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1. RESUMO 

O presente estudo foi desenvolvido em função do conceito educacional de que 

experimentos práticos aumentam o aprendizado e também o interesse do aluno no 

assunto. Partindo desse pretexto, foi dado início ao projeto da bancada de estudo de 

quantidade de movimento em fluidos incompressíveis. Após a construção da primeira 

versão da bancada, foram realizados alguns ensaios modificando o diâmetro do bocal 

de saída e também a vazão. Da primeira versão da bancada conclui-se que a mesma 

atende parcialmente o objetivo a que se destina, apresentando um desvio máximo 

entre teoria e prática de 16,59%. Serão realizadas novas adaptações, sendo as 

principais a alteração do perfil do bocal para cônico de 60º, a fim de se obter uma 

velocidade maior no jato, e a substituição do rotâmetro por um medidor de fluxo digital 

para se evitar o erro de leitura no equipamento. Tais modificações tem também a 

função de diminuir o desvio encontrado entre o que se aplica na teoria e prática, desvio 

que é parcialmente dado em função da perda de carga no sistema a qual não é 

considerada neste estudo. 

2. INDTRODUÇÃO 

 Para solucionar diversos problemas de engenharia é necessário determinar as 

forças que agem em estruturas sólidas, fixas ou em movimento, em consequência de 

fluidos que se movem em contato com elas. Tal resultado é obtido a partir da equação 

de quantidade de movimento (BRUNETTI, 2008). 

Ao trabalhar com um fluido, tem-se a impressão de que seu manejo é oposto 

àquele com um sólido. Os fluidos tendem a escoar quando manuseados (por exemplo, 

quando se agita o líquido em um copo). Sólidos tendem a se deformar ou dobrar (como 

por exemplo, quando um indivíduo bate sobre um teclado, as molas sob as teclas se 

comprimem). Na engenharia, a definição de um fluido requer uma definição mais 

formal e precisa: fluido é uma substância que se deforma continuamente sob 

aplicação de uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequeno seja o 

seu valor (FOX, PRITCHARD & MCDONALD, 2010). 

 De acordo com Bortolaia, Rasia e Valdiero (2011), experimentos práticos 

durante o período de graduação aumentam o aprendizado e também o interesse do 

aluno no assunto em que está realizando o experimento. Desse modo, foi identificada 

uma excelente oportunidade para a construção de uma bancada para estudo de 

quantidade de movimento. 



3. OBJETIVOS 

 O presente estudo tem por objetivo a construção de uma bancada para estudos 

em fluidos incompressíveis a fim de simplificar o estudo de aplicações mais complexas 

para a quantidade de movimento. 

 

4. METODOLOGIA 

 Foram utilizados para a construção do módulo experimental um sistema de 

regime permanente e também foi desprezada a perda de carga na tubulação. Este foi 

constituído por uma bomba afogada que utiliza água contida em um reservatório 

acoplado a um tubo com um bocal reduzido que incide um jato d’água em uma das 

extremidades de uma alavanca. Em sua outra extremidade é fixado um dinamômetro 

para que, por consequência da força do jato d’água, gere uma força equivalente 

devido a relação estabelecida pela alavanca, que serve de parâmetro para realização 

de cálculos de diversos fatores como por exemplo a força exercida pelo jato d’água. 

Segue a seguir uma figura para visualização da bancada. 

 

 

Figura 1 – Primeira versão da bancada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 A bancada está sendo desenvolvida na Universidade Santa Cecília utilizando-

se de parâmetros para projeto da mesma o método de utilização da equação da 

quantidade de movimento descrito por Brunetti (2008), onde o jato d’água atinge um 

anteparo fixo e plano. 

 Mesmo que a placa tenha um pequeno deslocamento angular ao se exercer a 

força do jato, para este estudo, está sendo considerado o deslocamento angular nulo. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A construção do módulo experimental ocorreu dentro dos parâmetros 

esperados, não divergindo com os cálculos realizados anteriormente no planejamento 

teórico do mesmo. Sua funcionalidade para os propósitos didáticos à qual se destina 

se mostrou parcialmente eficiente, apresentando um desvio máximo entre os ensaios 

práticos e o cálculo referencial teórico de 16,59% como indicam os gráficos a seguir. 

Gráfico 1 – Comparação dos resultados práticos e teóricos com bocal de 7mm. 

 

Gráfico 2 – Comparação dos resultados práticos e teóricos com bocal de 6mm. 
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