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RESUMO 
 

 

 

Dentre a tecnologia existente do funcionamento de turbinas hidráulicas, há um vasto 
estudo específico focado na geometria e posicionamento das pás, sua disposição 
angular cuja mínima variação tem fundamental importância para a eficiência gerada 
pelas turbinas. O presente trabalho apresenta um estudo experimental de um perfil 
aerodinâmico. As medições serão feitas com o aerofólio estático em túnel de água e 
então comparado com a literatura já existente. Os coeficientes de arrasto, 
sustentação e momento serão obtidos com o auxílio de uma célula de carga 
projetada especificamente para o experimento. O trabalho apresenta também 
métodos específicos de calibração tanto para o conjunto moto - bomba presente no 
túnel, quanto para a calibração da balança acoplada ao perfil, nas quais devem ser 
precisas, pois as calibrações interferem diretamente no cálculo de cada coeficiente. 
Com os dados obtidos, será feito um levantamento de curvas Cl (coeficiente de 
sustentação) e Cd (coeficiente de arrasto). Os ensaios permitirão definir os limites de 
Reynolds em que pode ser trabalhado no túnel de água revitalizado. E utilizando o 
programa de simulação computacional chamado XFOIL, capaz de criar modelos de 
fluxo sobre aerofólios bidimensionais e tridimensionais, será comparado os 
resultados experimentais com o computacional. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Perfis aerodinâmicos, aerodinâmica, aerofólios, túnel de vento, 
túnel de água. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Among the existing technology of the operation of hydraulic turbines, there is a vast 
specific study focused on the geometry and positioning of the blades, their angular 
disposition whose minimum variation is of fundamental importance for the efficiency 
generated by the turbines. This paper presents an experimental study of the profile 
aerodinamic. It will be measured statically in the water tunnel for comparison with the 
existing literature. The coefficients of drag, lift and moment are obtained with the aid 
of a load cell designed specifically for the experiment. It also presents specific 
methods of calibration for both motor - bomb this present in the tunnel, and for the 
calibration of coupled profile, where balance must be accurate because the 
calibrations interfere directly in the calculation of each coefficient. With the data 
obtained from a survey curves Cl (lift coefficient) and Cd (drag coefficient) will be 
done. The assays will define the boundaries of that Reynolds can be worked in the 
tunnel and water revitalized using program XFOIL the simulated results with the 
experimental results are compared. 
 
 
 
Keywords: Aerodynamic airfoils, aerodynamic, airfoils, wind tunnels, watter tunnels. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O presente trabalho aborda sobre esforços existentes em um perfil 

aerodinâmico imerso em um escoamento de fluído água, dentro de um túnel 

específico e planejado para simular tal escoamento. Trata-se de um trabalho 

experimental no qual seus resultados geram interesse na área de hidrodinâmica, 

pois, apesar da grande quantidade de estudos já existentes, o tema está inserido 

dentro de um assunto onde os efeitos viscosos são mais profundos, pois a água é 

consideravelmente mais viscosa e mais densa que o ar; Então os resultados podem 

ajudar tanto para comprovar a teoria, quanto para auxiliar em possíveis otimizações 

no funcionamento de sistemas de geração de energia hidrelétrica, ou qualquer outro 

sistema que possa ser assimilado, como a geração de energia eólica. 

Em países como o Brasil que possui muitos rios e bacias, uma solução para 

se obter energia elétrica foi fazer girar turbinas (converter energia mecânica ou 

cinética em elétrica) aproveitando a força das águas. Daí surgiu as grandes usinas 

hidrelétricas que, atualmente, segundo a Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

(2013), são responsáveis por 75,2% de toda a geração de energia elétrica no Brasil.  

Ainda assim, hoje 2,7 milhões de brasileiros não têm energia elétrica, 

principalmente comunidades humildes e domiciliados na zona rural, portanto o 

desenvolvimento de sistemas hidrelétricos deverá manter-se a longo prazo vindo à 

tona então um novo assunto, a sustentabilidade. O objetivo agora não é apenas 

expandir o sistema hidroenergético do Brasil, mas também otimizar a eficiência das 

turbinas hidráulicas buscando principalmente por energia limpa, renovável e de 

baixo impacto ambiental. Uma solução está sendo desenvolver sistemas 

hidrocinéticos de pequeno porte, onde são utilizadas turbinas específicas que 

aproveitam a energia cinética dos rios sem agredir muito a natureza e com a grande 

vantagem de mobilidade, podendo ser instaladas em comunidades isoladas que 

carecem de energia elétrica. 

Observa-se então a importância energética de analisar fenômenos 

hidrodinâmicos encontrados no funcionamento de turbinas hidráulicas, o que serviu 

de motivação para o estudo experimental presente, pois entendendo melhor o 

funcionamento das turbinas, assimilando com a geometria de cada pá, o 
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posicionamento delas e em ângulos determinados, pode-se tentar regular a vazão 

presente e, consequentemente, aumentar a potência gerada. 

Outra motivação que está ligada ao aprimoramento de estudos da 

hidrodinâmica, é revitalizar / otimizar o túnel de água  Armfield modelo HAN 5 

localizado na Universidade de Brasília, de modo que, futuramente seja possível 

obter os mesmos dados (coeficientes e curvas) utilizando outros perfis, a visto que 

para trocar um perfil por outro não venha a existir uma grande complexidade, 

capacitando assim posteriormente a elaboração de vários testes comparativos entre 

os inúmeros perfis conhecidos, o que expandiria e possibilitaria mais estudos à 

comunidade acadêmica. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Quando se trata de túnel de água relacionado a esforços em perfis 

aerodinâmicos, existe um vasto estudo tanto experimental quanto computacional 

que fazem medições, por exemplo, do campo de pressão no perfil, velocidade do 

escoamento, coeficientes aerodinâmicos entre outros dos inúmeros dados que 

podem ser calculados. Trabalhos estes que estão se tornando bastante comum, pois 

hoje em dia já existem várias técnicas e métodos empregados, os quais na maioria 

das vezes há comparativos entre os resultados experimentais e teóricos. 

Nesse trabalho o tema em questão é bastante relacionado ao estudo dos 

fenômenos que envolvem a aerodinâmica, pois ela é uma ciência que estuda o 

movimento de fluidos relativos às suas propriedades e características, e às forças 

que exercem em corpos sólidos neles imersos. Apesar de o experimento presente 

ser realizado em fluido líquido, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da 

aerodinâmica, pois a física das forças é similar. 

1.2.1 Coeficientes Aerodinâmicos 

No momento em que o perfil é imerso no escoamento, uma parte do fluido 

circula sobre o perfil exatamente no extradorso, e a outra parte envolve o perfil no 

intradorso como ilustra a Fig. 1.1: 
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Figura 1.1 – Escoamento circulando o perfil (PEIXOTO, 2009). 

Esses perfis estão sujeitos às forças aerodinâmicas fundamentadas pelo 

teorema de Bernoulli conforme afirma Halliday et all (1996), “se a velocidade de uma 

partícula de um fluido aumenta, enquanto se desloca ao longo de uma linha de 

corrente, a pressão do fluido diminui e vice-versa”, ou seja, se a energia 

cinética aumenta, a energia determinada pelo valor da pressão diminui 

obrigatoriamente seguindo o princípio de continuidade. Essas reações provenientes 

do fluxo em torno do perfil gera uma resultante aerodinâmica que é decomposta em 

outras duas forças, a Força de Sustentação e a Força de Arrasto, indicadas na Fig. 

(1.2): 

 

Figura 1.2 – Esforços aerodinâmicos (WELTITNER, 2001). 
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A sustentação é a força indicada pela linha perpendicular à linha de fluxo, ela 

está relacionada com a diferença de pressão estática que surge entre o extradorso e 

intradorso do perfil devido à variação de velocidade das partículas; no extradorso a 

partícula precisa percorrer um caminho maior no mesmo intervalo de tempo 

aumentando sua velocidade e diminuindo sua pressão estática, assim a pressão no 

intradorso acaba sendo maior, fazendo surgir essa força para cima chamada de 

sustentação. 

A equação para obtenção da Força de Sustentação L se dá pela Eq. (1) 

(Halliday, 1996): 

      
 

 
                                                                                                                   

Já a força de arrasto é a linha paralela à linha de fluxo, ela é uma força que 

atua em oposição ao movimento do perfil. Ela está relacionada à fricção do aerofólio 

com o escoamento e ao desbalanceamento de pressão existente sobre a superfície, 

sendo subdivida assim em dois tipos: arrasto de atrito e arrasto de forma. 

De acordo com Biasi (2010), o arrasto de atrito se deve às tensões de 

cisalhamento atuantes na superfície do objeto, que está diretamente relacionada às 

características (lisa ou áspera) do material na sua superfície. Já o arrasto de forma, 

é criado devido ao desequilíbrio de pressão gerado pela separação do escoamento 

com a superfície do perfil. Esse de fato está diretamente relacionado à geometria do 

objeto imerso, podendo ser facilmente observado na Fig. 1.3, que mostra o quanto a 

aerodinâmica da geometria influencia no arrasto de forma.  

 

Figura 1.3 – Influência da geometria do objeto no arrasto de forma (Biasi 2010). 
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A equação para obtenção da Força de Arrasto D se dá pela Eq. (2) (Halliday, 

1996): 

      
 

 
                                                                                                                 

Matematicamente falando, observa-se na Equação (1) e (2), que a Força de 

Sustentação e a Força de Arrasto dependem da densidade da água ρ, velocidade do 

escoamento V, área da superfície do perfil As e os coeficientes aerodinâmicos (CL e 

CD), parâmetros esses que serão medidos e controlados com o auxílio de um túnel 

de água.  

Esse é o ponto de suma importância ao projeto, pois a grande vantagem da 

utilização do túnel de água é o fato de que neste, os testes podem ser 

cuidadosamente controlados. No túnel de água há a possibilidade de variar a 

velocidade do escoamento e variar os perfis aerodinâmicos juntamente com seus 

ângulos de ataque. Logo cada experimento pode ser analisado a fim de ser obter 

curvas CL x α, CD x α, perfis de velocidade e a curva de razão CL/CD. 

Estudando detalhadamente essas curvas e dados, podem-se definir os pontos 

de máxima taxa de sustentação por arrasto, esses pontos específicos definem o 

melhor ângulo de ataque que resulta na melhor eficiência da força aerodinâmica. 

Todos esses coeficientes aerodinâmicos são importantes para a 

determinação do perfil ao se projetar uma turbina hidráulica ou eólica, pois eles são 

fatores que relacionam à máxima sustentação, angulação de boa distribuição de 

pressão e o mínimo arrasto, subentendendo assim que, a força resultante gerada 

pelo escoamento pode ser calculada não só pela integração das tensões sobre a 

superfície dos perfis, mas também analisando a resultante aerodinâmica (definida 

pela decomposição da força de sustentação e da força de arrasto) gerada nos 

mesmos. 

A conversão de potência pelos parâmetros aerodinâmicos se dá 

resumidamente pela relação com o Torque nas pás do rotor da turbina provocado 

por eles, gerando uma espécie de potência motriz à turbina, porém uma análise mais 

detalhada relaciona também outros parâmetros como o de gradiente de velocidade 

das partículas e a distribuição de pressão ao longo da superfície do perfil (AMARAL 

Jr., 2014). 
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A Fig 1.4 ilustra como é acoplado um perfil aerodinâmico no rotor de uma 

turbina hidráulica: 

 

Figura 1.4 – Rotor de uma turbina hidráulica (AMARAL Jr., 2014). 

É importante relacionar o torque, pois ele é um fator que multiplicado pela 

variação angular ω do rotor de uma turbina, obtém-se a potência mecânica Pm, que 

por sua vez está diretamente relacionado ao Coeficiente de Potencia CP. 

O Coeficiente de Potencia é um parâmetro indispensável em qualquer projeto 

de turbinas hidráulicas ou eólicas, pois ele indica o rendimento efetivo da conversão 

da energia advindo do escoamento, líquido ou gasoso (MEISTER; FERRAZ, 2009). 

As equações CP e Pm foram citadas por Halliday (1996), segue as Eq. (3) e (4) 

respectivamente :  

   
  

 
 
        

                                                                                                             

                                                                                                                                  

Logo, observa-se que as grandes responsáveis pela conversão da energia 

cinética do escoamento em energia rotacional são as pás. Os maiores valores de 

sustentação e menores arrastos, atuam a favor do aumento da potência do rotor, 

influenciando diretamente no Torque nas pás do rotor e no Coeficiente de Potencia. 

Esse é um dos variados métodos de relacionar a aerodinâmica com a eficiência 

energética das turbinas, cálculos esses que não são inéditos, eles já existem há 

muito tempo podendo ser encontrados em artigos e projetos que mostram ensaios 
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tanto experimentais quanto computacionais, analisando diversos aerofólios de 

rotores de turbinas hidráulicas e eólicas ensaiando não somente perfis isolados, mas 

também com as próprias turbinas, variando o ângulo de ataque α, o número de pás, 

o número de Reynolds, os perfis aerodinâmicos; Como o de Abbott (1958), Garrad 

(1990), Gorlov (1995), Souza (1999), Carpenter (2003), Schattschneider (2007), 

Biasi (2010), Amaral Jr. (2014).  

 

1.2.2 Teoria de Betz 

Uma teoria que pode ser utilizado como parâmetro comparativo, é a Teoria de 

Betz de máximo coeficiente de potência alcançável. Calculado por Albert Betz em 

1919. Ele concluiu que o máximo fator de conversão de energia que uma turbina 

pode alcançar é 16/27, ou seja, 59% da energia cinética do escoamento (SOUSA; 

OLIVEIRA, 2006).  

Apesar de ser direcionado às turbinas eólicas, o limite de Betz pode servir 

como um bom parâmetro, pois ele indicaria uma alta eficiência quando comparado 

às turbinas eólicas. Abaixo segue a demonstração do cálculo de coeficiente máximo 

(BURTON et al., 2001): 

 

Figura 1.5 – Desenho esquemático de geração de energia por um de sistema eólico 

(HORN, 2010). 
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Analisando a Fig. (1.5), considerando que a velocidade média se dá por: 

   
     

 
                                                                                                                        

Considerando que o escoamento seja fechado, logo se aplica a 1ª Lei da 

Termodinâmica de conservação de massa, onde a vazão mássica é dada por: 

   ρ                                  ρ     
       

 
                                       

Analisando a energia cinética extraída do vento pela turbina: 

           
   

    
  

 
                                                                                                  

Substituindo os valores da vazão mássica na Eq. (7) de potência: 

       ρ     
       

 
  
   

    
  

 
                                                                        

Considerando agora, a potência do vento sem bloqueio do rotor:  

      
  

 
                                                                                                                        

Onde: 

                                                                                                                                        

   ρ                                                                                                                          

Substituindo a Eq. (10) e (11) na Eq. (9):  
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Fazendo uma razão entre Pvento e P0 temos: 

      

  
    

           
    

  

  
  

 

 
     

       

  
 
   

    
  

  
  

 

 
               

 

      
      

  
   (  

  

  
)  (  

  
 

  
 )  

 

 
                                                                     

Com essa relação, obtém-se um gráfico de Pvento/P0 em função de V2/V1 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Ponto de máxima eficiência (HORN, 2010). 

Ou seja, analisando o ponto de máximo da curva, a relação Pvento/P0 define 

que a potência máxima absorvida é no máximo de aproximadamente 0,59%. Pode-

se dizer também pela relação de V2/V1, quase 2/3 da sua velocidade inicial será 

perdida pelo rotor. 

 

1.2.3 Ângulo de ataque 

Outro parâmetro importante é a análise do ângulo entre o perfil e a direção do 

escoamento, chamado ângulo de ataque (atack angle). A Fig. (1.6) ilustra como 
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funciona a relação entre a velocidade do escoamento, o plano de rotação da pá e o 

ângulo. 

 

Figura 1.6 – Relação do ângulo α e a velocidade do fluído (WELTITNER, 2001). 

A velocidade do fluído representado por V2 soma geometricamente à 

velocidade de rotação Vu compondo uma nova resultante Vr. O ângulo de ataque é 

justamente o ângulo formado entre Vr e a corda do perfil. A força de sustentação L é 

a resultante perpendicular a Vr. 

O ângulo de ataque tem uma grande influência principalmente sobre a força 

de sustentação, devido ao efeito de ação e reação, pois a disposição angular do 

perfil faz com que a água seja forçada a mudar de direção, assim a parcela de 

escoamento na parte inferior da asa é forçada para baixo, e em reação a essa 

mudança de direção do escoamento na parte inferior do perfil, o mesmo é forçada 

para cima na mesma magnitude somando assim à força de sustentação, esse efeito 

é explicado pelo princípio da terceira lei de Newton, que afirma que em qualquer 

força de ação aplicada existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentido 

oposto (PEIXOTO, 2009). 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Revitalizar o túnel de água localizado no Bloco G, no Laboratório de Energia e 

Ambiente do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Calibrar o túnel de água medindo as velocidades médias do escoamento. 

Calibrar a balança acoplada no eixo de giro na seção de testes. 

Definir os limites de operação do túnel de água. 

Restaurar os bocais e as válvulas do túnel. 

Instrumentar o túnel com inversor de frequência conectando ao motor-bomba. 

 

1.3.3 Objetivos Futuros 

Realizar ensaios em perfis similares às pás dos rotores de turbinas 

hidrocinéticas. 

Medir esforços para variados número de Reynolds. 

Medir esforços variando o ângulo de ataque. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO 

De acordo com Halliday (1996), a mecânica dos fluidos é a ciência que 

estuda o comportamento dos fluidos líquidos e gasosos, no qual cada análise 

normalmente consiste em calcular as propriedades do escoamento como a 

velocidade, pressão, densidade, viscosidade e temperatura. Atualmente suas 

aplicações auxiliam em uma vasta área da hidrodinâmica e aerodinâmica, 

principalmente temas relacionados às turbinas hidráulicas, turbinas eólicas, 

eficiência energética e variados tipos de análise onde os fenômenos de um 

escoamento influenciam diretamente sobre os esforços existentes. 
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Para compreender melhor o comportamento e obter uma melhor 

visualização de cada escoamento, surgiu a necessidade de realizar simulações 

práticas, o que apresentou certa dificuldade, pois havia casos que era necessário 

fazer o objeto mover-se a velocidades significantemente altas. Devido a essa 

problemática, cientistas observaram que um líquido que flui passando por um objeto 

fixo produz as mesmas interações como aquelas que ocorrem quando o objeto se 

move através do fluido em repouso, surgindo assim à tecnologia dos túneis de vento 

e de água (DONALD et all., 1981). 

Os túneis de água surgiram principalmente devido ao interesse naval 

referente à otimização de um navio sobre um fluido, sendo criados tanques de prova 

que durante muito tempo foi o método tradicional no desenvolvimento das formas 

dos navios (PEREZ; SOUTO e ROCA, 2000).  

Porém a tecnologia referente ao experimento realizado nesse trabalho está 

relacionada aos túneis de água fechado, também chamados de canais circulantes. É 

uma instalação experimental que simula um escoamento de fluido líquido em um 

circuito fechado (Figura 2.1), sendo capaz de observar o comportamento 

hidrodinâmico dos corpos submersos, geralmente através de uma seção de testes. 

 

Figura 2.1 – Desenho esquemático de túnel de água fechado (WELTITNER, 2001). 

Seu funcionamento se deve geralmente por uma bomba de água 

especificamente dimensionada para o tamanho do túnel, que tem a função de 

impulsionar o fluido ao longo da tubulação. Os túneis de água seguem o mesmo 

princípio dos túneis de vento, uma tecnologia desenvolvida na década de 1870. 
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O primeiro túnel de vento conhecido foi construído na Inglaterra, em 

Greenwich por Francis Wenham em 1871. Ele foi feito de madeira e suas dimensões 

eram de 12 pés de comprimento e 18 cm2 de área, era aberto na extremidade 

oposta ao ventilador. A princípio o túnel foi feito para auxiliar nos estudos da 

aerodinâmica desenvolvidos pela aeronáutica britânica da época, que dependiam do 

uso inteligente de equipamentos e ferramentas sofisticadas. Fazia parte desse 

aparato de ferramentas dinamômetros, tanques de reboque, bancadas de ensaio de 

motores, entre outros, porém a tecnologia que obteve maior destaque foi a de túnel 

de vento (PRITCHARD, 1957). 

O projeto Wenham foi um grande marco para a história, pois todos os túneis 

sucessivos a ele compartilhavam o mesmo princípio de produzir um fluxo de ar 

controlado, onde seus efeitos em um modelo de escala reduzido eram precisamente 

avaliados e medidos (PRITCHARD, 1957). 

Mas foi apenas em 1903, que a importância do túnel de vento tornou-se 

verdadeiramente conhecida, devido ao evento da aviação onde os irmãos Wilbur e 

Orville Wright realizaram com sucesso o primeiro vôo controlado e motorizado, no 

avião batizado de Flyer I, que permaneceu no ar por tempo recorde de 12 segundos. 

Seus primeiros testes foram realizados em planadores que acabaram revelando 

grandes imprecisões nos dados aerodinâmicos, até que em 1901 após um longo 

tempo de análise e amadurecimento de ideias, os irmãos Wright decidiram fazer 

ensaios utilizando um túnel de vento, o qual foi feito de madeira na forma retangular, 

dimensões de 0,16 metros de largura, 0,16 metros de altura e 6 metros de 

comprimento (Figura 2.2) (CROUCH, 1981). 
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Figura 2.2 – Túnel de vento dos irmãos Wright (CROUCH, 1981). 

Utilizando o túnel de vento foram observados então resultados 

gradativamente mais confiáveis, sendo capazes de testar cerca de 200 modelos 

diferentes de asas, o que acabou auxiliando a descobrir qual a geometria 

aerodinâmica mais eficiente para se obter maior ascensão no vôo. Sabe-se que o 

primeiro túnel de vento foi construído por Francis Wenham e ao logo do tempo vários 

outros pesquisadores usaram essa mesma tecnologia para investigações 

aero/hidrodinâmicas, porém o túnel dos irmãos Wright foi o primeiro túnel onde os 

dados medidos foram de fato conflitados na prática em testes com vôos reais. Um 

detalhe peculiar foram os simples instrumentos utilizados para as medições no túnel: 

uma balança de mola e um clinômetro. E assim com os dados obtidos, usando a 

simples trigonometria foram capazes de calcular a força de sustentação e a força 

arrasto (CROUCH, 1981). 

Em 1923, Max M. Munk, engenheiro aeroespacial alemão que trabalhava na 

NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), desenvolveu um túnel de 

vento de grande escala, o primeiro túnel criado na cidade de Langley, cidade onde 

foi construída a primeira instalação da NACA. Os testes sobre os aerofólios 

renderam resultados positivos tornando a instituição líder mundial em pesquisa 

aerodinâmica na década de 1920. Na Fig. (2.3) mostra o túnel em questão, a 

extremidade exposta na imagem é a entrada do túnel onde o ar é puxado para 



25 

 

dentro da tubulação passando por uma colmeia com o objetivo de suavizar o 

escoamento (BALLS e CORLISS, 1981). 

 

Figura 2.3 – Primeiro Túnel desenvolvido pela NACA (BALLS e CORLISS, 1981). 

Já no Brasil o primeiro túnel de vento a ser construído foi na UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) no Laboratório de Aerodinâmica das 

Construções em 1977. Ele possui 1,3 metros de largura, 0,9 metros de altura e 9,32 

metros de comprimento, podendo alcançar velocidade de escoamento máxima de 42 

metros por segundo. O ventilador acoplado é acionado por um motor elétrico de 

101,38 CV. Desenvolvido por Joaquim Blessmann, a Fig. (2.4) mostra um desenho 

esquemático do túnel (PRAVIA & CORONETI, 2003). 

 

Figura 2.4 – Desenho esquemático do túnel de Blessmann (PRAVIA & CORONETI, 

2003). 
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Referente aos estudos no Brasil, o túnel de água com maior reconhecimento 

se encontra no Núcleo de Dinâmica de Fluidos (NFD), criado no ano de 2003 em 

São Paulo. O canal de água circulante alcança uma velocidade máxima de 

escoamento de 1,0 metro por segundo, tem seu objetivo principal simular o 

comportamento da correnteza similar ao fundo do mar sob o impacto das vibrações 

de vórtices. A Fig. (2.5) mostra o túnel de alta tecnologia, usado para obter uma 

melhor visualização de fenômenos naturais específicos que afetam na prospecção 

de petróleo, ele auxilia na área petrolífera onde é necessário entendimento dos 

escoamentos em grandes níveis de profundidade (WELTNER, 2014). 

 

Figura 2.5 – Túnel de água da NFD (WELTNER, 2014). 

Observa-se que as utilizações desses túneis impulsionaram uma tecnologia 

que hoje já está sendo empregada em várias áreas de estudos como na área 

automobilística, de construção civil, de energia, e ainda hoje, continua atendendo no 

processo de ensino e aprendizagem a respeito de assuntos que abordam sobre 

aerodinâmica, mecânica dos fluidos, hidrodinâmica, entre outros variados temas. 

Ao dispor sobre túneis de vento e de água, não há como deixar de abordar 

sobre os perfis aerodinâmicos. 

Um perfil aerodinâmico é um aerofólio eficiente capaz de gerar uma grande 

força de sustentação e uma pequena força de arrasto. Um perfil dessa categoria tem 

as seguintes características como mostra na Fig. (2.6): 
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Figura 2.6 – Características de um perfil aerodinâmico (NASCIMENTO, 2012). 

Bordo de ataque e bordo de fuga: pontos à frente e atrás, respectivamente. 

Extradorso e intradorso: as superfícies superior e inferior, respectivamente, 

entre o bordo de ataque e de fuga. 

Linha de corda: refere-se à linha imaginária que une os bordos anterior e 

posterior do aerofólio. 

Corda: comprimento do segmento formado pelos pontos do bordo de ataque e 

bordo de fuga. 

Linha de curvatura: lugar geométrico dos pontos equidistantes do extradorso 

e intradorso na direção perpendicular à corda. 

Camber: é a assimetria entre a as superfícies inferior e superior de um 

aerofólio. 

A evolução dos perfis aerodinâmicos se deu pela engajada busca do ser 

humano em conseguir voar. Após vários anos estudando esse fenômeno, observou-

se que a ação aerodinâmica de sustentação dos aerofólios influenciava diretamente 

na ascensão do vôo logo, a importância de uma boa aerodinâmica tornou-se 

indispensável. 

Surgindo assim em 1804, os primeiros testes científicos de aerofólios 

realizados pelo engenheiro inglês George Cayley, considerado por muitos o 

fundador da aerodinâmica. Com o auxílio de um dispositivo composto um braço 
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giratório, permitiu-lhe identificar as forças que existem em uma asa, sendo o primeiro 

a explicar em termos de engenharia os conceitos de elevação e arrasto (KÁRMÁN, 

1954). 

Continuando Cayley com os estudos, em 1807, analisando rigorosamente 

todos os detalhes ao seu redor que envolviam a aerodinâmica, ele observou que os 

pássaros conseguiam planar por longas distâncias com apenas um bater de suas 

asas em arco, logo chegou a conclusão de que uma superfície de elevação plana 

gerava menos sustentação do que uma superfície curva de área igual, surgindo 

assim as primeiras asas abauladas. A Fig. (2.7) mostra seu primeiro projeto em 1809 

-1810 de um planador com uma asa curva de área igual a 18,5 metros quadrados. 

Após esse projeto ele desenvolveu outros experimentos em 1849, e em 1853 

fazendo planar com sucesso um passageiro por mais de 100 metros (KÁRMÁN, 

1954). 

 

Figura 2.7 - Projeto George Cayley planador em 1809 (KÁRMÁN, 1954). 

Na época de 1901 e 1902, se nota já a teoria das asas finas, onde se 

acreditava que com os aerofólios de espessuras mais finas se obtia menor força de 

arrasto, pioneiros da aviação como Otto Hlienthal na Alemanha, Samuel Pierpont 

nos Estados Unidos, e até mesmo os irmãos Wilbur e Orville Wright de fato seguiam 

essa tradição, como pode ser visto na Fig (2.8) onde até 1915 os perfis eram 

extremamente finos (ROOS; KEGELMAN, 1990). 
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Figura 2.8 – Evolução dos perfis (ROOS; KEGELMAN, 1990). 

Segundo Roos e Kegelman (1990), houve uma grande mudança a respeito da 

espessura dos perfis em 1917, quando Ludwig Prandtl, considerado o fundador da 

mecânica dos fluídos, na cidade de Gottingen na Alemanha introduziu estudos sobre 

as resistências existentes nos fluidos e desenvolveu a teoria da camada limite (de 

fundamental importância para a hidráulica e aerodinâmica) demonstrando assim a 

melhor eficiência dos aerofólios grossos em relação aos finos. 

Com o passar do tempo, já na década de 1930, a NACA decidiu investir no 

ramo de testes dos perfis aerodinâmicos.  

A família dos perfis aerodinâmicos modelo NACA foram desenvolvidos 

exatamente em 1929 com o auxílio de um Túnel de vento, localizado no Laboratório 

Aeronáutico Langley (DONALD et all., 1981). Esses perfis são caracterizados pelos 

dígitos após o nome NACA, onde cada dígito significa um parâmetro da sua 

geometria, por exemplo, o NACA 2412.  

O primeiro dígito indica o valor máximo da linha média medida da assimetria 

entre as curvas do intradorso e do extradorso do aerofólio em porcentagem da 

corda, é o chamado camber. 

O segundo dígito representa a distância a partir da ponta da frente do perfil 

para a localização da curva máxima, representado em termos de décimos da corda 

ele indica o camber máximo. 
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Os dois últimos dígitos indicam a espessura do aerofólio em porcentagem do 

comprimento da corda. 

Ou seja, no perfil NACA 2412 que foi dado como exemplo, observa um 

camber de 0,2, distância máxima à linha central ocorrendo em 0,4 da corda, e uma 

espessura de 12% do comprimento da corda (ANDERSON, 2008). 

Até 1948, a NACA dominava a indústria de testes experimentais dos 

aerofólios, mas logo em seguida a NASA decidiu investir nesses estudos o que 

proporcionou uma considerável evolução na história, surgindo assim até os 

aerofólios supercríticos que eram utilizados em aeronaves que atingiam a velocidade 

do som. Com a NASA no ramo foram criados inúmeros tipos aerofólios conhecidos e 

utilizados até hoje (ANDERSON, 2008). 

Atualmente, já não são desenvolvidos perfis como antes, visto que a 

tecnologia impôs métodos de simulação de aerofólios por programas de computador 

eficientes e ágeis como o método dos elementos finitos, dos volumes finitos, método 

dos painéis, que conseguem descrever o desempenho de inúmeros perfis, 

frustrando assim o espírito criativo dos aeromodelistas da atualidade. Os principais 

tipos de perfis se dividem em côncavo, semi-simétrico, plano-convexo, chato e 

simétrico (Figura 2.9) (CARPENTER, 2003). 

 

Figura 2.9 – Tipos de Perfis (CARPENTER, 2003). 
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2.2 ESTADO DA ARTE 

Tiago F. Oliveira (2011) realizou um estudo experimental analisando o efeito de estol 

dinâmico em um perfil NACA 0018. Os ensaios foram realizados em um túnel de 

água marca Armfield modelo HAN 5, localizado no bloco G do Laboratório de 

Energia e Ambiente na Universidade de Brasília, no Brasil. A primeira fase de seu 

trabalho foi a medição dos esforços dinâmicos, onde ele mediu a força de 

sustentação, a força de arrasto e o momento de arfagem no perfil tanto 

estaticamente quanto dinamicamente, a modo que foi necessário o desenvolvimento 

de uma célula de carga específica (extensômetros) para a medição dos esforços. 

Para os ensaios com o perfil estático foram utilizado os números de Reynolds iguais 

a 97.000, 124.000 e 150.000, já para o caso com perfil dinâmico foi utilizado 

Reynolds igual a 124.000 e 150.000. O estudo do aerofólio estático tinha como 

objetivo calibrar a célula de carga, pois os dados obtidos foram diretamente 

comparados à literatura assegurando assim precisão e eficiência nos métodos e 

instrumentos utilizados. Logo, a parte principal do projeto foi mesmo o estudo do 

perfil com movimento angular, para isso foi necessário um motor de passo que 

movia 1,8º por passo. Os ensaios dinâmicos foram realizados com o objetivo de 

analisar o fenômeno de estol dinâmico e a influência das diferentes velocidades 

angulares e assim obter parâmetros para controle do descolamento da camada 

limite. Foi realizado também um método de visualização do escoamento com o 

objetivo de observar a conformidade do escoamento. Para tanto foi utilizado 

inúmeros instrumentos de medição, amplificadores e o software LabView que foi de 

grande auxílio tanto na aquisição de dados das células de carga quanto no controle 

do motor de passo. O estuda possibilita mostrar uma estimativa do comportamento 

do coeficiente de sustentação de um perfil sujeito ao estol dinâmico. Seus resultados 

foram assimilados com a teoria, porém a comparação entre o ensaio estático e 

dinâmico gerou uma análise importante, houve um aumento significativo nos 

coeficientes de sustentação máximo quando ensaiado dinamicamente. 

 

Hua Yang et all (2014), realizou um estudo computacional onde foi utilizado o código 

BEM (Blade element momentum) para obter dados de aerofólios com o objetivo de 

prever o desempenho aerodinâmico de turbinas eólicas. Com a preocupação na 

precisão dos dados, foi utilizado o programa CFD (Computational Fluid Dynamics) 
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para realizar as simulações dos escoamentos. Os resultados foram bons e os 

desvios existentes se deram pelo fato do código BEM simular aerofólios 2D 

estáticos, que diferem dos aerofólios com rotação tridimensional da realidade. 

Estudo feito na china, Universidade de Yangzhou em parceria com o Departamento 

de Energia Eólica localizado na Dinamarca. 

 

D. Ragni et all, (2008) fez o presente estudo, ele analisa o procedimento de extração 

de dados de forças aerodinâmicas e distribuição da pressão sobre um aerofólio em 

fluxo transônico, medidos com auxilio da técnica experimental de visualização PIV 

(particle image velocimetry). Os ensaios foram feitos no túnel de vento transônico-

supersôico (TST 27) localizado no Laboratório de Aerodinâmica da Universidade de 

Tecnologia de Delft, Holanda.   Foi utilizado um perfil aerodinâmico NACA 0012 com 

corda de 100 milímetros. As medições mostraram excelente concordância, porém as 

maiores imprecisões dos dados do método PIV se davam quando surgiam as ondas 

de choque. 

 

(VISBAL et all, 2011) Esse estudo aborda por meio de simulações numéricas de 

alta-resolução, análise sobre o fenômeno caracterizado pela geração de vórtices de 

ponta. Esse método de visualização do escoamento foi auxiliado também pelas 

medições de método PIV. As simulações foram realizadas com o auxílio do 

programa FDL3DI que usa como base de dados as equações de Navier-Stokes, 

equações essas que descrevem o escoamento de fluídos. Simulações realizadas no 

Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos EUA e no Departamento de 

Engenharia Mecânica, na Universidade de Lehigh também situado nos Estados 

Unidos, os dados mais eficientes e preciso foi medido quando utilizaram um 

Reynolds laminar. 

 

Antoine Ducoin e Yin L. Young (2011), na Universidade de Michigan, Estados 

Unidos. Realizaram uma pesquisa que estuda sobre os fenômenos hidroelásticos e 

a estabilidade de um hidrofólio imerso em um fluxo viscoso, com o foco nos efeitos 

viscosos existentes na transição de escoamento laminar para turbulento. Foram 

utilizados para as simulações numéricas o software CFD, CFX e 2-DOF. Os 
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resultados foram satisfatórios comprovando numericamente que à medida que 

aumenta o ângulo de ataque efetivo do hidrofólio, o centro de pressão se desloca 

para o bordo de ataque. 

 

(LEFORT, 2005) O objetivo deste trabalho foi estudar os coeficientes aerodinâmicos 

(CL, CmLe, XCP) entre perfis com espessuras diferentes. Os dados foram comparados 

aos resultados experimentais. Foram geradas as curvas CL x Alfa, CmLe x alfa e XCP x 

alfa, para os perfis NACA 4406, NACA 4412 e NACA 4421, observa-se pelos dois 

primeiros dígitos que os valores de camber local e camber máximo são iguais para 

todos os perfis variando apenas as espessuras de cada um. Essa análise tem por 

objetivo demonstrar a influência da espessura de um aerofólio sobre seu potencial 

aerodinâmico. 

 

Yeon Sik Baik e Luis P. Bernal (2012) fizeram um estudo realizado com o perfil 

aerodinâmico SD7003 e comparado á uma placa plana; Os ensaios foram realizados 

em um canal de água circulante localizado na Universidade de Michigan nos 

Estados Unidos. Os perfis foram presos no eixo de giro da seção de teste, utilizando 

baixos números de Reynolds (10.000, 30.000 e 60.000). Observou-se que as placas 

planas sofriam estolamento mais rapidamente e em ângulos de ataque menores que 

no perfil aerodinâmico SD7003, podendo ser acompanhado o fenômeno de estol 

através dos gráficos CL x Alfa. 

 

No estudo experimental realizado por Bipin P. Varghese, intitulado lift, drag and 

Moment coefficients of a 2-dimensional airfoil foi utilizado o túnel de vento chamado 

“The L.A. Comp Subsonic Wind Tunnel”, nome dado em homenagem ao professor L. 

A. "Doc" Comp que foi orientador de mestrado do P. O. Tauson, o qual em sua tese 

de mestrado projetou esse túnel de vento, localizado hoje na Universidade de 

Oklahoma, Estados Unidos.  Ele possui sistema de circuito fechado, e os perfis são 

ajustados por um sistema de controle de passo por um motor elétrico. Neste 

memorando, foi calculado o coeficientes de sustentação, arrasto e momento ao 

longo de um perfil NACA 0024, para dois números de Reynolds (4,1x105 e 5,1x105), 

variando o ângulo de ataque entre -4º e 14,5º. Os dados obtidos foram comparados 
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aos dados de um perfil NACA 0012 e a partir da teoria de aerofólios finos 

desenvolveu-se uma correlação entre eles. 

 

No trabalho de Andreas Fischer e William J. Devenport, intulado como Aerodynamic 

Measurements on a Wind Turbine Airfoil, realizaram um estudo experimental 

abordando sobre esforços aerodinâmicos sobre o aerofólio DU96. Os testes foram 

feitos no túnel de vento chamado Virginia Tech Stability Wind Tunnel, localizado em 

Virginia Polytechnic Institute and State University, Estados Unidos. Foi medida por 

integração a distribuição de pressão média na superfície do aerofólio, método esse 

que forneceu os coeficientes de sustentação. Ao desenvolver do experimento, os 

ensaios foram comparados com o programa de simulação XFOIL. Um detalhe 

importante reconhecido é que a pressão do escoamento em um circuito aberto é 

diferente, pois nota-se que as paredes que confinam o túnel de vento têm alguma 

influência na distribuição de pressão no aerofólio. 

 

 

3 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

3.1 TÚNEL DE ÁGUA 

O experimento será realizado no Laboratório de Energia e Ambiente do 

Departamento de Engenharia Mecânica, bloco G da Universidade de Brasília, onde 

se encontra o túnel de água de marca Armfield modelo HAN 5 o qual será utilizado 

para os testes. Suas dimensões compreendem de 2,75 metros de altura, 1,1 metros 

de largura e 4,9 metros de comprimento. A Fig. (3.1) mostra a esquemática do túnel 

de água e subsequente a ela, uma tabela (Tab. 1) indicando cada parte enumerada 

da figura. 
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Figura 3.1 – Esquemática do túnel de água (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 3.2 – Foto real do túnel de água. 
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Tabela 1 – Descrição das partes do túnel de água (OLIVEIRA, 2011). 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Conjunto moto-bomba com variador de velocidade mecânico. 

2 Tubo base. 

3 Seção curva inferior-esquerda. 

4 Seção curva superior-direita. 

5 Seção vertical esquerda. 

6 Seção curva superior-esquerda. 

7 Bocal de entrada da seção de testes (bocal de contração). 

8 Difusor de saída da seção de testes. 

9 Seção de testes. 

10 Junta do flange. 

11 Tubo de nível de água. 

12 Parafusos de fixação dos flanges. 

13 Recipiente de resfriamento do mancal da bomba principal. 

14 Bomba de vácuo. 

15 Recipiente intermediário do sistema de vácuo. 

16 Manômetros de coluna de água de 2 metros. 

17 Quadro de controle. 

18 Tanque superior. 

19 Polias de transmissão. 
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O túnel possui uma seção de testes especialmente para visualização do 

escoamento e manuseio do perfil onde as paredes laterais são de acrílico 

transparente. Nessa mesma seção há uma placa removível ao fundo também de 

acrílico para manutenção do sistema de balança acoplada ao perfil. Essa seção de 

testes, indicada pelo número 9 do desenho esquemático do túnel e ampliado na Fig. 

(3.3) possui formato quadrado de 0,2 metros de altura, 0,2 metros de largura e 0,75 

metros de comprimento, onde o escoamento pode alcançar velocidades entre 1,1 a 

4,7 metros por segundo. 

 

Figura 3.3 – Desenho ilustrativo da seção de testes (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 3.4 – Foto real da seção de testes. 
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A circulação da água no túnel depende principalmente do conjunto motor-

bomba. Apesar de ele possuir um variador de velocidade mecânico, preferiu-se 

utilizar um inversor de frequência (WEG modelo KMR - CFW 09) para variar a 

velocidade substituindo então a função do variador mecânico. 

 

3.2 PERFIL UTILIZADO 

Os perfis a serem utilizados para os testes serão aerofólios aerodinâmicos 

similares às pás de turbinas hidrocinéticas, e/ou perfis da família NACA. 

 

3.3 BALANÇA 

Foi desenvolvido um sistema de célula de carga acoplada diretamente no eixo 

de giro, compondo assim uma balança multiaxial. 

Para medir a força de sustentação, foi instalado um par de extensômetro 

unidirecional posicionado para medir esforços na direção perpendicular à corda do 

perfil. Para medição da força de arrasto outro par de extensômetro também foi 

acoplado ao perfil, posicionado com angulações de 90º dos outros extensômetro a 

fim de medir esforços paralelos à corda do perfil. 

A Fig. (3.5) ilustra a disposição dos extensômetros: 

 

Figura 3.5 – Vista explodia da célula de carga. (OLIVEIRA, 2011). 
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Seu funcionamento se dá pela montagem de elementos elétricos chamado de 

Ponte de Wheastone. Esse circuito é capaz de determinar uma tensão mecânica 

através do desequilíbrio das resistências elétricas, e para fazer com que eles fiquem 

sensíveis apenas às deformações axiais fora arranjados da seguinte maneira (Figura 

3.6): 

 

Figura 3.6 – Ponte de Wheastone (Oliveira, 2011). 

 

R1 e R2 são os resistores complementares; 

R3 é um extensômetro que mede esforços de compressão (–ε); 

R4 é um extensômetro que mede esforços de tração (+ε); 

VEX é a fonte de tensão elétrica; 

RL são as resistências dos fios de conexão; 

T e a tensão de saída da ponte de Wheastone. 

 

3.4 SISTEMA DE MANUSEIO DO PERFIL 

Na seção de testes, exatamente em um dos acrílicos lateral, há uma entrada 

circular onde está conectado um mancal de nylon vedado com o'ring e dois 

rolamentos de esfera em inox com vedação de borracha, tudo cautelosamente 

trabalhado para não haver vazamento de água.  

O projeto, para a segunda, fase tem como objetivo inserir um transferidor com 

unidade em graus (º) exatamente colado no acrílico, onde se encontra o mancal de 

nylon, para indicar os ângulos de ataque do perfil.  
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Também se objetiva modificar o eixo de giro do perfil. Para o projeto será 

necessário o planejamento de uma base de travamento do eixo para que ele segure 

de forma estática o perfil em diferentes angulações. 

O sistema de manuseio é uma parte importante, pois nele estão acopladas as 

células de carga e todo cuidado é necessário para que os esforços inseridos não o 

danifique. 

 

4 INSTRUMENTAÇÃO 

4.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

Foi instalado um inversor de frequência com a função de alterar a frequência 

da rede que alimenta o motor-bomba, fazendo com que o mesmo siga frequências 

diferentes das fornecidas pela rede elétrica da Universidade de Brasília.  Assim é 

possível alterar a velocidade de rotação do motor de modo ágil e eficiente. A foto 

real está presente na Fig. (4.1) onde mostra o quadro de acionamento que o inversor 

está acoplado. 

 

Figura 4.1 – Quadro de acionamento e o inversor no interior do mesmo. 
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Dados do inversor: 

Marca WEG modelo KMR - CFW 09.  

Alimentação de entrada do inversor Trifásica. 

Interface Homem – Máquina com LEDs + LCD. 

Dimensões: Largura 0,234 metros; Altura 0,360 metros; Profundidade 0,221 metros. 

Peso: 10 kg. 

A Fig. (4.2) mostra uma ilustração do menu de interação Homem – Máquina 

retirado diretamente do manual do usuário, ele é instalado no quadro de 

acionamento com seus respectivos comandos. 

 

 Figura 4.2 – Figura ilustrativa do menu de interação Homem – Máquina.  

 

4.2 MOTOR – BOMBA 

O motor principal é o responsável por acionar a bomba que por sua vez 

exerce potência ao fluído, a Fig. 4.3 mostra o motor e a bomba conectados ao túnel 

de água. 
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Figura 4.3 – Sistema real do motor – bomba. 

Dados do motor: 

Marca: Hawker Siddeley – Brook Crompton Parkinson Motor. 

Modelo: D132MDB. 

Número de série: B459023. 

Potência: 5.500 W. 

Rotação: 3400 RPM. 

Tensão elétrica: 380/480 Volts Trifásico. 

Corrente elétrica: 12,0/10,0 A. 

Frequência: 50 Hz. 

Fases: 3. 

Classe de proteção: B. 
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4.3 MANÔMETRO DE COLUNA DE ÁGUA 

Para medir a velocidade do escoamento foi desenvolvido um manômetro de 

coluna de água, utilizando uma eletrocalha, duas mangueiras de nível espessura ¼”,  

dois bocais que foram acoplados nas válvulas de saída de água do túnel com 

engaste para travamento das mangueiras entrada ½” e saída ¼”,  braçadeiras e uma 

trena. 

A Fig. (4.4) apresenta o manômetro real instalado no túnel de água, ao lado 

uma ampliação que demonstra o nível de água em cada mangueira para cálculo da 

perda de carga. Quando os níveis estão iguais significa que não há perda de carga 

(∆H = 0), ou seja, o escoamento está em repouso logo o motor – bomba está 

desligado. 

 

Figura 4.4 – Manômetro de coluna de água. 
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4.4 AQUISIÇÃO DE DADOS 

A aquisição dos dados será feita pelo aparelho NI cDAQ-9172 da marca 

National Instruments. Conectado à ele está o módulo NI 9237 como mostra a Fig. 

4.5. 

 

Figura 4.5 – Rack NI cDAQ-9172 com o módulo NI 9237. 

Para obter a visualização dos dados, o equipamento o módulo é conectado ao 

computador através de um cabo USB, que por sua vez será controlado pelo software 

LabView. 

O LabView é o software base da plataforma de projeto da Nationa Instruments 

sendo ideal para o sistema de medição por extensômetria. O pacote DaqAssistance 

também deve ser instalado pois ele é o driver de controle do software.  

O anexo I mostra o diagrama de blocos utilizado pelo software. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 CALIBRAÇÃO DO TÚNEL 

A calibração deve ser feita para obtenção dos limites de funcionamento do 

túnel. Sendo assim compreende-se em calcular a velocidade média máxima em que 

o escoamento consegue atingir.  

Pela característica do túnel, o cálculo da velocidade foi feito baseado pela 

perda de carga por efeito Venturi, pois, observa-se que há um sistema fechado onde 
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passa um fluído constante pela tubulação de área A1, logo na entrada da seção de 

testes há um estreitamento da área aparecendo uma nova área A2, o que acaba 

originando uma diferença de pressão. Esse ∆P que existe entre a região larga e a 

região mais estreita faz a água se mover no manômetro de coluna d’água instalado, 

possibilitando assim a medição do ∆H (perda de carga) para cálculo da velocidade 

do escoamento. 

Sendo assim, para o arranjo montado, a vazão volumétrica é dada por: 

                                       
     

  
                                                        

Calculando a razão de contração: 

  
  

  
 

     

    
                                                                                                         

Da equação de Bernoulli de energia sem perdas: 

 

ρ
 

  

 
                                                                                                            

Pode se eliminar o tempo potencia por não existir diferença de altura, logo: 

  
ρ

 
  

 

 
   

  
ρ

 
  

 

 
                                                                                                         

Substituindo V2 pelo valor da equação (13), temos: 

    √ 
    

ρ
 

  
 

  
    

                                                                                                

Deixando em função de ∆H, sabendo que: 

    ρ                                                                                                                        

Logo se obtêm a velocidade do escoamento em função do ∆H, pois os valores 

de A1, A2 e g são constantes: 
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    √        
  

 

  
    

                                                                                          

Com base nos cálculos descritos acima, segue abaixo Tab. (2) e Gráfico (2), 

que relacionam a velocidade (V) com a perda de carga (∆H): 

Tabela 2 – Perda de Carga e Velocidade média do escoamento. 

∆H V (m/s) 

0,01 1,13 

0,03 1,29 

0,05 1,46 

0,08 1,65 

0,12 1,85 

0,17 2,08 

0,22 2,32 

0,27 2,53 

0,33 2,73 

0,39 2,96 

0,47 3,19 

0,55 3,43 

0,64 3,68 

0,73 3,92 

0,84 4,19 

0,92 4,37 

1,05 4,65 

1,07 4,69 

1,07 4,7 
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Gráfico 2 – Curva de velocidade (V x ∆H). 

 

5.2 CALIBRAÇÃO DA BALANÇA 

Para essa primeira fase do projeto não foi calibrada a balança.  

Com o auxílio do sistema de aquisição de dados apenas foi constatado que a 

célula de carga está íntegra e funcionando sendo reconhecida no LabView. 
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5.3 IMPLEMENTAÇÕES NA BANCADA 

 

 Acoplamento de válvula: 

 

 

Figura 5.1 – Acoplamento da válvula na seção de testes. 
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 Instalação da mangueira de enchimento: 

 

 

Figura 5.2 – Sistema de enchimento por mangueira 
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 Instalação de válvulas com engaste pra mangueira saída ¼: 

 

 

Figura 5.3 – Válvulas de engaste para mangueiras do manômetro. 
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Anexo I – Diagrama de Blocos (LabView) 

 

 

 


