que compõe o 

desenvolvimento de uma bancada de ensaios didática, que tem como objetivo a 

caracterização e análise do escoamento de fluidos. A primeira etapa consistiu em 

fazer um levantamento de peças e componentes da bancada, além do levantamento 

do seu procedimento de montagem. A partir da compreensão dos princípios que 

envolvem construir o experimento, foi essencial a determinação de quais 

componentes seriam necessários adquirir para poder realizar a construção do mesmo. 

O projeto foi discutido e pensado após varias pesquisas. Num segundo momento foi 

realizado um esboço e analisado os detalhes da bancada. Por fim, foi realizado o 

desenho da bancada didática, utilizado o software de projeto Solidworks e portanto, 

descrito a intenção do protótipo final do projeto.   

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O levantamento do procedimento de montagem da bancada, apresentado 

abaixo, foi dividido pelos reservatórios superior, responsável pelo armazenamento do 

corante, intermediário e inferior, responsáveis pela captação e medição do 

escoamento, além dos outros componentes, como o case, que servirá para armazenar 

todos os outros componentes referentes ao projeto. O projeto vislumbra uma bancada 

didática flexível, sendo possível o professor apresentar em sala de aula ou até a 

realização de experimentos mais sofisticados no laboratório. O projeto contém, 

também, um aparelho arduíno, que deixará a bancada mais moderna e precisa para 

a aferição dos dados. Foi utilizado o software de projeto Solidworks, como ferramenta 

de desenho para desenvolver um layout da bancada de teste e possibilitar uma 

visualização de como o projeto ficaria depois de montado. Como etapas a serem 

realizadas, o presente trabalho pretende medir o fluxo de fluidos para análises de 

escoamentos laminar e/ou turbulento. 

 

Figura1: Bancada Didática para escoamento de fluidos. Fonte: Próprio autor 
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