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RESUMO 
 
 
 
Com o objetivo de tornar o aprendizado de circuitos elétrico-eletrônicos menos 
abstrato e oferecer uma alternativa palpável e contextualizada, é apresentado neste 
trabalho um experimento hidráulico que compara com eficácia através de analogias, 
as grandezas hidráulicas e as variáveis básicas de um circuito elétrico. A fácil 
visualização das variáveis hidráulicas é permitida utilizando um experimento que 
imprime no processo de aprendizagem de eletricidade um melhor entendimento dos 
fenômenos elétricos, podendo ainda ser usado em sala de aula. Produzido com 
materiais de baixo custo e de fácil aquisição, a construção do experimento foi 
motivada pela dificuldade que os alunos têm de entender algumas definições na 
área da Física que trata dos circuitos elétricos. A eletricidade ainda conta com um 
fator complicador, que é o fato de não podermos enxergá-la, dessa forma, as 
inúmeras vantagens agregadas ao projeto, justificam uma participação e interação 
mais efetiva dos alunos, produzindo um resultado final bastante satisfatório. 
 
Palavras-chave: Ensino experimental, Ensino de Física, Circuitos hidráulicos, 
Circuitos elétricos. 



ABSTRACT 
 
 
 
In order to make the learning of electric-electronic circuits less abstract and offer a 
tangible and contextualized alternative is presented in this paper a hydraulic 
experiment that compares effectively through analogies, hydraulic quantities and the 
basic variables of an electrical circuit. Easy visualization of hydraulic variables is 
allowed using an experiment that print the electricity learning process a better 
understanding of electrical phenomena and may also be used in the classroom. 
Produced with low cost and easy to purchase materials, construction of the 
experiment was motivated by the difficulty that students have to understand some 
definitions in the field of physics that deals with electrical circuits. Electricity also has 
a complicating factor, which is that we can not see, it in this way, the many 
advantages aggregated to the project, justify participation and more effective 
interaction of students, producing an end result quite satisfactory. 
 
Keywords: Experimental Education, Physics Teaching, hydraulic circuit, electric 
circuit 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação de um experimento 

hidráulico que pode ser facilmente usado em sala de aula para fazer analogias com 

circuitos elétricos simples do tipo corrente contínua e puramente resistivo. 

Representado apenas por elementos básicos e necessários ao seu funcionamento, 

o circuito explora a diferença de potencial, a resistência elétrica bem como os fatores 

que compõe sua resistividade, a associatividade entre resistores, a corrente elétrica 

e a função das fontes de energia. 

A ideia da utilização do circuito hidráulico traz inúmeras vantagens, dentre elas 

podemos relacionar: 

a) A equivalência entre as variáveis do circuito hidráulico e do elétrico. 

b) A fácil percepção da diferença de potencial mecânico em relação à 

diferença de potencial elétrico. 

c) A analogia entre o fluxo de água (corrente hidráulica) e a corrente elétrica.  

d) O baixo custo de fabricação do experimento. 

e) A independência de instrumentos de medição para a verificação das 

variáveis, pois são facilmente visualizadas no circuito hidráulico. 

f) A possibilidade de aplicação em sala de aula, principalmente por não 

precisar de eletricidade para seu funcionamento. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O trabalho foi motivado principalmente, por entender que a aplicação de 

experimentos como ferramenta auxiliar no ensino de Física, traz a vantagem do 

entendimento muitas vezes imediata do conteúdo abordado. A ideia já aceita do uso 

de experimentos como ferramenta na melhoria do aprendizado no ensino de Física é 

reforçada por Araújo & Abib (2003). O método já comprovado por professores e 

alunos é uma estratégia que traz excelentes resultados, diminuindo as já conhecidas 

dificuldades. 

Um experimento bem aplicado, da forma correta e no momento certo, desperta 

a curiosidade de se saber quanto e quais fenômenos estão contidos naquela prática, 
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abre o caminho para se entender como as coisas funcionam, que no fim das contas 

é isso que importa, ajuda a entender a física das coisas e resolver problemas de 

verdade, e não simplesmente encontrar a solução das equações e formulações 

matemáticas, sem o entendimento efetivo do fenômeno, e assim, desencadear um 

verdadeiro aprendizado de física. Além de tudo os alunos preferem uma aula 

experimental, que geralmente são dinâmicas, a uma aula teórica, que atrai e 

estimula os alunos a estudarem Física. 

1.2 COMO O TRABALHO FOI ORGANIZADO 

Este trabalho está dividido em três etapas. A primeira etapa trata da 

fundamentação teórica que serve de embasamento para a compreensão e 

desenvolvimento da proposta, prepara o alicerce do projeto respaldado em conceitos 

já fundamentados na física e aos poucos vai se construindo o conhecimento sobre 

as definições em eletricidade e os conceitos da hidráulica. 

A segunda etapa possui um caráter mais técnico que é a construção do 

equipamento e seus acessórios que levou o título de experimento hidráulico. Esta 

fase relata as características técnicas dos componentes do experimento, o material 

utilizado para a confecção do mesmo, as dificuldades que surgiram, soluções 

encontradas para a confecção e implantação do experimento e o custo final do 

projeto. 

A terceira e última etapa possui um papel mais qualitativo, pois nessa etapa foi 

realizada uma avaliação da eficiência, validação e funcionalidade do experimento 

como ferramenta didática. 

Este trabalho defende o uso de experimentos na construção de conceitos de 

Física, mais especificamente em Eletricidade no ensino médio. A ideia é propor 

orientação para que o aluno possa construir o conhecimento superando as 

concepções espontâneas e/ou alternativas, considerando como este assimila um 

conceito a partir do seu conhecimento prévio. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A diferença de potencial elétrica (DDP) gera uma transferência espontânea de 

cargas elétricas, ou seja, a tensão é a predisposição que uma determinada carga 

possui de ir de um ponto para o outro (HALLIDAY et al, 2004). De forma similar, a 

diferença de potencial hidráulico acarreta o deslocamento espontâneo de um fluido 

de um ponto de maior potencial para o de menor, de forma que se há interligação 

entre os dois pontos o fluxo será diretamente proporcional à diferença de pressão 

hidráulica (FOX, 1998). 

2.1 CIRCUITOS ELÉTRICOS 

Os circuitos elétricos constituem a aplicação mais relevante da eletricidade, 

indo desde aqueles utilizados em simples fontes lineares de alimentação, até 

circuitos complexos e de alta tecnologia empregada em smartphones e tablets. O 

circuito tratado neste trabalho é o do tipo corrente contínua e puramente resistivo, 

conforme mostrado na Figura 2.1, que se limita apenas aos elementos básicos de 

um circuito como fonte de alimentação, condutores, resistores e carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1: circuito elétrico simples composto de fonte de alimentação, resistor, condutores e carga. 
Um exemplo prático de um circuito simples composto por componentes do 

Corrente (i) 

Resistor (R) 

Carga Fonte de 
Alimentação 

Condutores 
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nosso dia a dia pode ser observado na Figura 2.2. O esquema mostra uma fonte de 

energia (bateria), que alimenta a carga (motor de um ventilador), através dos 

condutores (fios). O resistor nesse circuito tem a função de limitar a corrente na 

carga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Circuito elétrico em uma aplicação prática. Ventilador alimentado por uma bateria. 

2.1.1 CONDUTORES 

Alguns materiais encontrados na natureza como os metais, a água que chega 

às nossas casas, e o nosso próprio corpo, possuem certa quantidade de cargas 

negativas que podem se mover livremente. Os materiais que possuem essas 

características são chamados de condutores. Outros materiais como o vidro, água 

totalmente pura, louça, e os derivados plásticos, não permitem o movimento livre 

dessas cargas e são denominados de não condutores ou isolantes. Quando temos 

uma determinada quantidade de carga se deslocando em um material, falamos que 

ali possui corrente elétrica. Mesmo nos materiais que são excelentes condutores, 

existirá, mesmo que muito pequena, uma resistência à passagem da corrente 

elétrica. 

 

 

+

Corrente (i) Resistor (R) 

Carga 
(Motor do 
ventilador) 

Fonte de 
Alimentação 

(Bateria) 

Condutores 
(Fios) 

+ - 
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2.1.2 CORRENTE ELÉTRICA 

No nosso cotidiano estamos sujeitos a várias situações, que muitas vezes 

achamos simples e não damos muita atenção. Uma lâmpada acesa, um aparelho de 

televisão ligado, um relâmpago, um músculo de nosso corpo que se move ou um 

aparelho celular funcionando são exemplos que possuem uma coisa em comum, o 

efeito da corrente elétrica para o seu funcionamento, seja em uma escala grande 

como as descargas atmosféricas, ou em escala minúscula como as correntes 

nervosas que regulam a atividade muscular de nosso corpo.  

A corrente elétrica, que é simbolizada pela letra i, é definida como a quantidade 

de carga resultante por unidade de tempo, que atravessa a seção transversal de um 

condutor, e tem como unidade de medida o ampère, (A). 

2.1.3 ENERGIA POTENCIAL, POTENCIAL ELÉTRICO E DIFER ENÇA DE 

POTENCIAL 

Grande parte dos fenômenos elétricos têm relação com a transferência de 

energia em ampla escala, que é o caso, por exemplo, das descargas atmosféricas 

que atingem a terra proveniente das nuvens. Geralmente é uma energia liberada de 

forma luminosa, produzindo som, calor e onda de choque, e normalmente são da 

ordem de 108 J (HALLIDAY et al, 2004). Essa energia tem relação com as forças 

elétricas, e a lei da força eletrostática tem muita semelhança com a Lei gravitacional. 

Ambas as forças têm dependência do inverso do quadrado da distância que 

separam duas cargas elétricas, não dependem do caminho percorrido. As forças que 

possuem essa característica são do tipo conservativas, e para forças conservativas 

pode ser definida uma energia potencial. 

Uma partícula de massa m, uma bola quem sabe, que cai em queda livre, sob 

o aspecto energético, tem sua energia potencial, enquanto cai, transformada em 

cinética (energia associada a corpos em movimento). O movimento de uma carga q 

em “queda livre”, em um campo elétrico, também pode ser analisado sob o ponto de 

vista de transferência de energia, ambas as situações são observadas na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: (a) Uma força gravitacional mg atuando sobre uma partícula de massa m.  
                  (b) Uma força eletrostática qE atuando sobre uma carga q. 

Fonte: (HALLIDAY et al, 1984, P. 64) 

 

A energia potencial pode ser entendida como a interação entre corpos, e tem 

relação direta com a posição que eles ocupam, geralmente é simbolizado pela letra 

U, e a unidade no Sistema Internacional de Unidades (S.I.) é o joule (J). Esta 

terminologia é utilizada para a forma de energia acumulada, que pode ser 

manifestada a qualquer instante, a exemplo disso temos o movimento. A energia 

potencial elétrica então pode ser compreendida como a interação entre cargas 

elétricas estáticas ou em movimento retilíneo uniforme. Uma definição mais formal é 

apresentada por Halliday et al (2004): 

 

A energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais fixas 
em repouso é igual ao trabalho que deve ser realizado por um agente 
externo para reunir o sistema, trazendo cada carga de uma distância 
infinita onde ela também está em repouso (HALLIDAY et al, 2004, 
p.78). 

 

A diferença de potencial (DDP) denominada também por tensão elétrica é a 

diferença entre dois pontos, onde cada um possui uma energia potencial elétrica por 

unidade de carga, é comumente representada pela letra “V”, e sua unidade no S.I. é 

o volt (V). 

m 

Gravitacional  
(a) 

q 

qE mg 

Eletrostática 
(b) 

1 

2 2 

1 
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2.1.4 RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS 

Na seção 2.1.1 foi tratado à respeito dos condutores, e a propriedade mais 

importante dos condutores é a condutividade σ. Quanto maior o valor da 

condutividade melhor é o condutor. Uma propriedade que alguns materiais 

apresentam que é o inverso da condutividade, é a resistividade ρ, e a sua unidade 

no SI é o ohm metro (Ωm). 

 

σ = 1/ρ      (2-1) 

 

A razão da diferença de potencial elétrico por unidade de corrente é definida 

como resistência elétrica R, comumente conhecida por lei de Ohm pode ser definida 

como: 

 

R = ∆V/i     (2-2) 

 

A resistência elétrica apresenta uma dependência das características do 

material do qual é fabricada, ou seja, da resistividade ρ, bem como da sua 

geometria, sendo diretamente proporcional ao comprimento L, e inversamente 

proporcional à área da seção transversal A. Assim a resistividade pode ser definida 

como: 

 

R = L/σA, logo: 

 

R = ρL/A     (2-3) 

 

Nos circuitos elétricos existem componentes que apresentam oposição à 

passagem da corrente, esses elementos são conhecidos como resistores e possuem 

a característica de converter a energia elétrica em térmica, processo conhecido 

como efeito joule (HAYT & BUCK, 2006). 
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2.1.4.1 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 

Os resistores são componentes que aparecem com frequência nos circuitos 

elétricos, sejam sozinhos ou associados a outros resistores. Para melhor análise dos 

circuitos é comum substituirmos uma determinada associação por um elemento 

único conhecido por resistência equivalente, (Req), que pode ser calculada de acordo 

com o tipo de arranjo: paralelo ou em série. 

 
Resistores associados em paralelo 

 
A Figura 2.4 mostra dois resistores associados em paralelo. Existem três 

pontos que qualificam uma ligação em paralelo, o primeiro é: se percorrermos o 

circuito do ponto a até o ponto b, por qualquer que seja o caminho, admitindo que no 

caso analisado só existam dois, encontraremos apenas um dos elementos paralelos. 

O segundo ponto a ser observado é: quando aplicamos uma DDP nos terminais da 

associação, ou seja, nos pontos a e b, a mesma tensão deverá ser medida nos 

terminais de cada resistor. O terceiro ponto a ser analisado é: considerando que no 

arranjo se utilizam dois resistores diferentes, R1 e R2, a corrente total iT, que flui do 

ponto a e chega ao nó n1, (entende-se por nó, o ponto de encontro de três ou mais 

ramos de um circuito), se divide, sendo que parte da corrente, denominada de i1, 

segue através do resistor R1, enquanto a outra parte da corrente, i2, segue através 

do resistor R2, unindo-se novamente no nó n2, de forma que a corrente total iT seja o 

somatório das correntes i1 e i2. 

 
 
 

 
 

 
Figura 2.4: Associação de dois resistores em paralelo. 

Fonte: (HALLIDAY et al, 2004, p. 158). 

 

 

a b 
n1 n2 

R1 

R2 

i1 

i2 

iT iT 



9 
 

 

Analisando o somatório das correntes e fazendo o uso da equação 2-2, 

podemos calcular a resistência equivalente Req na associação em paralelo. 

 

iT = i1 + i2     (2-4) 

 

Req = ∆V/iT → iT = ∆V/Req, logo: 

Se i1 = ∆V/R1, e i2 = ∆V/R2, então: 

∆V/Req = ∆V/R1 + ∆V/R2, assim: 

 

1/Req = 1/R1 + 1/R2    (2-5) 

 

Para uma associação de apenas dois resistores em paralelo podemos 

rearranjar a equação 2-5, e assim teremos: 

 

Req = (R1 x R2)/(R1 + R2)   (2-6) 

 
 

Resistores associados em série 
 

 

A associação de dois resistores em série é mostrada na Figura 2.5. Da mesma 

forma como foi avaliado na associação de resistores em paralelo, esse arranjo 

também possui três pontos que caracterizam uma ligação em série. O primeiro ponto 

é: se percorrermos o circuito do ponto a até o ponto b, passamos através de todos os 

elementos em sucessão. O segundo ponto é: a soma da diferença de potencial de 

cada elemento é igual a DDP aplicada nos terminais a e b do arranjo. O terceiro 

ponto a ser observado é: a corrente é igual para cada elemento, ou seja, iT é igual a 

i1 que é igual a i2. 

 

 

 
 

Figura 2.5: Associação de dois resistores em série. 
Fonte: (HALLIDAY et al, 2004, p. 158). 

a b 
R1 R2 

i1 i2 

iT iT 
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Avaliando o segundo ponto que é o somatório das diferenças de potencial de 

cada elemento combinada com a equação 2-2, podemos calcular a resistência 

equivalente Req da associação em série. 

 

∆V = ∆V1 + ∆V2    (2-7) 

 

iReq = iR1 + iR2, logo: 

Req = R1 + R2     (2-8) 

2.1.5 FONTE DE ENERGIA (BOMBEAMENTO DE CARGAS) 

Para que tenhamos cargas fluindo através de um resistor, temos que prover 

uma diferença de potencial nos seus terminais. Uma forma de se fazer isso é 

interligarmos um terminal do resistor a um corpo carregado com cargas negativas, e 

o outro, em um corpo carregado com cargas positivas. O problema que teremos com 

esse tipo de aplicação é o fato de que haverá um fluxo de carga enquanto os corpos 

estiverem carregados. Quando os corpos atingirem o mesmo potencial, ou seja, 

estiverem neutros, essa movimentação de cargas cessará. Consideramos um corpo 

neutro quando temos igual quantidade de cargas positivas e negativas. Quando a 

carga de um sinal é transferida de um corpo para outro, por processo de eletrização, 

por exemplo, ambos ficarão ao final do processo, com carga de mesmo valor 

absoluto e sinal contrário. De posse dessa hipótese, Franklin constituiu a lei de 

conservação da carga elétrica, conforme (NUSSENZVEIG, 1997, p4). 

Para tentarmos explicar como funciona a fonte de energia, vamos analisar o 

motor de um carro que precisa que sua temperatura se mantenha dentro dos limites 

adequados ao seu funcionamento. Um sistema chamado de sistema de lubrificação 

trabalha para diminuir o atrito entre as peças móveis do motor. O outro sistema é o 

de arrefecimento, que funciona como um permutador e tem como corpo principal o 

próprio bloco do motor. Este conjunto é constituído de canais, que permite que a 

água circule e troque calor com o bloco aquecido. Para que isso seja possível, existe 

uma bomba d'água, que é um dispositivo que realiza um trabalho sobre o fluido, que 

proporciona uma diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba, dessa 
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forma, é possível manter o sistema de refrigeração do carro funcionando.  

Nos sistemas elétricos também existe um dispositivo similar ao da bomba 

d´água do sistema de arrefecimento veicular. Chamado de dispositivo de fem realiza 

trabalho sobre os portadores de cargas, garantindo uma diferença de potencial 

constante. O termo fem é uma nomenclatura antiga que significa força eletromotriz. 

Esse termo era usado por cientistas anteriormente, quando não se sabia exatamente 

a função de um dispositivo de fem. 

Um dos dispositivos de fem mais comuns e conhecidos é a bateria. Em vários 

níveis de potenciais elétricos, temos sua aplicação em controles remotos, 

calculadoras, smarthphones, marca passos, automóveis, submarino, etc., porém, o 

dispositivo de fem de maior relevância em nosso cotidiano são os geradores 

elétricos, que são responsáveis por produzir a energia elétrica que chega às nossas 

residências, nas indústrias, nos hospitais e no comércio, como menciona (HALLIDAY 

et. al, 1984, p. 133). No Brasil a maior parte da energia elétrica é produzida em 

usinas hidrelétricas, são transportadas através das linhas de transmissão, entregue 

nas subestações dos municípios, e finalmente distribuída pelas concessionárias 

locais aos consumidores finais. 

Temos ainda outros tipos de dispositivos de fem como as placas fotovoltaicas 

que estão sendo utilizadas cada vez mais nas aplicações residenciais e rurais, as 

células de combustível que alimentam equipamentos de espaçonaves, e as 

termopilhas. 

Embora os dispositivos apresentados tenham características peculiares no 

modo de operar, todos têm a mesma função básica, realizar trabalho sobre os 

portadores de carga, para garantir uma diferença de potencial elétrico em seus 

terminais. 

2.2 SISTEMAS HIDRÁULICOS 

Os líquidos assim como os gases possuem uma característica mecânica que é 

a capacidade de fluir, escoar. Dessa forma os líquidos e os gases pertencem a uma 

mesma classe de matéria, designado fluido. Visivelmente, fluidez é uma propriedade 

que de certa forma classifica os fluidos de forma gradativa. É bem verdade que a 
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gasolina é mais fluida que a água, que flui mais facilmente que o óleo, que por sua 

vez flui com mais facilidade que a graxa. Uma grandeza que tem forte relação com a 

fluidez é a viscosidade, que é a resistência que o fluido apresenta ao escoamento 

(CHAVES, A. 2007). 

2.2.1 PRESSÃO HIDROSTÁTICA 

Um fluido que está em equilíbrio sofre a ação de forças provenientes de 

qualquer superfície que esteja em contato com ele. A força em qualquer ponto é 

normal à superfície e pela lei da ação e reação, o fluido também exercerá forças nas 

superfícies de contato. A pressão em um dado ponto de um fluido em equilíbrio é a 

mesma em todas as direções. Esse tipo de pressão é chamado de pressão 

hidrostática e está representado na Figura 2.6 (CHAVES, 2007). 

 

 
Figura 2.6: Forças que um fluido exerce sobre um corpo imerso em um fluido. 

Fonte: (CHAVES, 2007, p. 30). 

2.2.2 ESCOAMENTO DE FLUIDOS 

A hidrostática é uma parcela da hidromecânica responsável por estudar a 

pressão e o equilíbrio dos líquidos e dos gases que estão submetidos à força 

gravitacional. Em contrapartida o verdadeiro teor do escoamento de um fluido é algo 

bastante complexo. As leis básicas da hidrodinâmica não têm uma formulação trivial 

nem uma formalização matemática fácil, pois dependem de muitos fatores 

(STREETER, 1982). 
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O escoamento de um fluido pode ser classificado de várias maneiras, como 

turbulento ou laminar; real ou ideal; reversível ou irreversível; permanente ou 

variado; uniforme ou desuniforme; rotacional ou não rotacional. Vamos nos limitar a 

falar apenas dos regimes de escoamento turbulento e laminar. 

No escoamento laminar os pequenos elementos do fluido se movem através de 

trajetórias suaves, em camadas laminares, onde cada uma destas desliza de forma 

suave sobre outra camada limítrofe. Neste tipo de escoamento a ação da 

viscosidade contribui para o não surgimento de turbulências. O regime laminar não é 

absolutamente estável, pois em situações onde se combina baixa viscosidade, 

velocidade elevada ou grandes seções de escoamento, o regime pode passar de 

laminar para turbulento. 

Em termos práticos o escoamento turbulento é o mais frequente em aplicações 

de engenharia, onde neste tipo de escoamento as partículas se movem ao longo de 

trajetórias imprevistas e desarmônicas que causa um escoamento irregular. No 

regime turbulento as perdas podem variar aproximadamente com o quadrado da 

velocidade (STREETER, 1982). É possível observar o comportamento dos 

escoamentos laminar e turbulento dos fluidos através da Figura 2.7. 

 

 

 
 

Figura 2.7: (a) Fluxo com escoamento laminar.  
                    (b) Fluxo com escoamento turbulento 

Fonte: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transicion_laminar_a_turbulento.png). 

a) 

b) 
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2.2.3 PERDA DE CARGA 

A turbulência de um fluido causa um acréscimo na transferência de calor, 

queda de pressão, e gera uma série de outras alterações. É importante salientar que 

os fluidos, no qual a viscosidade não depende da pressão, são conhecidos como 

fluidos Newtonianos, e a água pode ser citada como um exemplo desse tipo de 

fluido (PARIONA, 2003). 

O escoamento interno em tubulações sofre influência das paredes dissipando 

energia devido ao atrito. As partículas em contato com a parede adquirem a 

velocidade da parede, ou seja, velocidade nula, e passam a influir nas partículas 

vizinhas através da viscosidade e da turbulência, dissipando energia. Essa 

dissipação de energia provoca um abaixamento da pressão total do fluido ao longo 

do escoamento que é denominado de perda de carga. Esse efeito causa uma 

conversão de energia mecânica em energia térmica e transferência de calor que é 

indesejada e irreversível. A perda de carga pode ser classificada em distribuída ou 

localizada, isso vai depender de várias causas listadas a seguir: 

- A perda de carga distribuída é devido à perda de pressão distribuída por toda 

a extensão das paredes e do comprimento de tubos retilíneos, isto causa uma 

diminuição gradativa da pressão total ao longo do comprimento. 

- A perda de carga localizada é produzida pelos acessórios instalados nos 

tubos, ou seja, os vários itens utilizados na montagem da tubulação como reduções, 

curvas, válvulas que faz com que o escoamento sofra perturbações bruscas nos 

pontos onde tais acessórios estão instalados.  

- Mudanças súbitas na seção dos tubos geram grandes perdas de carga, isto é 

devido a um fenômeno conhecido como veia contraída, que é uma mudança brusca 

de direção da velocidade do fluxo, devido ao estreitamento abrupto da passagem do 

fluido.  

- Entradas mal projetadas com cantos vivos são fatores que contribuem para 

perdas de cargas localizadas. O fluido na saída de um recipiente tem sua energia 

cinética totalmente dissipada, dessa forma, não tem sentido falar em perda de carga. 

- Nas regiões curvas, a perda de carga é maior que em trechos retos, que se 

dá principalmente pela presença do escoamento secundário.  

- As válvulas que por ventura venham ser montadas nas tubulações também 
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produzem perdas de carga com valores relevantes, porém, depende muito dos 

cuidados tomados na fabricação do sistema de tubulação, (FOX, 1998). 

2.2.4 EQUAÇÃO DE CONTINUIDADE E VAZÃO VOLUMÉTRICA 

Existe um conceito que possui bastante utilidade na dinâmica dos fluidos que é 

o de tubo de corrente. Em um determinado instante, um tubo de corrente é a 

superfície que se forma através das linhas de correntes, que nunca se cruzam, que 

passam por uma curva fechada C. A Figura 2.8 mostra um tubo de corrente, e 

consideramos que este seja estreito o bastante para que a velocidade em uma 

seção reta seja uniforme (CHAVES, 2007). 

 
 

Figura 2.8: Tubo de corrente em um fluido que escoa em regime não turbulento. 
Fonte: (CHAVES, 2007, p. 41). 

 

As velocidades nas seções retas de área A1 e A2 serão respectivamente v1 e v2. 

Em um intervalo de tempo ∆t, os volumes de fluido que cruzam as seções, em 

regime estacionário são iguais, pois o fluido que entra pelo lado esquerdo do tubo é 

mesmo que sai do lado direito. O escoamento de um fluido incompressível em um 

dado instante é a mesma em qualquer superfície de seção reta perpendicular ao 

fluxo. Logo podemos considerar vazão volumétrica como sendo uma quantidade Φ 

que é igual ao produto da seção transversal de um tubo e da velocidade do fluido 

que o atravessa. A vazão volumétrica tem dimensão de volume dividido por tempo 

(TRIPLER & MOSCA, 2009), de acordo com a equação abaixo: 

 

Φ = Av          (2-9) 
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A Figura 2.9 mostra um esquema de um circuito hidráulico, onde uma turbina é 

acionada pelo fluxo hidráulico devido à diferença de potencial mecânico entre os 

dois reservatórios. A bomba de água é responsável por repor a água no recipiente 

superior. A restrição na tubulação tem um papel de limitar o fluxo de água em um 

valor desejável. 

 

 

 
 
 

Figura 2.9: Circuito hidráulico em uma aplicação prática. Turbina gira devido ao fluxo de água. 

2.2.5 MEDIÇÃO DO ESCOAMENTO DE FLUIDOS 

A medição de vazão dos fluidos depende também da determinação da pressão, 

temperatura, ondas de choque, gradientes de massa específica, tipo de escoamento 

e viscosidade. Existem diversas formas de medir a velocidade de um fluido, pode ser 

de maneira direta ou indireta, gravimétrica, volumétrica, eletromagnética, eletrônica e 

óptica. A medição direta da vazão constitui-se na definição do volume ou peso do 

fluido que atravessa uma seção transversal de um tubo, em um dado intervalo de 

tempo. A metodologia mais precisa para medição de vazão é a gravimétrica ou 

volumétrica, onde o peso ou volume é determinado por balança de precisão ou por 

tanque de volume calibrado, em um intervalo de tempo medido por um cronômetro 

(STREETER, 1982). Dessa forma podemos medir vazão em um tanque utilizando a 

equação abaixo: 

 

Φ = V/∆t         (2-10) 

Fluxo de água 

Restrição 

Turbina 

Bomba 
d’água 

Tubulações 

Reservatório 

Reservatório 
de água 
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3 ENSINO EXPERIMENTAL 

O estudo científico que trata dos problemas relacionados com o conhecimento, 

crença, a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência é conhecido como 

epistemologia, é uma palavra que vem do grego, que também é conhecida como 

teoria do conhecimento e surgiu com Platão. Como uma das principais áreas da 

filosofia, possibilita o ser humano obter o conhecimento genuíno e em sua 

totalidade, assim como a ciência de sua origem. 

Um dos pontos altos da epistemologia é saber como se avançar de um estado 

de menor conhecimento para um de maior, de um conhecimento de valor ínfimo para 

um conhecimento de valor superior. Essa problemática, que incentivou Piaget e 

todos os estudiosos dessa área, tem uma compreensão baseada nas definições do 

filósofo Immanuel Kant. Certos conhecimentos só são adquiridos mediante contato 

direto do sujeito com os dados do mundo empírico. Quando se diz: “está chovendo 

lá fora”, nos damos por satisfeitos com essa afirmação, pois já temos a experiência 

de ter ido lá fora certificar o fenômeno usando nossos órgãos dos sentidos. Esses 

tipos de conhecimentos são denominados a posteriori, uma vez que resultam de 

apurações empíricas (CUNHA, 2010). 

Não é novidade que o Ensino Fundamental dos colégios, principalmente dos 

públicos, cuidam da física e dos fenômenos naturais com pouca relevância nas 

primeiras séries. Isto acontece porque a Física deveria, nesta fase, fazer parte das 

“ciências”, e nesse caso, é dada uma maior atenção para as ciências biológicas. É 

importante compreendermos que é nesta etapa que a criança tem contato com 

vários conceitos científicos que poderão lhe despertar o interesse pela ciência. Além 

dos professores darem pouca abordagem aos conceitos, valorizam a memorização 

dos alunos e trabalham pouco a questão do pensar cientificamente. Essa 

formatação do nosso ensino não contribui para o desenvolvimento crítico dos 

alunos, pois sabemos que estudar as ciências tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de uma sociedade (CAMPOS, 2012). 

 Nesse contexto, uma grande parcela de educadores aprendeu com esse 

método, mesmo que inconscientemente, repassam o conhecimento da mesma 

forma. Além disso, a maioria dos professores não tem prazer pela física e 

autoconfiança para instruir conceitos relacionados aos fenômenos físicos para os 
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alunos. Apesar do disposto, vale destacar que não existe uma pretensão de culpar 

os professores das séries iniciais por essa problemática. Admite-se que haja um 

conglomerado de motivos, como o conteúdo que compõe o currículo e a realidade 

escolar, que são pontos de grande relevância e que contribuem para esse fato.  

3.1 VANTAGENS DO ENSINO EXPERIMENTAL 

O uso de práticas experimentais, mesmo que elementares no início da vida 

escolar, bem como a discursão sobre os fenômenos naturais do nosso dia a dia, 

contribui para a construção do conhecimento, ajudando no entendimento da Física 

das coisas. E é por essa razão, que devemos trabalhar com situações onde os 

alunos consigam observar e discutir o assunto, a partir daí, podem surgir 

concepções alternativas, que são intuições apresentadas pelos estudantes e que 

diferem dos conceitos da comunidade científica, que são válidas, pois os conceitos e 

suas relações tem um papel muito importante na Física, como afirma Gravina 

(1994). A convivência com experimentos permite uma aproximação dos alunos com 

o mundo real e essa ideia é defendida por Campos (2012): 

 

O contato com o concreto contribui melhor para desenvolvimento 
cognitivo porque o abstrato no período de 7 a 10 anos de idade se 
torna complicado. Diante disso, as atividades experimentais 
permitem aos alunos o contato com o objeto concreto, tirando-os da 
zona de equilíbrio e colocando-os em zona de conflito, construindo 
mais conhecimentos e posteriormente retornando a zona de 
equilíbrio (CUNHA, apud CAMPOS, 2012 p. 5). 

3.2 DIFICULDADES DO ENSINO EXPERIMENTAL 

Segundo o artigo que trata dos obstáculos encontrados no ensino de Física 

utilizando experimento, de Pena & Filho (2009), existe uma série de dificuldades que 

são apontadas em relação ao uso de experimentos como ajuda no aprendizado do 

ensino de Física. É colocada em questão uma série de problemas encontrados, 
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quando da utilização de experimentos. Foi realizado um trabalho de pesquisa 

durante três décadas, onde o foco principal era melhoria no processo de 

aprendizagem no ensino brasileiro, onde foram levantadas várias propostas 

pedagógicas, embasadas em resultados de estudos no ensino de ciências, 

principalmente o ensino de Física. O referido trabalho foi baseado nos periódicos 

que sugiram na década de setenta como a Revista Brasileira de Física (RBF) em 

1971, e a Revista de Ensino de Física (REF) de 1979, ambas com dedicação 

exclusiva e voltada ao ensino de Física no Brasil. Antes da REF, os artigos 

relacionados eram divulgados e publicados em outras revistas não especializadas. O 

aumento dos grupos de pesquisa e a procura cada vez maior sobre o tema 

motivaram a criação de um veículo próprio que garantia maior liberdade para 

aprofundar os conhecimentos correlatos, bem como divulgar os trabalhos realizados. 

Em meados de 1984, também surgiu o Caderno Catarinense de Ensino de Física, o 

CCEF. O periódico surgiu de um grupo de professores do Departamento de Física 

da Universidade Federal de Santa Catarina, com a finalidade principal de trocar 

experiências educacionais e apontar sugestões de experimentos. 

De posse das informações obtida dos artigos da pesquisa, foi gerada uma 

planilha mostrada no Quadro 3.1. Este quadro traz informações como a categoria do 

artigo publicado, denominado por categoria temática que para a pesquisa de 

interesse era ensino experimental, e a quantidade de vezes que o tema fora 

publicado em cada década. 

Analisando os dados informados no Quadro 3.1, observamos um crescente 

interesse pelo ensino experimental, onde isso é justificado pelo aumento de 

publicações sobre o tema a cada década, observe que na última década só foi 

considerado sete anos, e mesmo assim, esse valor é maior em média de 

publicações por ano. Esse aumento no número de professores que se interessam 

pela aplicação do ensino experimental é defendido por Grandini e Grandini (2004): 

No Brasil, a partir da década de oitenta, nota-se um crescente 
interesse em se definir as concepções do laboratório. Esse interesse 
torna-se mais perceptivo a partir das diversas e diferentes maneiras 
de utilização do laboratório didático no ensino de Ciências. De 1972 
a 1992, encontramos um grande número de trabalhos publicados na 
forma de teses e artigos em torno do assunto. Isso nos faz perceber 
que há também uma atenção maior, bem como uma certa constância 
no tema por parte dos pesquisadores. Certamente um notável salto 
quantitativo (GRANDINI; GRANDINI, 2004, p. 252). 
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Quadro 3.1 
  

Categoria temática Nº de relatos publicados 
Período 1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2006 Total 

Ensino Experimental 4 7 12 10 33 
 

Quadro 3.1: Números de experiências pedagógicas brasileiras publicadas (1971-2006) versus 
Categoria temática Ensino Experimental. 

  
Fonte: (PENA & FILHO, 2009, p. 5). 

 

 

O Quadro 3.2 traz uma série de relatos de professores e pesquisadores, que 

apontam várias dificuldades encontradas, quando da aplicação do ensino 

experimental, durante as aulas de Física. A falta de treinamento específico para lidar 

com o ensino experimental, local, equipamentos apropriados, tempo adequados, e a 

dificuldade de se acessar literaturas correlatas, são algumas das dificuldades 

relatadas.  

 

Quadro 3.2 
 

 
“[...] talvez o ensino de laboratório se ressinta da falta de pesquisa sobre o que os alunos realmente 
aprendem através dos experimentos que fazem ou sobre como facilitar a aprendizagem de 
determinados aspectos como, por exemplo, o da estrutura de um experimento [...]” (PASSOS e 
MOREIRA, 1982, p. 383). 
“A falta de laboratórios e equipamentos não se constitui em fator principal para a completa omissão 
de atividades experimentais no ensino de Física” (SILVA e BUTKUS, 1985, p.109). 
“Este curso atendeu às necessidades apresentadas pelos professores da rede pública de ensino, 
quanto ao conteúdo. O item aplicabilidade deixa muito a desejar devido fundamentalmente ao 
escasso tempo disponível e sala adequada para aulas experimentais. Apesar disto, os professores 
que aplicaram em sala de aula observaram como era esperado, um maior interesse e participação 
dos alunos nas aulas” (PEÑA, 1991, p. 210). 
“Apesar da importância da atividade experimental em nosso ensino, constatamos no 2º grau local,  
um grande desinteresse e despreparo do professor para este fim. Isso pode estar associado à falta 
de motivação e de condições de trabalho, o que resulta na acomodação ao ensino estritamente 
teórico-expositivo, na certa aquele que, durante sua formação, mais o influenciou” (FARIAS, 1992, p. 
246). 
“Temos ainda a observar que, face às dificuldades encontradas para esse fim (para trabalhar numa 
perspectiva de Laboratório Estruturado com uma tendência ao semiestruturado, dependendo da 
dificuldade do experimento, de disponibilidade de tempo, da orientação ou não do professor, etc 
(FARIAS, 1992, p. 247, parênteses nosso)) na atual estrutura das escolas, procuramos trabalhar 
sempre que possível com materiais de baixo custo e de fácil aquisição ou elaboração” (FARIAS, 
1992, p. 247). 
“O papel do ensino experimental, a realização de experimentos no contexto do processo ensino-
aprendizagem tem sido defendida por muitos autores, contudo, dados objetivos com relação à 
eficiência deste tipo de ensino não são encontrados facilmente na literatura [...]” (BARBOSA et al., 
1999, p. 105). 
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Continuação do quadro 3.2  
 
“A principal reação observada em professores foi a de estímulo: boa parte deles se interessou em 
levar as experiências para a sala de aula, inserindo-as no contexto da aula. Observamos, no 
entanto, uma boa dose de insegurança dos professores em relação à montagem e principalmente 
em relação à discussão dos experimentos, e procuramos estimulá-los a procurar os cursos de 
capacitação e aperfeiçoamento que a Universidade Federal de Sergipe tem oferecido” (MACEDO et 
al, 2000, p. 142). 
“Professores e pesquisadores da área de ensino de ciências geralmente imputam grande 
importância ao espaço de aprendizado de física ocorrido nas disciplinas experimentais. 
Aparentemente também existe um consenso entre docentes e estudantes de que se deve haver 
mudanças na maneira tradicional de se enfocar estas disciplinas. Apesar disto há relatos de que 
esta importância declarada algumas vezes é mais questão de postura que de prática efetiva, e 
também há observações críticas a respeito do real benefício que estas disciplinas possam trazer ao 
processo de aprendizado dos estudantes” (SILVA, 2002, p. 471). 
“Na verdade o que se percebe nas universidades brasileiras é que alguns docentes ainda se 
comportam contraditoriamente com respeito ao laboratório didático. A maioria deles ainda dedica-se 
mais às teorias. Contudo, percebe-se que o laboratório já possui seu espaço dentro das ciências, 
mais especificamente na Física, que tem dado ênfase significativa para seus laboratórios” 
(GRANDINI e GRANDINI, 2004, p. 252). 
“O laboratório de ciências pode ser um componente importante para a criação de um ambiente de 
aprendizagem que contribua para alcançarmos algumas dessas metas curriculares. Porém a forma 
como as atividades laboratoriais são usualmente estruturadas, com o abuso de roteiros detalhados 
“tipo receita”, impede que possam contribuir para isso [...]” (BORGES e GOMES, 2005, p. 73). 
“Raras são as pesquisas sobre como os estudantes lidam com estas questões e mais rara ainda são 
aquelas que têm situações reais de sala de aula ou laboratório como contextos. Devido a essa 
escassez de pesquisa na área, ainda pouco se sabe sobre o entendimento e o domínio dos 
estudantes sobre certas habilidades relacionadas ao processo de investigação científica que são 
cruciais para a obtenção de uma solução satisfatória de um problema prático e que podem 
comprometer seriamente a validade e qualidade de suas afirmações sobre tal problema” (BORGES 
e GOMES, 2005, p.74). 
“[...] Porém, para que este tipo de atividade (utilização de experimentos, parênteses nosso) seja 
realmente eficiente é necessário refletir a respeito da sua função no ensino de Física atual. Algumas 
críticas feitas às atividades práticas no ensino de Ciências se referem ao fato de que a maior parte 
do tempo é consumida na montagem e coleta de dados, restando pouco tempo para a análise, 
discussão dos resultados e ao próprio entendimento da atividade realizada [...]” (SIAS & TEIXEIRA, 
2006, p. 361) 

 
 

Quadro 3.2: Dificuldades assinaladas por professores e/ou pesquisadores para o uso da 
experimentação no ensino de Física. 

  
Fonte: (FILHO & PENA, 2009, p. 5-7). 

 

 

Analisando os dados nos trechos apresentados no Quadro 3.2, vimos várias 

deficiências apontadas nesta pesquisa, que trata da utilização de experimentos no 

ensino de Física.  

Em relação ao despreparo dos professores que aplicam aulas experimentais 

Silva & Butkus (1985) faz uma análise qualitativa quanto à formação dos docentes, 

onde apenas 10,3% dos professores avaliados eram Licenciados em Física. A maior 

parte dos docentes, 58,6%, tem graduação em outras áreas, (Engenharia, 

Matemática e Administração), o restante, 31,1%, um número ainda elevado quando 
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comparado aos Licenciados em Física, ainda são alunos de graduação em 

engenharia e matemática.  

Com o passar dos anos, vamos conhecendo todas as dificuldades que residem 

nos ambientes de ensino, e em meio a todos os obstáculos vão surgindo novas 

abordagens, propostas e métodos. Diversos brainstorms são realizados sobre a 

problemática, porém, pouca coisa nova é implantada de fato, e o que se observa é 

uma pouca utilização de experimentos e o uso de metodologias desatualizadas. 

Essa forma ultrapassada de ensino é mencionada por Katherine Merseth, em 

recente entrevista concedida à revista Veja. Durante a reportagem Katherine 

afirmou: "As escolas ensinam a álgebra do século XVII e aritmética do século XVIII. 

Levam ao aluno conhecimentos que um comerciante demandava para tocar seus 

negócios nos anos 1940..." (WEINBERG, 2016, p.14-15). 
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4 O EXPERIMENTO 

O experimento proposto é um trabalho que traz sua contribuição no sentido de 

melhorar a aprendizagem do conteúdo científico. Para os que defendem que o 

ensino através da prática traz excelentes resultados, a aplicação de experimentos 

em disciplinas complexas tem a vantagem de atrair a atenção dos alunos, que no 

cenário atual, onde o professor disputa seu espaço com os diversos dispositivos de 

multimídia, é uma tarefa bastante difícil. No entanto, é apresentado um experimento 

simples e de baixo de custo, porém, com uma perspectiva qualitativa e com um 

retorno didático muito rico. 

4.1 EXPERIMENTO HIDRÁULICO 

O experimento hidráulico utilizado permite algumas formas de montagens e 

facilita a visualização das variáveis do sistema hidráulico que podem ser 

comparadas com as de um sistema elétrico. De construção simples, é fácil de ser 

transportado e apresenta excelente resultado como ferramenta de auxílio no ensino 

de Física. A principal vantagem do experimento é o fato de podermos compreender 

as variáveis de um circuito elétrico através de analogias com as variáveis do circuito 

hidráulico. Esta prática permite a compreensão de um circuito elétrico básico do tipo 

corrente contínua puramente resistivo, através da visualização dos fenômenos 

imposta pela dinâmica do fluido. O experimento permite abordar o conhecimento 

sobre diferença de potencial, resistência, fluxo e fontes de alimentação. Tudo isso é 

possível devido à equivalência entre dos dois tipos de circuitos. 

4.2 PROJETO DO EXPERIMENTO HIDRÁULICO 

O projeto do experimento hidráulico prevê componentes mínimos necessários 

para simular e demonstrar as grandezas elétricas por analogia ao circuito hidráulico. 

O equipamento deve ser capaz de demonstrar a diferença de potencial 

simplesmente através de visualização, onde para isso, o sistema deve ter dois 
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recipientes capazes de armazenar água, e que seja imune a qualquer vazamento. 

Os recipientes devem ficar dispostos em alturas diferentes para promover o fluxo de 

água, e deve possuir pelo menos uma mangueira transparente que interligue os dois 

recipientes e facilite a visualização da corrente hidráulica. As mangueiras devem ser 

flexíveis para que seja possível o posicionamento dos recipientes em alturas iguais 

ou distintas. O vasilhame superior pode ser acomodado, por exemplo, em uma 

posição onde os dois recipientes possam funcionar como um sistema de vasos 

comunicantes, permitindo assim, o equilíbrio do nível entre eles. Esta condição 

permite observar a ausência de corrente hidráulica, e o reposicionamento em 

desnível dos recipientes permite notar variação linear da corrente hidráulica, em 

função da diferença de altura entre eles. 

A vazão de água pode ser medida através da variação do volume do recipiente 

superior em função do tempo, e pode ser observada em uma escala graduada, 

desenhada na lateral do recipiente conforme Figura 4.1. Para a medição do tempo 

pode ser usado um cronômetro de um relógio de pulso ou de um aparelho celular. O 

objetivo de se observar o fluxo de água (corrente hidráulica) é a relação que esta 

tem com a corrente de um circuito elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Projeto do experimento e alguns de seus componentes. 
 

Para simular uma carga em funcionamento, a ideia é termos um dispositivo que 

seja capaz de girar com o fluxo de água, e que produza o mínimo de interferência 

possível ao circuito. Esse conjunto giratório deverá sofrer a ação das forças de atrito, 

Recipiente superior 
com escala graduada 

Suporte para promover o 
desnível entre os 

recipientes. 

Mangueira flexível 

Recipiente inferior 
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então, a resistência total deve ser vencida pelo fluxo de corrente hidráulica, que é 

gerado pela coluna de água proveniente da diferença de potencial mecânica do 

circuito. A perda de carga é uma interferência bastante relevante e que pode 

provocar erros no experimento, dessa forma, deve-se evitar a instalação de 

componentes que gere este tipo de empecilho. 

Será possível simular as resistências no circuito utilizando mangueiras que 

tenham características geométricas diferentes. Para utilização como condutor 

principal foi previsto utilizar o tubo de maior área transversal, assim teremos uma 

resistência pequena no circuito. Podemos utilizar tubos que tenha dimensões 

diferentes das medidas do condutor principal, para aumentar a resistência à 

passagem do fluxo, isso será possível diminuindo a área transversal dos tubos e/ou 

aumentando o comprimento deles. Um tubo com uma restrição que tem o objetivo de 

proporcionar uma resistência no circuito pode ser observada na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Esquema mostrando a diferença de potencial, o condutor com restrição para provocar 
resistência no circuito e a corrente hidráulica. 
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Por último o sistema deve possuir um dispositivo que seja responsável por 

recuperar o potencial mecânico da água, que fluiu do recipiente mais alto para o 

mais baixo. O dispositivo deve ter características de pressão manométrica e vazão 

conciliável com o sistema, ou seja, as variáveis devem possuir a mesma ordem de 

grandeza do circuito, assim, o bombeamento de água terá uma vazão compatível 

com a corrente hidráulica que flui por gravidade.  

Baseado no planejamento inicial do projeto foi designado os materiais e as 

ferramentas necessárias para a montagem de um protótipo, que será submetido à 

testes para aprovação e validação, e/ou submetido à alguma revisão ou 

modificação, para enfim, determinar exatamente como funcionará o experimento. 

4.3 MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DO EXPERIMENT O HIDRÁULICO 

1. Um vasilhame de forma cilíndrica de dimensões: 13 cm de diâmetro, 15 cm 

de altura e volume aproximado de 1,5 L (Recipiente 1). 

2. Um recipiente circular de dimensões: 27 cm de diâmetro, 13 cm de altura e 

5,5 L de volume (Recipiente 2). 

3. Um balde de dimensões: 30 cm de diâmetro e 35 cm de altura (Suporte 

para promover a diferença de potencial – Suporte 1). 

4. Quatro conectores retos de engate rápido 10 mm x 1/4" BSP. 

5. Quatro porcas de 1/4" BSP. 

6. Um conector tipo união de engate rápido de 10 mm. 

7. Dois metros de mangueira transparente de 10 mm. 

8. Um metro de mangueira transparente de 8 mm. 

9. Um metro de mangueira transparente de 6 mm. 

10. Um metro de mangueira transparente de 4 mm. 

11. 30 cm de arame galvanizado. 

12. Uma lata de aço vazia de refrigerante de 250 ml. 

13. Um pedaço de 2x2 cm² de EVA. 

14. Um parafuso de 3/16” x 10 mm, com duas porcas e duas arruelas. 

15. Um prego 9x9 (1,4 mm de espessura e 20,7 mm de comprimento). 
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4.4 FERRAMENTAS USADAS NA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E  SEUS 
ACESSÓRIOS 

1. Furadeira manual. 

2. Broca de aço rápido de 12 mm. 

3. Uma chave combinada de 17 mm. 

4. Uma chave combinada de 19 mm. 

5. Uma trena. 

6. Uma tesoura. 

7. Uma caneta tipo marcador permanente, ponta 2 mm (caneta para 

retroprojetor). 

4.5 CONFECÇÃO DO EXPERIMENTO HIDRÁULICO 

O trabalho de confecção foi iniciado com a montagem de um protótipo que 

gerou subsídios para a confecção do projeto final e seus acessórios. Ao longo da 

construção do projeto foram feitas algumas modificações para resolver alguns 

impasses, e sempre norteados pela regra principal de se ter um experimento que 

fosse didático, simples e de baixo custo. 

4.5.1 OS RECIPIENTES 

Com o uso da furadeira foi feito um furo na lateral inferior de cada recipiente, 

de forma que os conectores fossem montados e travados com as porcas de 1/4" 

pela parte interna dos vasilhames, conforme Figura 4.3 e 4.4. Para apertar as porcas 

foram usadas as chaves combinadas de 17 mm no sextavado do conector, e de 19 

mm na porca. Como os conectores têm vedação do tipo “O ring” tanto na parte 

interna quanto na externa, o local onde os conectores foram montados se manteve 

estanque. 
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Figura 4.3: Montagem do conector reto na lateral do Recipiente 1. 

 

 
Figura 4.4: Porcas de fixação dos conectores retos nos recipientes. 

 

O Recipiente 1, que será o vasilhame que ficará na parte superior do arranjo, 

tem uma capacidade volumétrica de aproximadamente 1,5 L e é feito de material 

transparente. Utilizando a caneta do tipo marcador permanente de ponta 2 mm, 

desenhamos uma escala do tipo Bar Graph, com marcações de 0 a 100%, e com 

menor divisão de 25% na lateral do recipiente. A marcação do zero não é 

exatamente no fundo do vasilhame, e sim, ligeiramente acima do conector de saída, 

conforme é mostrado na Figura 4.5. O volume contido no intervalo da escala de 0 a 

100% é de um litro. Conhecer o volume que se desloca pelo tempo será importante 

durante a analogia da corrente elétrica. 
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 Figura 4.5: Escala de 0 a 100%, volume de 1 litro. 

4.5.2 CONDUTORES E TUBOS RESISTORES 

Para interligar os recipientes são necessárias tubulações que farão o papel dos 

condutores do circuito, permitindo assim, o fluxo de água. Nesta etapa iremos 

mostrar como foram confeccionados os diversos tubos que possuem resistências 

hidráulicas diferentes, e que foram definidos como: condutor principal (CP), tubo de 

resistência 1 (TR1), tubo de resistência 2 (TR2), e tubo de resistência 3 (TR3).  

Vamos mencionar com frequência diversas dimensões de diâmetro e de 

comprimento das mangueiras, por isso, iremos classificá-las conforme o diâmetro 

externo nominal de cada mangueira. Para a mangueira de diâmetro externo 10 mm, 

chamaremos de mangueira DN10, para a mangueira que possui diâmetro externo 8 

mm, chamaremos de mangueira DN8 e por fim, a mangueira de diâmetro externo 6 

mm será chamada de mangueira DN6. As diversas mangueiras utilizadas na 

confecção dos tubos são mostradas na Figura 4.6. 
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Figura 4.6: (a) Mangueira de 6 mm (b) Mangueira de 8 mm (c) Mangueira de 10 mm. 
 

Foi construído um conjunto de mangueiras com diâmetros internos distintos, 

onde cada uma delas possui uma restrição interna, que é o tubo de menor diâmetro 

interno daquela montagem. A redução na seção transversal do tubo, bem como o 

aumento do seu comprimento, irá aumentar à resistência à passagem do fluido. O 

tubo de menor seção interna de cada mangueira será chamado de tubo de restrição. 

Utilizamos uma tesoura para cortar as mangueiras flexíveis, e tomamos o 

cuidado para que todos os conjuntos ficassem com o mesmo comprimento total, 830 

mm, a preocupação do comprimento total nesse ponto é mais uma questão estética. 

Para confecção dos tubos CP, TR1, TR2 e TR3 foi necessário fazer uma 

montagem arranjando as mangueiras de diâmetros diversos até que se obtivesse 

tubos com resistências variadas como descrito a seguir: 

- Para o condutor principal utilizamos 830 mm da mangueira DN10, que era a 

tubulação de maior diâmetro disponível. Quando se usa apenas uma mangueira 

para fechar o circuito, a mangueira DN10 permite o maior valor de fluxo de corrente 

de água do experimento. 

- Para a confecção do TR1 usamos como tubo de restrição a mangueira DN8 

que possui 245 mm de comprimento. Para completar o comprimento total de 830 

mm, cada extremidade do tubo de restrição foi acoplada a um pedaço de mangueira 

DN10. 

a b c 
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- Para a confecção do TR2 utilizamos como tubo de restrição a mangueira 

DN8, porém, com 495 mm de comprimento. Cada extremidade do tubo de restrição 

foi conectada a um pedaço de mangueira DN10, de maneira tal que o conjunto 

tivesse uma extensão de 830 mm. 

- Para a confecção do TR3 foi usado como tubo de restrição uma mangueira 

DN6 com 495 mm de comprimento. Para se conseguir reduzir de DN10 para DN6 e 

manter a vedação necessária, foi usado dois trechos da mangueira DN8 de 

comprimento de 30 mm cada, que serviu para interligar as mangueiras DN6 e DN10. 

O comprimento final do conjunto se manteve com os mesmos 830 mm. Um esquema 

com os tamanhos e diâmetros das mangueiras é mostrado na Figura 4.7 e a técnica 

utilizada para interligar as mangueiras de diâmetros diferentes pode ser observada 

na Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Esquema mostrando o nome, comprimento e diâmetro dos tubos. 
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Figura 4.8: Técnica utilizada para redução do diâmetro dos tubos. 

 

 

Os tubos confeccionados TR1, TR2 e TR3 de resistências distintas, foram 

desenvolvidos para demonstrar a variação da resistência em relação à geometria 

das tubulações, de uma forma mais didática.  

Os tubos TR1 e TR2 obviamente possuem resistências maiores que a 

encontrada no condutor principal. A semelhança entre os tubos TR1 e TR2 é o 

diâmetro do tubo de restrição, porém, a diferença entre eles é que o comprimento do 

tubo de restrição de TR2 é maior que TR1, dessa forma, TR2 irá atribuir um maior 

valor de resistência ao circuito. 

Os tubos TR2 e TR3 têm como semelhança o comprimento do tubo de 

restrição, e a diferença entre eles é que o tubo de restrição do TR3 possui o 

diâmetro menor que do TR2, assim, TR3 irá impor ao circuito, um valor maior de 

resistência. 

Com a confecção do conjunto de tubos, é possível simular no circuito situações 

distintas de correntes hidráulicas, assim como é feito com os resistores dos circuitos 

elétricos. É possível fazer uma montagem onde o fluxo de água é notável e capaz de 

girar uma hélice, até uma situação onde a intensidade do fluxo hidráulico é tão 

pequena que não é capaz de vencer o atrito do conjunto giratório.  

Todos os tubos possuem um comprimento total de 830 mm, mas, com os tubos 

de restrição com diâmetro e comprimentos distintos, dessa forma, esperamos que os 
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tubos apresentem valores de resistência diferentes. A diferença na construção física 

dos tubos tem o objetivo de mostrar a dependência das resistências com o 

comprimento linear e a seção do tubo. 

4.5.3 A CARGA 

Ao tentar desenvolver um artefato que simulasse uma carga em 

funcionamento, nos deparamos com uma dificuldade, que era de se conseguir um 

dispositivo que fosse capaz de girar com o fluxo de água, e que produzisse o mínimo 

de influência quanto possível ao circuito, como descrito no projeto (seção 4.2). Uma 

ideia para resolver esse impasse era substituir a turbina por um visor de nível, o qual 

permitiria a visualização da variação do volume de água no recipiente. Esta variação 

do nível observada através de uma escala gráfica poderia ser usada como 

justificativa para mostrar que há fluxo de água no circuito, por outro lado, um 

movimento giratório produzido pela corrente hidráulica seria a melhor prova de que o 

fluxo de água é capaz de realizar trabalho. Assim tomamos a decisão de 

confeccionar um artefato giratório. 

Para desenvolver uma hélice que deve girar com o fluxo de água foi utilizado o 

fundo de uma lata de refrigerante, que possui um material leve e de pequena 

espessura. A lata utilizada é feita de aço, porém, também existem latas de 

refrigerantes feitas em alumínio, que também podem ser utilizadas. Com o auxílio de 

uma tesoura cortamos os últimos 25 mm inferiores da lata, ou seja, praticamente só 

o fundo. A hélice foi criada dividindo o diâmetro da lata em dezesseis partes iguais 

para fazer o papel das pás, foram feito cortes e dobras em ângulos de 

aproximadamente 60° em relação a lateral da lata. P ara que fosse possível o giro da 

hélice foi feito um furo central no fundo da lata e colocado um prego que foi preso a 

um pedaço de EVA (2x2 cm²), conforme Figura 4.9. O conjunto da hélice foi montado 

no Recipiente 2, imediatamente após a entrada de fluxo de água para que a corrente 

hidráulica fosse aproveitado da melhor forma possível, isto pode ser observado na 

Figura 4.10. O movimento impresso pelo giro da hélice nos permite notar que a 

velocidade das pás depende da intensidade da corrente de água, que por sua vez é 

dependente da diferença de potencial. 
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Figura 4.9: Pás da hélice cortadas e dobradas em ângulo, e o eixo preso ao EVA. 

 

 
Figura 4.10: Conjunto da hélice montado na entrada de água do Recipiente 2. 

4.5.4 A FONTE 

O sistema deveria ainda possuir um elemento responsável por recuperar o 

potencial hidráulico do sistema, e para isso, pensamos na instalação de uma bomba 

para repor o nível de água do recipiente superior. A princípio foram imaginados dois 

equipamentos, onde a primeira opção era utilizar um tipo de bomba usada em 
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aquário, que promove o aereamento da água. A pressão manométrica deste tipo de 

bomba tem a mesma ordem de grandeza do circuito, assim teríamos um 

bombeamento com razão muito próxima da corrente hidráulica do sistema. A bomba 

avaliada tem pressão manométrica de 500 mmH2O, (4,90 Kpa), e vazão de 5 L/min. 

A segunda opção seria usar uma bomba de esguicho de água, utilizada para 

limpeza de para-brisa de automóveis, apesar da vazão ser praticamente igual, 5,14 

L/min, possui pressão manométrica de aproximadamente 5 psi, (34,47 Kpa), o que é 

bem superior a pressão do circuito hidráulico, podendo assim, causar um 

desbalanceamento entre as vazões de consumo e reposição dos recipientes. 

Para solucionar definitivamente este problema, foi resolvido eliminar a bomba 

responsável por repor o nível de água do recipiente superior. Foi determinado que o 

nível de água do recipiente superior seria completado manualmente. Essa medida 

simplificou o experimento, pois este passou a funcionar independentemente de 

qualquer fonte de alimentação elétrica, e ainda contribuiu para diminuir o custo final 

do projeto. A decisão de não ter uma bomba automática para recuperar o potencial 

mecânico do circuito também teve uma justificativa didática, pois quando o 

experimento estiver funcionando e o recipiente superior esvaziar, é hora de fazer a 

turma pensar de que forma poderíamos manter o fluxo de água constante e sem 

cessar, pois esse momento é o ideal para introduzir a definição de fonte e a sua 

importância para o circuito. 

4.6 CUSTOS DOS MATERIAIS 

A utilização de experimentos que envolvem materiais de baixo custo no ensino 

de Física tem apresentado um aumento significativo nas últimas décadas, com a 

mesma intensidade observamos muitos professores que pesquisam e desenvolvem 

práticas alinhadas com esse contexto, uma das vantagens desse experimento é a 

questão do custo. Apesar de fazer o uso de dispositivos industrializados no 

experimento hidráulico, estes são bastante acessíveis e de fácil aquisição.  

Todos os materiais utilizados na confecção do experimento que tiveram que ser 

comprados foram encontrados em supermercados, depósitos de construção e em 

uma loja especializada em material pneumático. A seguir é feito uma descrição de 
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como os materiais foram adquiridos. 

O Recipiente 2 que é o vasilhame circular maior, e que tem capacidade de 5,5 

litros foi encontrado em um supermercado, na seção de produtos plásticos.  

O Recipiente 1, que tem forma cilíndrica e volume aproximado de um litro e 

meio, na verdade é tampa de um porta-cds, aquele invólucro que protege as mídias 

quando se compra discos em grandes quantidades, 50 ou 100 unidades. Este foi 

reutilizado, porém, pode ser facilmente substituído por outro recipiente de dimensões 

e volume equivalente ao mencionado na lista de materiais da seção 4.3.  

As mangueiras transparentes e flexíveis, os conectores retos de engate rápido 

e os tampões de vedação, foram adquiridos em uma loja especializada em material 

pneumático. As quatro porcas utilizadas para fixar os conectores retos e o parafuso 

de 3/16” foi adquirido em um depósito de construção.  

A hélice foi confeccionada a partir de uma lata de refrigerante, que foi 

reutilizada e, portanto, não gerou custo, bem como o prego, o arame e o pedaço de 

EVA que tem custos irrisórios e também podem ser reutilizados. 

A descrição dos materiais, as quantidades, os custos unitários e o custo total 

dos itens estão relacionados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Descrição, quantidades e custos dos materiais usados no experimento 

hidráulico. 

Descrição do material Qtde Un  Valor un  Valor total  
Recipiente 1  1 un  - R$ 0,00 
Recipiente 2 1 un  R$ 8,00 R$ 8,00 
Balde 30 cm de diâmetro por 35 cm de altura 1 un R$ 8,00 R$ 8,00 
Mangueira flexível de 4 mm 1 m R$ 1,40 R$ 1,40 
Mangueira flexível de 6 mm 1 m R$ 1,60 R$ 1,60 
Mangueira flexível de 8 mm 1 m R$ 1,80 R$ 1,80 
Mangueira flexível de 10 mm 2 m R$ 2,20 R$ 4,40 
Conector reto de engate rápido 10 mm x 1/4” 4 un  R$ 2,50 R$ 10,00 
Tampão de vedação 2 un  R$ 2,00 R$ 4,00 
Porca 1/4"  4 un  R$ 1,10 R$ 4,40 
Lata de refrigerante 1 un  - R$ 0,00 
Prego 9x9 1 un  - R$ 0,00 
Arame galvanizado 0,3 m - R$ 0,00 
Pedaço de EVA (2x2 cm²) 4 cm²  - R$ 0,00 

   Total R$ 43,60 
    Valores obtidos durante aquisição dos materiais - Maio de 2016. 
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Atendendo à expectativa de se criar um projeto simples e de baixo custo, a 

confecção do conjunto do experimento hidráulico não requer grandes habilidades de 

quem venha construí-lo, não apresenta muitas dificuldades na montagem, reutiliza 

alguns materiais, e as peças que tem que ser adquiridas fica com um custo total de 

um pouco mais de R$40,00. 

4.7 SUGESTÃO DE PROCEDIMENTO 

Como sugestão para aplicação do experimento em sala de aula, foi elaborado 

um roteiro de prática que apresenta os objetivos à serem alcançados com a 

aplicação do experimento, uma lista de materiais e componentes, uma breve 

introdução teórica com conhecimentos prévios sobre o assunto, os procedimentos 

mínimos para a realização do experimento em sala de aula e um questionário para 

sedimentar o conhecimento adquirido. O roteiro de prática do experimento hidráulico 

está disponível no ANEXO 1.  
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5 RESULTADOS E DISCURSÕES 

Este capítulo detalha os testes aplicados e analisa os resultados obtidos do 

experimento hidráulico. As avaliações realizadas permitiram a identificação de 

problemas que inferiram erros nos resultados, e geraram dados que puderam ser 

tratados e apresentados de uma forma que fosse possível validar a equivalência 

entre os dois tipos de circuito, o elétrico e o hidráulico.  

Com a montagem do protótipo foi possível realizar testes para aquisição de 

dados, pois analisando os resultados de forma qualitativa e quantitativa foi 

necessário fazer algumas modificações no experimento para que esse apresentasse 

os resultados almejados. 

Para conseguirmos fazer uma comparação entre a resistência hidráulica e a 

resistência elétrica, tínhamos que ter em mãos valores mensuráveis que permitisse 

realizar a analogia, e a variável escolhida para fazer tal correlação foi o tempo. Foi 

feito uma marcação de 0 a 100% no Recipiente 1 equivalente a um volume de 1 litro. 

Para mensurarmos a resistência hidráulica utilizando o tempo, medimos o intervalo 

necessário ao escoamento do volume padronizado de 1 litro. O critério utilizado para 

classificar as resistências hidráulicas em termos de módulo foi o seguinte: 

consideramos que os tubos que demandassem mais tempo para deslocar o volume 

conhecido do Recipiente 1 seriam os de maior resistência, e assim, fizemos testes 

utilizando o CP, TR1, TR2 e TR3 separadamente, e associados entre si. 

Calculamos os erros percentuais entre as medidas teóricas e experimentais 

para a avaliação dos resultados através da fórmula: 

 

Erro% = [(Valor teórico - Valor experimental)/Valor teórico]*100  (5-1)  

5.1 CIRCUITO UTILIZANDO TODOS OS TUBOS INDIVIDUALME NTE 

A primeira verificação realizada com o uso do experimento foi a constatação de 

corrente hidráulica devido a diferença de potencial imposta no sistema. Para a 

realização desse teste, montamos o circuito utilizando o condutor principal para 

mostrar o acionamento da carga, que está sujeita a uma diferença de potencial. Para 
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promover a diferença de potencial foi utilizado um balde intitulado Suporte 1, 

conforme descrito na lista de materiais na seção 4.3. 

Neste primeiro momento pudemos notar que a hélice girava com uma 

velocidade notável, e naturalmente o movimento giratório ia perdendo potência com 

o passar do tempo devido a diminuição da diferença de potencial do fluido. A 

redução da diferença de potencial é em função da transferência do volume de água 

do recipiente superior para o recipiente inferior, que pode ser acompanhado pela 

escala desenhada no corpo do Recipiente 1.  

Após os testes utilizando CP foram feito provas utilizando TR1, TR2 e TR3 

individualmente no circuito, com o objetivo de comprovar que eles possuem 

resistência maior que a do condutor principal e que suas resistências dependem das 

suas geometrias. 

A Tabela 5.1 mostra os tempos que foram medidos e necessários para 

deslocar um litro de água usando os quatros tubos. São apresentadas na tabela três 

amostras de tempo para cada tubo, bem como a média dos tempos dessas 

amostras.  

 

Tabela 5.1 – Resultados experimentais para o CP, TR1, TR2 e TR3. 

 

Tempo Condutor R1 R2 R3 
T1 (s) 24,10 36,89 40,94 84,54 
T2 (s) 24,28 36,00 40,70 84,12 
T3 (s) 23,88 36,16 40,99 84,78 

Média (s) 24,09 36,35 40,88 84,48 
 

Os resultados da Tabela 5.1 mostram que os tubos apresentam resistências 

diferentes, sendo possível classificá-los quanto a seus valores de resistência. 

Usando os resultados dos tempos medidos classificamos os tubos em ordem 

crescente do valor de resistência. O condutor principal (CP) tem a menor resistência, 

seguidos em ordem crescente do tubo de resistência 1 (TR1), tubo de resistência 2 

(TR2) e tubo de resistência 3 (TR3). 
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5.2 VAZÕES DO CIRCUITO EM FUNÇÃO DAS RESISTÊNCIAS O FERECIDAS 
PELOS TUBOS 

A partir dos valores apresentados na Tabela 5.1, foi possível calcular o fluxo de 

água do circuito para as quatro condições de resistências que o experimento 

oferece. Devemos deixar claro que, o valor da corrente hidráulica que iremos 

apresentar é uma média aritmética do tempo medido para deslocar um litro de água 

do Recipiente 1, e que em uma situação real, o fluxo da corrente varia em função da 

diferença de potencial do fluido. 

Utilizando as médias dos tempos medidos para cada condutor apresentamos o 

valor da corrente hidráulica em cada situação, utilizando a equação 2-10. 

Calculamos a vazão volumétrica a partir do volume deslocado do Recipiente 1, que 

escoa pela seção de cada tubo por intervalo de tempo. Os valores de vazão 

calculados para cada condutor são apresentados na Tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2 – Vazões dos diversos tubos, calculados a partir dos dados da Tabela 

5.1. 

 

  CP TR1 TR2 TR3 
Vazão (L/min) 2,49 1,65 1,47 0,71 
 

Durantes esses testes foi possível observar a relação entre a resistência e a 

vazão, onde o condutor que apresentou maior resistência mostrou menor vazão e 

vice-versa. Foi possível observar também que os resultados apresentados na Tabela 

5.2 obedeceram a definição da medição direta da vazão, que depende da seção 

transversal do tubo, em função do tempo. 

5.3 DEPENDÊNCIA DA CORRENTE HIDRÁULICA COM A DIFERE NÇA DE 
POTENCIAL 

Foi realizado um teste onde utilizamos apenas o condutor principal, ou seja, 

fixamos a resistência do circuito e variamos a DDP. Com essa configuração fomos 

aumentando a diferença de potencial concedendo degraus de 85 mm, a fim de 
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demonstrar que o valor da corrente hidráulica aumenta linearmente com o aumento 

da diferença de potencial. O resultado do teste é mostrado na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Variação linear da corrente hidráulica em função do aumento da 

diferença de potencial. 

 

DDP (mm) Corrente hidráulica (L/min) 
315,0 2,47 
400,0 2,76 
485,0 3,19 
570,0 3,50 

    

Os resultados apresentados na Tabela 5.3 deixaram clara a dependência linear 

da corrente em função da DDP. É possível constatar a proporcionalidade através da 

Figura 5.1, gráfico da corrente hidráulica x DDP, plotado a partir dos dados da 

Tabela 5.3. 

 

 
Figura 5.1: Gráfico da variação linear da corrente hidráulica em função do aumento da diferença de 

potencial. 

 

Corrente hidráulica  

(L/min) 

DDP (mm) 

m = tgα = ∆φ/∆DDP 
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5.4 MODIFICAÇÕES 

Com a montagem do protótipo, conforme Figura 5.2, foi possível realizar testes 

para verificação do desempenho do experimento, e o resultado encontrado gerou 

algumas modificações. Foram feitas modificações para resolver dois problemas: um 

quando o circuito foi ligado em paralelo e outro quando foi ligado em série. 

 

 
Figura 5.2: Utilização do protótipo durante os testes. 

 

5.4.1 ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM PARALELO 

O protótipo tinha apenas um conector reto em cada recipiente, como pode ser 

observada na Figura 5.2, então, para fazer a associação dos tubos em paralelo era 

necessário utilizar duas uniões de tubos em “Y”. A união de tubos em “Y”, bem como 

a restrição apresentada internamente pode ser observada na Figura 5.3. 

 

Conectores retos 
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Figura 5.3: União de tubos tipo “Y” e a restrição interna que gera a perda de carga. 

5.4.1.1 ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM PARALELO USANDO UNIÃ O EM “Y” 

Utilizando o método de deslocamento do volume de um litro de água em função 

do tempo, associamos os tubos TR1, TR2 e TR3 em paralelo, arranjados de dois em 

dois. Os resultados experimentais encontrados neste tipo de associação são 

apresentados na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Resultados experimentais da associação em paralelo de TR1, TR2 e 

TR3 e seus respectivos fluxos hidráulicos, usando união de tubos em "Y". 

 

Tempos TR1 paralelo com TR2 TR2 paralelo com TR3 TR1 paralelo com TR3 
T1 (s) 35,78 44,68 41,49 
T2 (s) 36,41 44,28 41,32 
T3 (s) 37,24 45,41 41,22 

Média (s) 36,48 44,79 41,34 
Vazão (L/min) 1,64 1,34 1,45 

 

De posse dos resultados apresentados na Tabela 5.1, os quais foram obtidos 

através de testes de CP, TR1, TR2 e TR3 individualmente calculamos os valores 

teóricos usando a equação 2-6. Os resultados teóricos são apresentados na Tabela 

5.5. 
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Tabela 5.5 – Resultados teóricos da associação em paralelo dos tubos TR1, TR2 e 

TR3, calculados a partir dos dados da Tabela 5.1. 

 

  TR1 paralelo com TR2 TR2 paralelo com TR3 TR1 paralelo com TR3 
Tempo (s) 19,24 27,55 25,41 

 

A partir dos dados da Tabela 5.4 e da Tabela 5.5 foi possível calcular o erro 

entre as medidas teóricas e experimentais quando se associa os tubos em paralelo 

usando união de tubos em "Y". Os erros são apresentados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Erro percentual entre os resultados experimentais e teóricos da 

associação em paralelo dos tubos usando união de tubos em "Y". 

 

  TR1//TR2 TR2//TR3 TR1//TR3 

Erro% (Teórico versus Experimental) 89,58% 62,59% 62,68% 

 

Através da análise dos resultados da Tabela 5.6 foi possível observar que os 

erros ficaram entre 62,59% e 89,58%. Através dos resultados descobrimos que a 

união de tubos em “Y” foi responsável por introduzir uma perda de carga 

considerável no sistema, inviabilizando a analogia desse tipo de associação entre os 

circuitos elétrico e hidráulico. Para diminuir os erros foi feito uma modificação no 

projeto de forma que tivéssemos um erro menor na associação em paralelo dos 

tubos. 

5.4.1.2 MODIFICAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO EM PARALELO  

Para resolver o problema apresentado na seção anterior foi preciso fazer uma 

modificação nos recipientes instalando um conector reto de engate rápido a mais em 

cada vasilhame, dessa forma, é possível fazer a associação em paralelo engatando 

o outro tubo no segundo conector instalado em cada recipiente como podemos 

observar na Figura 5.4. A vantagem de fazer a associação em paralelo usando a 

união de tubos em “Y” era simplesmente didática, pois dessa forma, era mais fácil a 

visualização do nó no divisor da corrente.  
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Figura 5.4: (a) Associação em paralelo usando união de tubos em “Y” (antes da modificação).  

(b) Associação em paralelo usando os dois conectores retos dos recipientes (após a modificação). 
 

 

Quando é necessário utilizar apenas um conector para interligar os recipientes, 

faz-se o uso de um tampão, conforme a Figura 5.5, que irá vedar a entrada ou saída 

não usadas naquele momento. 

 

 
 

Figura 5.5: Utilização de tampão na conexão não usada. 
 

 

Após a modificação foi feito um teste na associação em paralelo usando a nova 

configuração. Os resultados experimentais encontrados são mostrados na Tabela 

5.7. 

 

 

 

a b 

União de tubos em “Y” 

Segundo conector 
instalado no 
recipiente 

Tampão 
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Tabela 5.7 – Resultados experimentais da associação em paralelo de TR1, TR2 e 

TR3 e seus respectivos fluxos hidráulicos, após modificação. 

 

Tempos TR1 paralelo com TR2 TR2 paralelo com TR3 TR1 paralelo com TR3 
T1 (s) 19,76 26,93 26,13 
T2 (s) 20,05 27,58 26,42 
T3 (s) 19,55 27,99 26,38 

Média (s) 19,79 27,50 26,31 
Vazão (L/min) 3,03 2,18 2,28 

 

A Figura 5.6 mostra um teste de dois tubos associados em paralelo após a 

modificação, que foi implantada após testes feitos no protótipo. 
 

 

 
 

Figura 5.6: Arranjo de dois tubos associados em paralelo. 
 

Com os resultados na Tabela 5.7, confrontamos novamente com os dados da 

Tabela 5.5, que contém os resultados teóricos, para verificar o erro entre as medidas 

teóricas e experimentais. Os erros são apresentados na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Erro percentual entre os resultados experimentais e teóricos da 

associação em paralelo dos tubos após modificação. 

 

  TR1//TR2 TR2//TR3 TR1//TR3 
Erro% (Teórico versus Experimental) 2,84% 0,17% 3,52% 
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O resultado encontrado após a modificação foi surpreendente, pois 

conseguimos diminuir o maior erro em 86,74%. Na associação em paralelo dos 

tubos TR2 e TR3 tivemos um erro menor que 0,2%.  

5.4.2 ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM SÉRIE 

Para a associação em série usamos uma união de tubos para fazer a conexão 

entre os dois tubos que estarão em prova, e submetemos o conjunto ao teste de 

deslocamento do volume de água. 

5.4.2.1 ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM SÉRIE USANDO UNIÃO C OMUM 

Montamos o arranjo em série e demos prosseguimento aos testes com os 

tubos TR1, TR2 e TR3 associados dois a dois. A Tabela 5.9 mostra as medições de 

tempo realizadas na associação dos tubos TR1, TR2 e TR3, utilizando a união de 

tubos comum que permite a passagem praticamente plena da água. Também é 

apresentada na tabela a vazão calculada em litros por minuto para todas as 

situações possíveis. 

 

Tabela 5.9 – Resultados experimentais da associação em série de TR1, TR2 e TR3 

e seus respectivos fluxos hidráulicos, usando união de tubos comum. 

 

Tempos TR1 Série c/ TR2 TR2 Série c/ TR3 TR1 Série c/ TR3 
T1 (s) 55,32 100,11 97,57 
T2 (s) 55,09 100,05 96,66 
T3 (s) 55,36 99,87 96,76 

Média (s) 55,26 100,01 97,00 
Vazão (L/min) 1,07 0,60 0,60 

 

A Tabela 5.10 mostra o resultado teórico calculado a partir dos dados coletados 

da Tabela 5.1, para a associação em série dos tubos TR1, TR2 e TR3, utilizando a 

equação 2-8. 
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Tabela 5.10 – Resultados teóricos da associação em série dos tubos TR1, TR2 e 

TR3, calculados a partir dos dados da Tabela 5.1. 

 

 TR1 Série c/ TR2 TR2 Série c/ TR3 TR1 Série c/ TR3 
Tempo (s) 77,23 125,36 120,83 

 

 

Utilizando a equação 5-1 foi possível avaliar o erro percentual entre as medidas 

teóricas e experimentais da associação em série utilizando a união de tubos comum. 

Os resultados dos erros encontrados estão listados na Tabela 5.11. 

 

 

Tabela 5.11 – Erro percentual entre os resultados experimentais e teóricos da 

associação em série dos tubos usando união de tubos comum. 

 
  TR1 Série c/ TR2 TR2 Série c/ TR3 TR1 Série c/ TR3 

Erro% (Teórico versus Experimental)  28,45% 20,22% 19,72% 

 

 

O maior erro encontrado foi da ordem de 28,45% entre o cálculo teórico e o 

resultado experimental. Esse resultado chamou atenção, pois a maior diferença 

percentual entre a medida experimental e o cálculo teórico na associação em 

paralelo dos tubos foi de 3,52%. Esta diferença motivou uma investigação com o 

intuito de diminuir o erro encontrado, pois na associação em paralelo foi encontrado 

um erro alto na configuração inicial, e após uma modificação foi possível diminuir 

bastante esse erro. 

Após analisar os possíveis causadores do erro, observamos que: 

- No arranjo em que utilizamos apenas um condutor, observa-se que este tem suas 

duas extremidades interligadas aos conectores retos dos recipientes, no qual 

apresenta uma pequena restrição em seu diâmetro interno, como observado na 

Figura 5.7.  
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Figura 5.7: Conector reto apresenta pequena restrição em seu diâmetro interno. 
 

 

- Para uma ligação em que se use uma associação em série, teremos um elemento 

extra, que é uma união de tubos comum, conforme mostrado na Figura 5.8, que é 

utilizada para interligar os tubos encadeados. Essa união praticamente não oferece 

restrição em seu diâmetro interno e permite a passagem quase plena do fluido. 

Assim, chegamos a conclusão que a união de tubos comum diminuía a perda de 

carga total no arranjo em série, alterando assim o resultado final. 

 

 
 

Figura 5.8: União de tubos comum de 10 mm, passagem praticamente plena. 
 

Percebemos que quando montamos um arranjo onde se utiliza apenas um 

condutor, este estará submetido às perdas de carga em cada extremidade devido 

aos conectores retos, porém, quando associamos dois tubos em série usando uma 

união de tubos comum, uma extremidade de cada condutor não será submetida 

aquela restrição do conector reto.  
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5.4.2.2 MODIFICAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 

Para resolver o problema encontrado na associação em série foi desenvolvida 

uma união, que foi feita a partir de dois conectores retos, como mostrado na Figura 

5.9 Esta nova união de tubos que iremos chamá-la de união montada, tem a função 

de impor ao circuito uma situação mais próxima daquela quando as tubulações são 

usadas separadamente.  
 

 
 

Figura 5.9: União montada, confeccionada a partir de dois conectores retos de 10 mm. 
 

Após a modificação realizamos novamente o teste da associação em série. 

Associamos os tubos TR1, TR2 e TR3 em série dois a dois utilizando a união 

montada, como mostrado na Figura 5.10. Os valores das três amostras alcançadas 

experimentalmente, bem como as médias e as respectivas vazões são exibidos na 

Tabela 5.12. 
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Figura 5.10: Arranjo de dois tubos associados em série usando a união montada. 

 

Tabela 5.12 – Resultados experimentais da associação em série de TR1, TR2 e TR3 

e seus respectivos fluxos hidráulicos, usando união de tubos montada. 

 

Tempos TR1 Série c/ TR2 TR2 Série c/ TR3 TR1 Série c/ TR3 
T1 (s) 59,03 106,12 100,94 
T2 (s) 60,77 106,93 100,90 
T3 (s) 59,83 108,46 100,56 

Média (s) 59,88 107,17 100,80 
Vazão (L/min) 1,00 0,56 0,60 

 

 

A Tabela 5.13 apresenta os resultados dos erros percentuais encontrados após 

a substituição da união de tubos. Os resultados foram obtidos calculando o erro 

através da equação 5-1 confrontando os resultados das Tabelas 5.10 e 5.12. 

 

Tabela 5.13 – Erro percentual entre os resultados experimentais e teóricos da 

associação em série dos tubos usando união de tubos montada. 

 
  TR1 Série c/ TR2 TR2 Série c/ TR3 TR1 Série c/ TR3 

Erro% (Teórico versus Experimental)  22,47% 14,51% 19,32% 

 

 

 

 

União montada 
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Após novo teste realizado depois da modificação das uniões de tubos, foram 

analisados os novos erros obtidos. Observamos que todos os erros diminuíram após 

a modificação, apesar desta melhora não ser tão expressiva. O maior erro 

encontrado antes da modificação melhorou quase 6%, enquanto o menor erro 

encontrado melhorou apenas 0,45%.  

Após todas as modificações foi possível concluir a confecção do conjunto que 

compõe o experimento e seus acessórios. A Figura 5.11 ilustra o experimento em 

operação enquanto a Figura 5.12 mostra todos os componentes do equipamento. 
 

 
 

Figura 5.11: Experimento hidráulico em funcionamento. 
 

 
 

Figura 5.12: Componentes que compõe o experimento hidráulico. 
 

Condutor principal 

Conjunto de condutores 

Recipiente 1 (Superior) 

Aparato para promover 
diferença de potencial 

União montada 

Tampões 

Recipiente 2 (Inferior) 

Hélice 

União de tubos em “Y” 
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5.5 DEPENDÊNCIA DA RESISTÊNCIA COM A GEOMETRIA DO T UBO  

Os tubos TR1, TR2 e TR3 foram confeccionados de tal forma que fosse 

possível realizar uma análise de sua geometria construtiva. Analisando a Figura 4.7 

e a equação 2-3 e analisando os tubos dois a dois é possível prever qual tubo terá o 

maior valor de resistência.  

A equação 2-3 mostra que a resistência é diretamente proporcional ao 

comprimento, assim, avaliando os tubos TR1 e TR2 que possuem tubo de restrição 

com o mesmo diâmetro (8 mm), ou seja, a área transversal é igual para os dois 

tubos, porém possuem comprimentos diferentes sendo 245 mm para o TR1 e 495 

mm para o TR2. A Tabela 5.1 confirma que os tubos obedecem à equação da 

resistividade elétrica, onde TR2 que possui maior comprimento tem maior 

resistência. 

Ainda utilizando a equação 2-3 podemos avaliar os tubos TR2 e TR3 que 

possuem o mesmo comprimento (495 mm), porém possuem os diâmetros dos tubos 

de restrição diferentes, sendo 8 mm para o TR2 e 6 mm para o TR3. A Tabela 5.1 

também confirma que os tubos obedecem à equação da resistividade elétrica, onde 

TR3 que possui menor seção transversal tem maior resistência. 
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6 CONCLUSÃO 

O ensino de Física no Brasil ainda sofre uma série de limitações no que se 

refere à atividade experimental. Mesmo as escolas que são equipadas com 

laboratórios, ainda deixam muito à desejar nos quesitos materiais e instrumentos 

devido ao alto custo, porém, existem algumas formas de contornar essas 

dificuldades. 

A finalidade principal desse trabalho é apresentar mais uma solução que possa 

contribuir para a realização de atividades experimentais no ensino de Física, e esse 

objetivo foi alcançado. O trabalho se desenvolveu através do ensino por analogia, 

essa é mais uma estratégia que visa preencher lacunas que surgem durante o 

aprendizado de Física, nesse ínterim é necessário bastante abstração por parte dos 

alunos e requer o entendimento de algumas grandezas que não são possíveis 

enxergar. Assim, com a realização deste trabalho foi possível concluir que: 

- É possível fazer um experimento hidráulico de baixo custo para entender e 

discutir os componentes elétricos através de analogias, dispensando instrumentos 

de medição mais elaborados. 

- Que o uso de experimentos como ferramenta de auxílio para o ensino de 

Física apresenta resultados satisfatórios, desde que sejam obedecidos alguns 

critérios, pois as atividades experimentais além de impor um maior dinamismo nas 

aulas, atraem a atenção dos alunos resultando em um aprendizado mais eficiente. 

- Que a visualização em alguns momentos da prática pode trazer um resultado 

que se traduz em uma absorção rápida do conteúdo proposto. 

- Os resultados obtidos com o protótipo do experimento hidráulico 

possibilitaram o aperfeiçoamento do projeto, através de algumas mudanças 

subsidiadas pelos vários testes aplicados no decorrer de sua construção. 

- Os erros encontrados no experimento hidráulico na seção 5.4.1.(CIRCUITO 

UTILIZANDO ASSOCIAÇÃO EM PARALELO DE TUBOS) concordam em no 

máximo 3,52% quando comparados a uma associação em paralelo de resistores 

elétricos. Já os erros encontrados no experimento hidráulico na seção 

5.4.2.(CIRCUITO UTILIZANDO ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE DE TUBOS) concordam 

em no máximo 22,47% quando comparados a uma associação em série de 

resistores elétricos. Apesar de apresentar um erro maior na associação em paralelo, 
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para um projeto experimental erros dessa grandeza são válidos.  

- Para efeito de aplicação do experimento em sala de aula podemos utilizar 

apenas os tubos TR2 e TR3 para a associação tanto em paralelo quanto em série, 

pois esse par de tubos foi o que no geral apresentou o melhor resultado. Ao final das 

modificações o erro encontrado (valor experimental versus valor teórico) na 

associação em paralelo foi de 0,17%, e o erro encontrado na associação em série foi 

de 14,51%. 

- Que o roteiro proposto pode ser dividido em duas práticas e que podem ser 

aplicadas em situações distintas devido ao pequeno tempo disponibilizado para 

aulas de Física. A falta de habilidades com experimentos por parte dos alunos 

demanda um pouco mais de tempo para a execução da prática. 

Finalmente, concluímos que o professor deve estar aberto para desenvolver 

novas propostas em sala de aula, pois existe uma infinidade de trabalhos utilizando 

materiais de baixo custo, que podem se adequar às diversas condições de trabalho 

dos professores, e assim contribuir para uma melhoria contínua do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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ROTEIRO DE PRÁTICA – EXPERIMENTO HIDRÁULICO 
 
 
 
 
Este roteiro de prática visa determinar os procedimentos mínimos para a realização do experimento 

hidráulico. 

1. OBJETIVO: 

1. Observar a diferença de potencial no circuito.  
2. Observar e determinar os diversos valores de fluxos de água para as diferentes resistências do 

circuito. 
3. Simular uma carga em funcionamento, devido o fluxo de água. 
4. Realizar associações das resistências no circuito em paralelo e em série. 
5. Observar a função da fonte de alimentação do circuito. 

2. MATERIAIS UTILIZADOS: 

1. Um vasilhame cilíndrico de dimensões: 13 cm de diâmetro, 15 cm de altura e volume 
aproximado de 1,5 L, (Recipiente 1). 

2. Um recipiente circular de dimensões: 27 cm de diâmetro, 13 cm de altura e 5,5 L de volume, 
(Recipiente 2). 

3. Uma mangueira de 10 mm (Condutor Principal – CP). 
4. Uma mangueira de 10 mm com restrição de 8 mm (TR2). 
5. Uma mangueira de 10 mm com restrição de 6 mm (TR3). 
6. Um suporte (balde de 20 L) para promover o desnível entre os recipientes (Suporte 1). 
7. União de tubos montada (UTM). 
8. Um a hélice em aço. 
9. Dois tampões. 
10. Duas garrafas PET de 2 L com água. 
11. Um vasilhame para enchimento dos recipientes de volume 1,7 L (VE). 
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c 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

CIRCUITOS ELÉTRICOS 
 
Os circuitos elétricos se apresentam como a aplicação mais importante do eletromagnetismo, que vai 

desde circuitos simples como os de fontes, até circuitos complexos e de alta tecnologia empregada nos 
smartphones. 

Alguns materiais encontrados na natureza possuem certa quantidade de cargas negativas que podem 
se moverem livremente, esses materiais são chamados de condutores. Outros materiais não permitem o 
movimento livre dessas cargas, e são denominados de não condutores ou isolantes.  

A interação entre corpos bem como a posição com que eles ocupam é conhecida como energia 
potencial. A diferença entre dois pontos, onde cada um possui uma energia potencial elétrica por 
unidade de carga, é chamada de diferença de potencial, (DDP), denominada também por tensão 
elétrica, é representada pela letra “V”, e sua unidade no S.I. é o volt (V). 

Quando temos cargas elétricas se deslocando em um material, falamos que ali há uma corrente 
elétrica. A oposição à passagem da corrente elétrica é conhecida com resistência, e é definida como a 
razão da diferença de potencial elétrico por unidade de corrente, é comumente conhecida por lei de 
Ohm e pode ser definida como: 

 
R = ∆V/i          (2-2) 
 
Nos circuitos elétricos existem componentes que apresentam oposição à passagem da corrente, esses 

elementos são conhecidos como resistores e possuem a característica de converter a energia elétrica 

União de tubos 

Condutor principal 

Conjunto de tubos 

Recipiente 1 (Superior) 
 

Aparato para promover 
diferença de potencial 

Tampões 

Recipiente 2 (Inferior) 

Hélice 

União de tubos em “Y” 
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em térmica, processo conhecido como efeito joule. Com frequência os resistores aparecem nos 
circuitos elétricos sozinhos ou associados em série ou em paralelo. Para analisar os circuitos 
normalmente substituímos uma associação por uma resistência equivalente (Req), que pode ser 
calculada de acordo com o tipo de arranjo: 

Para uma associação de resistores em paralelo podemos calcular o resistor equivalente com a 
seguinte equação: 

 
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn        (2-5) 
 
Para uma associação de apenas dois resistores em paralelo podemos rearranjar a equação 2-5, e 

assim teremos: 
 
Req = (R1 x R2)/(R1 + R2)        (2-6) 
 
Para uma associação de dois resistores em série podemos calcular o resistor equivalente com a 

seguinte equação: 
 
Req = R1 + R2         (2-8) 
 
Nos sistemas elétricos existe um dispositivo que realiza trabalho sobre os portadores de cargas, 

garantindo uma diferença de potencial constante no circuito, a fonte de energia. 
 
CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 
A diferença de potencial elétrica gera uma transferência espontânea de cargas elétricas, ou seja, a 

tensão tem como consequência em circuito fechado um fluxo de corrente. De forma similar, a 
diferença de potencial hidráulico acarreta o deslocamento espontâneo de um fluido de um ponto de 
maior potencial para o de menor, de forma que se há interligação entre os dois pontos o fluxo será 
diretamente proporcional à diferença de pressão hidráulica. 

O escoamento interno em tubulações sofre influência das paredes dissipando energia devido ao 
atrito. Essa dissipação de energia provoca um abaixamento da pressão total do fluido ao longo do 
escoamento que é denominado de perda de carga. 

A medição de vazão dos fluidos consiste também na determinação da pressão, temperatura, ondas de 
choque, gradientes de massa específica, tipo de escoamento e viscosidade. Existem diversas formas de 
medir a velocidade de um fluido, pode ser de maneira direta ou indireta, gravimétrica, volumétrica, 
eletromagnética, eletrônica e óptica. A medição direta da vazão constitui-se na definição do volume ou 
peso do fluido que atravessa uma seção transversal de um tubo, em um dado intervalo de tempo. Uma 
das formas mais precisa para medição de vazão é a volumétrica, onde o volume é determinado por um 
tanque de volume calibrado, em um intervalo de tempo medido por um cronômetro, dessa forma 
podemos medir a vazão utilizando a equação abaixo: 

 
Φ = V/∆t         (2-10) 
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4. PROCEDIMENTOS 

OBS.1: Para engatar um tubo no conector de engate rápido, introduza-o até a marcação ou até 
que perceba esteja bem conectado.  

OBS.2: Para retirar um tubo do conector de engate rápido, empurre a borda azul do conector 
para destravá-lo e mantenha a trava pressionada enquanto você puxa o tubo. 

PROCEDIMENTO 1 – DIFERENÇA DE POTENCIAL  

Separe o material que será utilizado no experimento em uma mesa de forma que facilite a 
montagem.  

a) Interligue os recipientes 1 e 2, para isso, engate uma extremidade do condutor principal no 
conector do lado esquerdo do Recipiente 1 e a outra extremidade no conector do lado esquerdo 
do Recipiente 2. 

b) Bloqueie o conector do lado direito de cada recipiente que não irá ser utilizado nesta etapa 
utilizando os tampões. 

c) Prenda o conjunto da hélice encaixando o suporte de EVA (no qual existe um furo) na haste de 
arame do Recipiente 2. Faça um pré-ajuste verificando se há algum emperramento no conjunto 
giratório. 

d) Encha o Recipiente 2 com os 4 litros de água das garrafas PET, e aguarde o tempo que for 
necessário até que se observe o equilíbrio do líquido nos recipientes 1 e 2. 

e) Observe se há movimento da hélice. 

f) Coloque o Suporte 1 próximo ao conjunto já montado e ponha o Recipiente 1 em cima dele. 

g) Utilizando a ponta do dedo tampone a entrada de água do Recipiente 2, encha o Recipiente 1 
até a marcação de “máximo” utilizando o vasilhame para enchimento (VE). 

h) Retire a ponta do dedo da entrada de água e observe se há movimento da hélice. 

 
 
PROCEDIMENTO 2 – MEDIÇÃO DO TEMPO PARA DESLOCAR 1 L  DE ÁGUA 
UTILIZANDO CP, TR2 E TR3. 
 

Utilize o arranjo anterior para realizar o procedimento 2. Nesta etapa utilize um cronômetro 
que pode ser de um relógio ou de um aparelho celular.  

OBS.1: No passo f substitua o CP pelo TR2 e a cada vez que atingir esse passo utilize o 
próximo tubo de acordo a sequência recomendada: CP, TR2 e TR3.  

OBS.2: Para cada tubo realize 3 medições. 

a) Prepare o cronômetro para medição do tempo, zere-o e deixe-o na posição stand-by. 
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b) Utilizando a ponta do dedo tampone a entrada de água do Recipiente 2 e depois encha o 
Recipiente 1 até a marcação de “máximo” utilizando o vasilhame para enchimento (VE). 

c) Libere a saída de água e quando o nível do Recipiente 1 atingir a marcação de 100% inicie a 
medição do tempo no cronômetro, observe se a hélice gira. 

d) Ao atingir a marcação de 0% pare o cronômetro e anote na Tabela 1 o valor do tempo medido 
e a observação feita no item c. 

e) Zere o cronômetro e deixe-o na posição stand-by. 

f) Substitua o tubo utilizado pelo próximo tubo de acordo com a sequência recomendada no 
início do procedimento, tomando o cuidado para não derramar a água dos recipientes. 

g) Repita os passos de b até f até que se usem todos os tubos CP, TR2 e TR3. 

 

Tabela 1 – Tempo medido para escoamento de 1 litro de água utilizando os tubos CP, TR2 e TR3 e 
acionamento da carga. 

 CP TR2 TR3 

Amostra 1 (s)    

Amostra 2 (s)    

Amostra 3 (s)    

MÉDIA (s)    

OBS.: Hélice girou? (Sim/Não)    

 
 
 
PROCEDIMENTO 3 – ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM PARALELO 

 

Aproveite o arranjo anterior para realizar este procedimento. 

 

a) Retire cada um dos dois tampões que estão conectados no lado direito de cada recipiente, 
conectando imediatamente o TR2. 

b) Mantenha o TR3 conectados nos recipientes 1 e 2. 

c) Zere o cronômetro para medição do tempo e deixe-o na posição stand-by. 

d) Utilizando a ponta de dois dedos tampone as entradas de água do Recipiente 2, encha o 
Recipiente 1 até a marcação de “máximo” utilizando o vasilhame para enchimento (VE). 

e) Libere a saída de água e quando o nível do Recipiente 1 atingir a marcação de 100% inicie a 
medição do tempo no cronômetro, observe se a hélice gira. 

f) Ao atingir a marcação de 0% pare o cronômetro e anote na Tabela 2 o valor do tempo medido 
e a observação feita no item e. 
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g) Repita os passos de d até f até que se concluam três medições. 

Tabela 2 – Tempo medido para escoamento de 1 litro utilizando os tubos TR2 e TR3 associados em 
paralelo. 

 TR2 em paralelo com TR3 

Amostra 1 (s)  

Amostra 2 (s)  

Amostra 3 (s)  

MÉDIA (s)  

OBS.: Hélice girou? (Sim/Não)  

 

 
PROCEDIMENTO 4 – ASSOCIAÇÃO DE TUBOS EM SÉRIE 

 

Aproveite o arranjo anterior para realizar este procedimento. 

a) Desconecte o tubo TR2 dos dois recipientes e coloque imediatamente os tampões para evitar 
vazamentos. 

b) Desconecte a extremidade do tubo TR3 que está conectada ao Recipiente 1. 

c) Engate a extremidade do TR3 que está solta em um dos lados da união de tubos UTM, do 
outro lado da união conecte uma das extremidades do TR2, e por último, engate a extremidade 
que sobrou do TR2 no Recipiente 1. Obs.: Tome o cuidado de manter os tubos interligados em 
cima da mesa. 

d) Zere o cronômetro para medição do tempo e deixe-o na posição stand-by. 

e) Utilizando a ponta do dedo tampone a entrada de água do Recipiente 2, encha o Recipiente 1 
até a marcação de “máximo” utilizando o vasilhame para enchimento (VE). 

f) Libere a saída de água e quando o nível do Recipiente 1 atingir a marcação de 100% inicie a 
marcação do tempo no cronômetro, observe se a hélice gira. 

g) Ao atingir a marcação de 0% pare o cronômetro e anote na Tabela 3 o valor do tempo medido 
e a observação feita no item f. 

h) Repita os passos de d até g até se conclua três medições. 

Tabela 3 – Tempo medido para escoamento de 1 litro utilizando os tubos TR2 e TR3 associados em 
série. 

 TR2 em série com TR3 

Amostra 1 (s)  

Amostra 2 (s)  

Amostra 3 (s)  

MÉDIA (s)  

OBS.: Hélice girou? (Sim/Não)  
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5. QUESTIONÁRIO 

1. Descreva uma definição simples de acordo com o que você entendeu para os três itens abaixo: 

 

a. Diferença de potencial elétrico (Tensão) 
b. Corrente elétrica 
c. Resistência elétrica 

 

2. Admitindo que o volume deslocado do Recipiente 1 seja de um litro, calcule as vazões 
encontradas no circuito quando se utilizou os tubos CP, TR2 e TR3. Utilize os intervalos de 
tempos que você anotou na Tabela 1. Para isso utilize a equação 2-10. 

 

3. Em alguma situação a hélice não girou? Justifique sua resposta. 

 

4. Considerando que o valor de tempo encontrado experimentalmente no procedimento 3, fosse o 
valor equivalente da associação em paralelo entre TR2 e TR3, calcule o valor equivalente 
teórico utilizando a equação 2-6, usando as médias de tempo de TR2 e TR3 que estão na 
Tabela 1. 

 

5. Considerando que o valor de tempo encontrado experimentalmente no procedimento 4 fosse o 
valor equivalente da associação em série entre TR2 e TR3, calcule o valor equivalente teórico 
utilizando a equação 2-8, usando as médias de tempo de TR2 e TR3 que estão na Tabela 1. 

6. A reposição do volume de água do Recipiente 1 cada vez se precisa fazer o circuito funcionar 
tem relação com algum dispositivo utilizado em circuitos elétricos? Justifique sua resposta. 


