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-Resumo:

Buscamos construir um aparato, que utilizando conceitos de mecânica dos 
fluidos, mais especificamente aplicações da equação de Bernoulli, pudesse vir a ser 
um medidor de pressão de fluidos, chamado tubo de Venturi, que leva este nome 
em homenagem ao filósofo italiano Giovanni Battista Venturi (1.746 – 1.822) que 
foi o primeiro hidráulico a testar tubos de diâmetros divergentes. Nossa intenção 
foi criar uma montagem com materiais que fossem na sua maioria de fácil acesso, 
como balde de plástico, garrafa Pet, canos de PVC, registros de torneiras, canos de 
plástico, massa adesiva (Durepox), cola de silicone... E que pudesse ser utilizado 
como um estimulante recurso didático para alunos do ensino médio, devido à 
quantidade de fenômenos físicos cotidianos que podem ser explicados 
compreendendo-se os conceitos envolvidos.

-Introdução:

A visão mais comum que predomina hoje em dia entre os alunos do ensino 
médio sobre a física é a de que a mesma é feita apenas de um punhado de equações 
desconexas que precisam ser decoradas e que não se relacionam com o seu 
cotidiano. Dentro deste triste contexto a importância dos experimentos como 
recurso didático é motivar os alunos e possibilitar que eles possam ver de que 
forma os conhecimentos teóricos que são aprendidos em sala se relacionam com a 
realidade.

Através do nosso aparato poderemos explicar o funcionamento das chaminés, 
porque o avião consegue voar, porque durante grandes ventanias muitas casas são 
destelhadas... Já que muitas vezes os alunos acabam desenvolvendo conceitos 
espontâneos errados para a compreensão destes fenômenos.

-Teoria:

1)Equação da continuidade

A figura abaixo mostra duas seções transversais, de áreas A1 e A2, de um tubo 
de corrente. Observemos o fluido que se move com velocidade v1, por um pequeno 
intervalo de tempo t. Durante este intervalo, uma pequena partícula de fluido se 
moverá da pequena distância v1t e um volume V de fluido, dado por:

V = A1v1t,

passará através da área A1
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Considerando o fluido incompressível temos que no mesmo intervalo de 
tempo, o mesmo volume de fluido passará por A2. Se a velocidade em A2 é v2, 
isto significa que:

V = A1v1t = A2v2t,
ou
A1v1 = A2v2

Figura 1

Assim, ao longo do tubo encontramos:

R = Av = constante       (Eq. 1)

Onde R é a taxa de escoamento volumétrico e a Eq. 1 é chamada de equação 
da continuidade para escoamento de fluidos, que nos mostra que o escoamento 
é mais rápido nas partes mais estreitas do tubo.

2) Equação de Bernoulli

Ao movimentar-se ao longo de um tubo como o da figura 2 a água tem sua 
energia potencial sofrendo variação. Aplicando a lei da conservação de energia  
sabemos que a variação da energia cinética tem que ser igual ao trabalho feito (ou 
sofrido) pelo sistema:

W = K        (Eq. 2)
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figura. 2

O trabalho realizado sobre o sistema tem duas origens, o trabalho Wg realizado 
pelo peso ( mg ) da massa m, durante a elevação dessa massa do nível de 
entrada ao de saída, é 

Wg =  V g (h2 – h1)

Considerando que a energia cinética da água também muda, já que a velocidade 
da mesma na entrada é diferente da velocidade de saída, para um pequeno 
volume V, teremos como se a água na posição um fosse substituída pela água na 
posição 2 (veja a figura acima). A energia cinética da água no resto do tubo é a 
mesma que a energia cinética antes do movimento. Logo, temos que

ΔK = ½ m v2
2 – ½ m v1

2 = ½  V v2
2 – ½  V v1

2

Se a força sobre a água na posição 1 é diferente do que a força da água na 
posição 2, existe um trabalho sobre a água à medida que ela se move. A 
quantidade de trabalho é  W = F1 l1 – F2 l2.  Mas, F = P.A, de modo que

Wp = P1 A1 l1 – P2 A2 l2 = P1 V - P2 V 

A equação 2 nos fornece então:
W = Wg + Wp = ΔK
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Logo teremos que:

P1 V - P2 V -  V g (h2 – h1) = ½  V v2
2 – ½  V v1

2

ou

P1 V +  V g h1+ ½  V v1
2 = P2 V +  V g h2 + ½  V v2

2.

Dividindo por V,  temos que

    P1 +  g h1+ ½  v1
2 = P2 +  g h2 + ½  v2

2       ( Eq. 3 )
      

ou

    P+  g h+ ½  v2= constante.                   ( Eq. 4 ) 

Esta é a famosa equação de Bernoulli.  Ela implica que, se um fluido estiver 
escoando em um estado de fluxo contínuo, então a pressão depende da 
velocidade do fluido. Quanto mais rápido  ele estiver se movimentando, 
menor será a pressão à mesma altura no fluido.

3) Aplicações da equação de Bernoulli

 Através do desenvolvimento da equação de Bernoulli, pudemos perceber que 
ao contrário do que muitas vezes se pensa, a pressão de um fluido diminui 
com o aumento da sua velocidade. Mas é muito comum pensar-se o contrário, 
já que pr exemplo, quando colocamos a mão pra fora de um carro que está em 
movimento sentimos um aumento de pressão em nossas mãos, acontece que 
neste exemplo nossa mão está interferindo no escoamento do ar (fluido), e 
para determinar a pressão do fluido é necessário agir de forma que isto não 
aconteça.

Aviões: Sabemos que a asa de um avião é mais curva na parte de cima. Desta 
forma o  ar passa mais rapidamente na parte de cima do que na de baixo.
Segundo a equação de Bernoulli, a pressão do ar em cima da asa será menor do 
que na parte de baixo, criando uma força de empuxo que sustenta o avião no ar.
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figura 3

Casas destelhadas durante fortes ventanias: Quando ocorre uma intensa 
ventania é muito comum ocorrer o destelhamento de muitas casas e galpões, 
podemos entender este fenômeno pela equação de Bernoulli se considerarmos 
que a velocidade do ar por sobre as casas é muito maior que a velocidade do ar 
abaixo das telhas, desta forma há uma pressão externa menor que a pressão 
abaixo das telhas, e é esta diferença de pressão que pode causar o 
destelhamento.

figura 4

Enfim, podemos notar que são inúmeros os fenômenos que envolvem variação 
de pressão entre dois fluidos, poderíamos ainda ter explicado o funcionamento dos 
vaporizadores, falar sobre o uso das equações de Bernoulli no desenvolvimento 
aerodinâmico de carros, motos e aviões... São inúmeras as possibilidades de 
trabalho que um professor do ensino médio pode desenvolver através das equações 
deduzidas acima, o nosso aparato servirá como uma forma de confirmar 
experimentalmente toda teoria desenvolvida.  
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4) O Tubo de Venturi

É um aparelho usado para medir a velocidade de escoamento de um fluido em 
um cano cilíndrico. O tubo é conectado entre duas seções do cano ( cada uma 
com um diâmetro), como na figura 6. Conforme o fluido escoa do cano mais 
fino para a região mais larga, sua velocidade diminui, segundo a equação de 
Bernoulli esta diminuição na velocidade é acompanhada de um aumento da 
pressão do fluido. Diferentemente de todas as montagens de tubos de Venturi 
que encontramos em bibliografias e na internet, nossa montagem não foi 
realizada na horizontal e sim na vertical (para evitarmos os bolsões de ar), 
desta forma precisamos considerar nos cálculos a diferença de altura entre os 
pontos de medida da pressão. Uma foto do nosso aparato pode ser visto abaixo 
na figura 5.

figura 5 . O Tubo de Venturi

Manipulando matematicamente, achamos o valor da velocidade de 
escoamento do fluido dentro do tubo utilizando os dados da figura 6:
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pela equação da continuidade sabemos que: 

v1 = A2v2 / A1

Substituindo este valor na equação de Bernouli temos:

 P1 +  g h1+ ½  (A2v2 / A1)2 = P2 +  g h2 + ½  v2
2       

P1 – P2 + g(h1 – h2) = ½[v2
2 – (A2v2 / A1)

2]                          (Eq. 5)

Mas sabemos que (A2/A1)
2 = [(1,07.10-2)2 / (4,5.10-2)2] = 0,056538

Utilizando o valor obtido acima na Eq. 5 ficamos:

2[P1 – P2 + g(h1 – h2)] = [v2
2 – 0,056538.v2 

2]                          
                




figura 6

Rearranjando temos:

v2
2 =  2[P1 – P2 + g(h1 – h2)]                                          (Eq. 6)              

                  0,94346.
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Considerando Kg/m3, g = 9,8 m/s2 , sabendo que h1– h2 = 0,21 m 
e observando pela figura 7 que a máxima diferença entre as colunas de água 
foi de 1,45 cm, que através de simples regras de três podemos achar o valor 
em Pascal. Sabemos que:

1,013.105 Pa = 406,8 polegadas de água = 1033,272 cm de coluna de água

Asssim,

1,45cm de coluna de água = 142,1885 Pa, essa é a diferença de pressão entre 
P1 e P2, onde P1 – P2 = -142,1885 Pa, já que P2 é maior que P1. Substituindo os 
valores acima na Eq. 6 temos:

v2
2 = 2[ -142,1885 + 0,998.103.9,8.0,21] = 4,0606 m2/s2

                 0,94346.0,998.103

v2 = 2,015 m/s  v1 = 2,015. 0,056538   v1 = 0,113 m/s

Ou seja, quando a diferença de pressão é máxima entre os dois tubos, temos 
que as velocidades dos tubos de menor e maior área são aproximadamente 
2,00 m/s e 0,10m/s respectivamente.

figura 7. Diferença máxima de pressão.

Em nossos cálculos não nos preocupamos em calcular os erros propagados 
(que são muitos) e nem usar valores muito precisos das constantes (aceleração 
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gravitacional, densidade da água) da Eq. 6 visto que nossa proposta não era 
criar um aparelho de alta precisão, mas sim um aparato de montagem simples  
que pudesse nos evidenciar o fenômeno da diferença de pressão e através da 
mesma o cálculo aproximado das vazões nos tubos.
Apenas para salientar, as principais fontes de erro da nossa montagem vieram 
dos seguintes fatos: 
A água não ser um fluido perfeito, tendo viscosidade; nossa medida de 
diferença de pressão ter sido feita visualmente, através de uma fita métrica de 
costura; nosso motor não bombear água nos canos a uma taxa constante, as 
possíveis turbulências e bolhas de ar que circulavam pela montagem...

  -A construção do Tubo de Venturi:

Para a construção do tubo, nós procuramos utilizar materias que fossem de 
fácil aquisição, abaixo segue a lista dos mesmos.
Materiais:

1. Um balde de 12 L de cloro de piscina
2. Uma bomba de água de máquina de lavar roupa para 127 V
3. Aproximadamente 90 cm de tubos de PVC de ¾ de polegada
4. 1 T de PVC de ¾ e 8 cotovelos de PVC de ¾ 
5. Cola de silicone
6. Aproximadamente 2 m de mangueira fina de plástico
7. 2 registros de torneira
8. Barra de alumínio
9.  Garrafa Pet 2 L
10. Massa adesiva (Durepox)
11. Cabo de vassoura
12. Fita métrica de costura
13. Fios de cobre 
14. Durex
15. 1 braçadeira para canos

A princípio nós colocamos a entrada da bomba d’agua em um buraco que 
fizemos na parte baixa da parede do balde, vide figura 8. Da saída da Bomba nós 
acoplamos canos de PVC, como pode ser visto na figura 5, estes canos se dividiam 
em um T, onde um caminho levava de volta ao balde e o outro até a garrafa Pet  
que foi sustentada por uma barrinha de alumínio. Nos preocupamaos em evitar que 
a água que transbordasse da garrafa PET espirra-se muito pra fora do balde, pra 
isso colocamos um pedaço de uma garra Pet 2L como nos mostra a figura 9.
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figura 8. bomba dágua

figura 9. suporte para não espirrar água

Através do nosso sistema de registros podemos ter grande controle sobre o 
fluxo de água que passa através dos tubos. 

-Conclusões:

Ao longo de todo este semestre percebi a diferença entre projetar algo 
aparentemente simples e por pra funcionar, vários foram os imprevistos na 
montagem, mas o mais  importante for ter conseguido concluir o projeto sem 
ressalvas, todas dificuldades foram contornadas e pudemos obter dados muitos 
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satisfatórios a respeito das diferenças de pressão e velocidade do fluido nos dois 
pontos de medida.

Nosso aparato tem aproximadamente 1,05m de altura, e é constituído de uma 
peça única que pode ser transportado para qualquer lugar, necessitando para o seu 
funcionamento apenas de uma tomada de 127V e água, ou seja, é uma montagem 
que poderia ser facilmente levada as escolas e como já foi dito anteriormente, seria 
utilizada como um excelente recurso didático para o estudo da equação de 
Bernoulli, e compreensão de fenômenos que envolvem variação de pressão entre 
fluidos, como já nos referimos mais acima.

Foi também muito desafiador construir o tubo de pé, já que não tínhamos 
referências de outras montagens deste tipo, e apesar de termos muita segurança no 
projeto não tínhamos muita certeza se conseguiríamos uma diferença de pressão 
considerável que pudesse ser facilmente visualizada, para nossa felicidade esta 
diferença ocorreu, 1,5cm, o equivalente a uma diferença de pressão de 142 Pa ou  
0,0014 atm.
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-Apêndice: 

fotos do aparato.

figura 10. aparato em diferentes perspectivas
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figura 11. dentro do balde


