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ASSUNTO

Equação de Bernoulli

OBJETIVO GERAL

Compreender os termos, as restrições e uma das aplicações da equação de Bernoulli.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Calcular a vazão de ar em função da porcentagem de abertura da válvula

 Verificar a influência do diâmetro da tubulação na vazão de ar

 Identificar as restrições da equação de Bernoulli e avaliar a validade da equação nas medições realizadas

MATERIAIS

 Rede de ar comprimido;

 Tubo de Pitot (tubo em “U”);

 Tubos de PVC com diâmetros de 1/2’”, 3/4” e 3”;

 Folha para marcação da posição da válvula

Figura 1 – Esquema dos materiais utilizados na prática

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

a) Montar tubo de PVC de 1/2” no tubo flexível;

b) Fixar uma folha em branco no quadro de isopor. Fazer uma linha de referência na folha usando a régua que
está fixada na alavanca da válvula de ar;

c) Inserir a extremidade reta do tubo em “U” no furo da parede do tubo de PVC;



d) Inserir a extremidade curva do tubo em “U” na saída do tubo de PVC. A seção transversal do tubo curvo deve
ficar perpendicular ao escoamento;

e) Abrir lentamente a válvula de ar até que a diferença de altura do fluido observada no tubo em “U” seja 20
mm. Marcar na folha fixada no isopor a posição da régua;

f) Repetir o procedimento “e” considerando as diferenças de altura do fluido no tubo em “U” iguais a 40mm e
também 60 mm;

g) Fechar a válvula de ar;

h) Substituir o tubo de PVC de 1/2” pelo tubo de PVC de 3’4”. Repetir os procedimentos de “b” a “g”

i) Substituir o tubo de PVC de 3/4” pelo tubo de 3”. Repetir os procedimento de “b” a “g”.

DISCUSSÃO

 Discutir as restrições da equação de Bernoulli aplicadas ao experimento

 Avaliar o efeito do diâmetro da tubulação no diferencial de pressão e na vazão calculada;

 Avaliar o perfil  de vazão da válvula em função da porcentagem de abertura e discutir  se esta válvula é
adequada para controle de vazão.

ORIENTAÇÕES GERAIS

 As normas gerais de segurança devem ser obedecidas durante a realização de todo experimento;

 Atenção especial: não posicionar nenhuma parte do corpo, especialmente a face, no escoamento de
ar comprimido. O escoamento pode conter partículas sólidas ou contaminantes que podem causar
lesões;

 EPI necessários: jaleco, óculos de proteção, protetor auricular e luvas;

 Após o experimento,  todos os  objetos  devem ser  limpos e organizados,  conforme condição  anterior  ao
experimento.


