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RESUMO

Prover confiabilidade nas medições dinâmicas de fluidos, isto é, vazão instantânea, velocidade e quantidade expressa em volume ou e massa de 
fluidos é o foco da presente proposta. Os tipos de fluidos atendidos variam desde petróleo, gás natural e biocombustíveis até o ar, a água, os 
fluidos criogênicos e os compostos multifásicos, todos sob regimes de escoamento de grande interesse social, industrial e científico. Vazões em 
escalas industriais de grande porte, passando por escoamentos hídricos e atmosféricos, até micro-vazões aplicáveis em sistemas farmacêuticos e 
micro-eletro-mecânicos compões a área de aplicação da proposta. O principal objetivo é assegurar que as medições – cobrindo faixas extremas de 
escalas e de complexidade física – atendam aos requisitos de sistemas da qualidade e das metrologias científica, industrial e legal. Um dos maiores 
obstáculos às medições em mecânica dos fluidos está na impossibilidade de visualização da maioria dos fenômenos físicos envolvidos. Para 
contornar este obstáculo, é apresentado conjunto de experimentos em mecânica dos fluidos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, 
permitindo apropriar-se de conhecimentos referentes ao assunto. Todos os experimentos adotam como ferramenta auxiliar de ensino um túnel 
de vento de baixa intensidade turbulenta. A instrumentação depende apenas de um tubo de Pitot, um manômetro em ``U'' e um anemômetro de 
fio quente com um canal.Os experimentos foram projetados de forma a abordar conceitos de alta relevância, com a utilização de equipamentos 
relativamente simples e baratos. Foram organizadas experiências sobre o escoamento no interior de um duto quadrado simples, ao redor de 
corpos rombudos, em uma camada limite e na esteira de um cilindro. Dentre os conceitos abordados estão o de medição de vazão, da força de 
arrasto sobre um corpo, de camada limite, de balanço integral da quantidade de movimento, de esteira, de emissão de vórtices, da existência de 
grandes estruturas turbulentas. Sendo o escoamento de fluidos um fenômeno universal tanto no meio ambiente quanto na indústria e comércio, 
todos as medições de vazão são altamente interligados e multidisciplinares, realizando uma interseção significativa de realizações acadêmicas e 
aplicações industriais. O propósito de prover rastreabilidade às medições de vazão realizadas no conjunto de experimentos que auxilie a 
apropriação de conceitos presentes nos de escoamento de fluidos. São desdobramentos naturais do objetivo principal a familiarização do futuro 
engenheiro com a realização de experimentos, que se constituem em uma ferramenta útil para a compreensão e a familiarização do aluno com a 
utilização de instrumentos, técnicas de medição e equipamentos. As práticas podem abordar desde os instrumentos mais simples, como o tubo 
de Pitot, que apresenta grande aplicação na indústria e na vida prática do engenheiro mecânico, até instrumentos mais sofisticados, que 
envolvem conceitos avançados. A produção de pesquisas de alto teor científico e tecnológico, o desenvolvimento de técnicas de medição 
sofisticadas e o aprimoramento de procedimentos para diminuir os níveis de incerteza de medição também são os propósitos centrais do estudo 
são objetivos secundários da proposta. Uma das linhas centrais de pesquisa é a avaliação dos fatores que exercem influência na medição de 
vazão, tais como o estudo do escoamento em regiões próximas a paredes e superfícies rugosas, engenharia de software e computação de alto 
desempenho, turbulência, transferência de calor e finalmente o desenvolvimento tecnológico de ponta em medidores e instrumentação 
associada. Os resultados dos certificados de calibração são assegurados apenas para condições semelhantes àquelas em que a calibração foi 
realizada. Deste modo é possível determinar a confiabilidade metrológica de sistemas de medição quando suas condições de operação são 
diversas às do certificado.
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