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RESUMO

Reservatórios, tanques e canais são utilizados para armazenamento e escoamento de líquidos, utiliza-se aberturas de perímetro fechado e forma 
geométrica definida dispostas abaixo da superfície livre do líquido a fim de medição e controle da vazão. As variáveis foram analisadas, através da 
observação participante deste experimento realizado com alunos do quinto período do curso de graduação em engenharia civil. Buscou-se 
viabilizar a associação dos formulários constantes na ementa da disciplina de hidráulica, com a visibilidade prática da disciplina.  Para isso, 
utilizou-se um reservatório de acrílico com nove centímetros de diâmetro e medidor de altura do nível de água de acordo com o tempo de
escoamento para observação da velocidade, e por conseqüência a determinação das vazões. A problemática deste experimento visava 
proporcionar aos alunos o entendimento prático da relação entre a área dos orifícios e a velocidade do escoamento, por meio da equação da 
continuidade, obtida na base de dados do Google acadêmico, com a finalidade de obter a variável da velocidade teórica que ocorre na atmosfera. 
Como esta velocidade não leva em consideração a perda de carga recorrente durante o escoamento, utiliza-se um coeficiente de descarga, obtido 
pela soma do coeficiente de redução de velocidade para que se obtenha a velocidade real na área do orifício e do coeficiente chamado de 
contração, que expressa a relação entre a área da seção contraída e a área da seção transversal do orifício. Por tanto, é determinada, através de 
manipulações algébricas que a vazão teórica no orifício é o produto da área do orifício pela velocidade real e a vazão real no orifício é o produto 
do coeficiente de descarga no orifício pela área e sua velocidade real. Os conceitos utilizados permitem a iniciativa de elaboração de um gráfico 
que relaciona o tempo de escoamento do fluido, seu volume, vazão, velocidade e coeficiente de descarga. Os resultados do experimento 
reafirmam as equações e consequentemente gera relevância no desempenho acadêmico dos alunos e evidencia o fomento de novas 
metodologias de ensino e proposição de novas técnicas para assimilação de conteúdo para aprendizagem em hidráulica.
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