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RESUMO: Visando futuramente fazer o monitoramento de nascentes, desenvolveu-se um
dispositivo para fazer a medição da vazão usando tubos de esgoto e medidor de nível de óleo
de barcos. O tubo foi equipado com uma tampa provida de um orifício similar a uma placa de
orifício, sendo ensaiadas três tampas contendo cada uma um diâmetro de orifício diferente
objetivando-se atender a uma faixa de vazão de nascentes. O dispositivo foi montado no
Laboratório de Pequenas Centrais Hidrelétricas (LHPCH), localizado no Instituto de Recursos
Naturais da Universidade Federal de Itajubá, e em seguida foi feita a calibração do dispositivo
para obtenção das curvas características, tendo sido necessário um sistema de aquisição ligado
ao dispositivo para levantamento dos dados. Plotou-se os gráficos e assim se extraiu a
equação que representa cada uma das tampas.
Palavras-chave: Monitoramento de nascentes. Medição de vazão. Curvas de calibração.

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR FLOW MEASUREMENT IN SPRINGS
ABSTRACT: Targeting at the future monitoring of springs, a device was developed to
measure the flow using sewage pipes and a boat oil level meter. The tube was equipped with a
cap provided with a orifice similar to an orifice plate, three caps each having a different
orifice diameter were tested in order to meet a flow range of springs. The device was installed
in the Laboratory of Small Hydroelectric Power Plants (LHPCH), located at the Institute of
Natural Resources of the Federal University of Itajubá, and then the calibration of the device
was performed to obtain the characteristic curves, requiring an acquisition system connected
to the device for data collection. The graphs were plotted and thus the equation representing
each of the cap was extracted.
Key-words: Monitoring of springs. Flow measurement. Calibration curves.

1. INTRODUÇÃO
A água é um elemento da natureza fundamental para uma infinidade de formas de vida
presentes aqui na terra, como as plantas, os animais e os próprios humanos. Ela ajuda a

garantir o equilíbrio dos ecossistemas, influindo sobre os ciclos biológicos, geológicos e
químicos (OLIVEIRA, 2011). Além do mais, o homem se aproveita da água não somente
para manutenção do seu próprio corpo, mas também para a geração de energia, para lazer,
para uso doméstico, para irrigação, entre outras atividades (GODOY, 2015).
Dada a importância que tem a água e o quanto a demanda por este recurso natural se
intensifica à medida com que cresce a população e as atividades econômicas, evidencia-se a
necessidade de tomar os devidos cuidados para sua preservação a fim de que se tenha água em
quantidade e em qualidade (FELIPPE; MAGALHÃES JR, 2017).
Inserem-se neste contexto as nascentes, que são locais onde jorra naturalmente, de
forma contínua ou intermitente, água para a superfície e dão início ao percurso d’água
(OLIVEIRA, 2011). Devido ao fato de que os custos financeiros para aproveitamento das
águas superficiais, como as nascentes, serem inferiores se comparados com o aproveitamento
das águas subterrâneas, estes recursos hídricos são os mais acessíveis à população e aos
setores econômicos (FELIPPE; MAGALHÃES JR, 2017).
Com o objetivo se obter um uso sustentável da água das nascentes, é indispensável o
entendimento de como acontece a recarga dessas águas, bem como os fatores que podem
influenciar este processo. O condicionamento do solo ao redor da nascente pode resultar em
uma alteração da qualidade, da quantidade e da vazão (volume de água por unidade de tempo)
de água visto que processos como a infiltração de água através do solo para abastecimento
dos aquíferos tem correlação direta com esse condicionamento. A condutividade hidráulica e
a porosidade do solo são características que podem ser influenciadas pelo tipo de vegetação
presente no solo (MENEZES et al., 2009).
É notável que o monitoramento da vazão de nascentes torna-se essencial para
avaliação da ação do homem quanto ao uso e ocupação do solo e para caracterização do
regime hidrológico da nascente. Ressalta-se que este monitoramento pode contribuir para a
gestão dos recursos hídricos já que as demandas por estes recursos serão atendidas de acordo
com a disponibilidade de água. Pode ser feita uma estimativa do volume de água de uma
bacia a partir do conhecimento da vazão dos cursos de água e com isso facilitar a previsão de
enchentes e o dimensionamento de empreendimentos hidráulicos (SIMEDO et al., 2015).
Segundo Pellipe E Magalhães Jr (2017), em ocasiões onde o fluxo de água é pequeno,
como o caso das nascentes, são encontrados problemas quanto à medição da vazão por
métodos convencionais, o que dificulta o monitoramento. Tal fato abre espaço para que a
comunidade científica explore tanto os meios de medir a vazão como também de monitorar o
fluxo de água das nascentes.

O presente artigo apresenta a calibração e os aspectos construtivos de um dispositivo
desenvolvido na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI – que tem por objetivo medir a
vazão de fluxo de água em locais como as nascentes. Na maneira como ele foi concebido,
tem-se o intuito não só de medir a vazão, mas de possibilitar o monitoramento da vazão em
nascentes à distância.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Visou-se na construção do dispositivo para medição de vazão propor algo que fosse
simples, de baixo custo e que permitisse obter resultados satisfatórios no que diz respeito à
medição da grandeza vazão. Deste modo, buscou-se usar no dispositivo materiais já
disponíveis no mercado e que não precisasse de uma mão de obra tão especializada para a sua
montagem. Além disso, foram aproveitados materiais que estavam no laboratório onde foram
realizados os ensaios.
2.1. O Dispositivo
O dispositivo para medição de vazão consistiu em dois tubos de esgoto, um de 6” de
diâmetro provido de uma tampa e um de 2” de diâmetro também provido de uma tampa. Em
ambas as tampas havia um furo por onde foi fixada uma mangueira que interligava os dois
tubos a fim de transferir água do tubo de 6” para o tubo de 2”. Na tampa do tubo de 6” existia
uma furação semelhante à uma placa de orifício.
Com a finalidade de atender uma ampla faixa de vazão, foram confeccionadas furo em
três tampas para o tubo de 6”, cada um com um diâmetro diferente (6mm, 12mm e 24mm).
White (2011) fez algumas recomendações a respeito da confecção de placas de orifício
(Figura 1), e constando que o diâmetro interno da tubulação é de aproximadamente 144 [mm],
obteve-se as dimensões recomendadas e adotadas na confecção da placa de orifício (Figura 2).
O tubo de 2” possuía uma fita métrica colada com papel contact em sua lateral. Por
meio de abraçadeiras, foi fixada uma mangueira transparente encostada na fita métrica que
permitia a medição do nível de água presente na mangueira, que correspondia também ao
nível de água no interior do tubo. Uma conexão do tipo T viabilizou a passagem de água do
tubo de 6” tanto para o tubo de diâmetro 2” como também para a mangueira disponível para
medição do nível (Figura 3).
Foi encaixada na ponta do tubo de 2” uma bucha de alumínio dotada de uma rosca
interna. A bucha foi dimensionada de tal modo a entrar sob pressão no tubo e a permitir, por

meio da sua rosca interna, a fixação de um medidor de nível vertical. O modelo do medidor
de nível vertical adquirido foi escolhido de acordo com o que já existia disponível no mercado
usado para medição de nível em tanques de água e óleo (Figura 4). Os fios elétricos do
medidor de nível faziam parte de um circuito eletrônico provido de um protoboard preparado
com uma resistência e de uma fonte (Figura 5).
Uma cadeira foi usada como suporte para os tubos de esgoto. O assento da cadeira foi
serrado no formato dos dois tubos, deixando-se pouca folga a fim de proporcionar uma
fixação mais rígida. Além dos dois furos, foi fixado no assento da cadeira duas colunas de
madeira de forma que o tubo de 6” não se movesse durante o ensaio.
2.2. Medidor de Nível Vertical
Esse tipo de medidor tem seu princípio de funcionamento baseado em campo
magnético. Na haste do medidor de nível vertical há uma boia magnética que flutua de acordo
com o nível de líquido do reservatório em que se encontra. A haste contém em seu interior
chaves (reed switches) distribuídos de maneira uniforme que chaveiam resistores formando
divisores de tensão à medida que a boia magnética desliza sobre a haste. Assim, usando
algum tipo de sistema de aquisição de dados é possível obter a variação de tensão de acordo
com a altura da boia (INCONTROL, 2004).
2.3. Instrumentos de Medição
Foi usado um sistema de aquisição de dados ligado ao protoboard fazendo interface
com o programa LabView, permitindo assim adquirir os dados de ensaio referentes ao
medidor de nível vertical.
Para aquisição de todos os dados necessários para a calibração do dispositivo, foi
necessário também o uso dos seguintes itens: uma balança, um balde, uma trena, um
termômetro e um cronômetro.
2.4. Método de Calibração
A fim de se saber todos os parâmetros que seriam necessários para a calibração, foi
importante buscar a relação existente entre a velocidade de descarga e a coluna de água no
reservatório. Para tal análise, deve-se primeiramente adotar dois pontos convenientes onde é
conhecido um maior número de características. No tipo de problema avaliado, é conveniente
que estes pontos sejam na superfície livre de líquido e na saída do orifício.

O próximo passo é aplicar a equação de Bernoulli. Então, considera-se o escoamento
como incompressível, aproximadamente unidimensional, permanente e sem atrito. Faz-se
também o uso da conservação da massa para relacionar as velocidades, denominadas por 𝑉, e
as áreas, denominadas por 𝐴, nos dois pontos tomados como referência (WHITE, 2011):
𝐴1 𝑉1 = 𝐴2 𝑉2

(1)

A equação de Bernoulli (WHITE, 2011):
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As cotas de elevação são denominadas por 𝑧, as pressões por 𝑝 e a gravidade por 𝑔.
As pressões nos pontos 1 e 2 são idênticas, pois ambos estão submetidos à pressão
atmosférica. Logo, essas pressões se cancelam. Considera-se a diferença de cota entre os
pontos 1 e 2 como “H” e isola-se a velocidade na equação (1), tornando a equação (2) da
seguindo forma:
𝑉22 =

2𝑔𝐻
1−𝐴22 ⁄𝐴21

(3)

Como a área do orifício (𝐴2 ) normalmente é muito menor do que a área do
reservatório (𝐴1 ), pode-se desprezar a parcela 𝐴22 ⁄𝐴12 . Dessa forma, chega-se à equação de
Torricelli, que descreve que a velocidade de descarga é idêntica à velocidade de uma partícula
em queda livre, sem atrito, ou seja, consegue-se converter toda a energia potencial disponível
na superfície livre em energia cinética (WHITE, 2011):
𝑉2 ≈ (2𝑔𝐻)1⁄2

(4)

É necessário ainda adicionar o coeficiente de descarga (𝐶𝑑 ), que é um fator para
compensar o fato do escoamento na saída não ser uniforme e unidimensional (WHITE, 2011).
Ele é dado pela multiplicação do coeficiente de velocidade (𝐶𝑣 ) e do coeficiente de contração
(𝐶𝐶 ). Como há perdas no escoamento, a velocidade real é menor que a velocidade teórica, e a
relação entre estas velocidades é o coeficiente de velocidade. O fluido ao passar pelo orifício
continua sofrendo uma contração (“vena contracta”), fazendo com que a seção do escoamento
logo após a passagem pelo orifício seja sensivelmente menor que a seção do orifício. A
relação entre essas seções é denominada coeficiente de contração (NETTO, 2015).

Dado que a vazão volumétrica (𝑄) é a multiplicação da velocidade pela área e
adicionando-se o coeficiente de descarga, obtém-se:
𝑄

𝑉2 = 𝐴 = 𝐶𝑑 (2𝑔𝐻)1⁄2
2

(5)

Rearranjando a equação (5) em função do coeficiente de descarga:
𝐶𝑑 = 𝐴

𝑄
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(6)

A partir da equação (6), tem-se que é necessário somente determinar a vazão e a
coluna de água para se obter o𝐶𝑑 , dado que os outros termos são constantes.
Para esquematizar como se aplicou a equação de Bernoulli no dispositivo em estudo,
isolou-se o tubo de 6” e adotou-se dois pontos de referência onde a pressão era conhecida: na
saída do furo tipo placa de orifício e na superfície livre do tubo de 6” (Figura 6).
Antes de se efetuar a calibração dos furos tipo placa de orifício, foram feitos ensaios
estáticos que tiveram por objetivo analisar se havia diferença no sinal de tensão obtido pelo
sistema de aquisição quando ensaiado diferentes fluidos. Portanto, fez-se um ensaio “à seco”,
cujo fluido que passava entre a boia e a haste do medidor de nível foi o ar, e um teste cujo
fluido foi a água.
No teste “à seco”, realizado somente com o medidor de nível e o sistema de aquisição,
a altura da boia foi variada manual e uniformemente com o auxílio de uma trena, e a cada
variação foi apontada pelo sistema de aquisição a tensão correspondente a essa altura.
O teste com água foi feito no tubo de diâmetro de 2”. Na mangueira que interligava os
dois tubos havia um registro e que nesse teste foi estabelecido fechado. Então, foi sendo
adicionada água no tubo de 2” em várias etapas, e em cada etapa se media a coluna de água
através da fita métrica e, semelhantemente ao teste à seco, foram apontadas as tensões
correspondentes a cada coluna de água fazendo-se uso do sistema de aquisição de dados.
O registro então foi estabelecido na posição aberta para início dos ensaios de
calibração das três tampas contendo o furo tipo placa de orifício. Para a calibração de
qualquer uma das três tampas, o ensaio se iniciou com a abertura de uma torneira dotada de
uma mangueira para direcionar a água para o tubo de 6”. A mangueira foi fixada acima do
tubo de 6” e presa de modo que a água entrasse sem favorecer o aparecimento de vórtices, já
que esses poderiam prejudicar o ensaio (NETTO, 2015). À medida que a água ia escoando
pela placa de orifício, uma coluna de água formava-se no tubo de 6”. Pela ligação por

mangueira entre os tubos, o tubo de 2” e a mangueira externa ao tubo de 2” eram abastecidas
com água formando uma coluna de água de mesma altura à formada no tubo de 6”.
Assim que o escoamento entrava em regime permanente, ou seja, o nível de água no
tubo de 6” ficava aproximadamente constante, media-se os dados necessários para calibração
conforme procedimento abaixo:
•

Acionava-se o software Labview para ir registrando a tensão;

•

Media-se o nível de água nas tubulações pela escala externa do tubo de 2”;

•

Colocava-se um balde abaixo do orifício do dispositivo e ele era enchido de água por
um determinado tempo, sendo esse tempo cronometrado;

•

Com a balança, media-se a massa de água contida no balde (descontado a massa do
balde);

•

Impunha-se o termômetro dentro do balde e registrava-se a temperatura da água;

•

Cessava a aquisição da tensão pelo software LabView;
Em sequência abria-se mais a torneira fazendo alterar a vazão e, consequentemente,

todos os outros valores, e dava-se início ao procedimento de obtenção dos dados novamente.
O ensaio foi continuado até que se obtivesse uma quantidade de dados suficiente para
observar as características do dispositivo.
Com a temperatura medida e usando-se de fórmula empírica, encontrou-se a massa
específica da água. Relacionando a massa específica e a massa de água, obteve-se o volume
de água que foi recolhido pelo balde em um intervalo de tempo cronometrado, tendo como
resultado a vazão do orifício. A tensão usada nos cálculos foi obtida pela média das tensões
registradas pelo software LabView a cada vez que o procedimento foi executado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 7 mostra a comparação entre os ensaios estáticos “à seco” e com água.
Nota-se que o comportamento em ambos os casos são bem próximos para toda a extensão do
medidor de nível, de tal modo que pode-se supor que não haverá tanta interferência do fluido
que passa entre a boia e a haste do medidor de nível, ou seja, os fluidos não oferecem maior
ou menor resistência para o campo magnético e o dispositivo pode ser usado para água com
várias composições desde que não desintegre os materiais de fabricação do tubo e da sonda.

Com os dados obtidos nos ensaios das tampas com furo tipo placa de orifício de
diâmetro 6mm (Figura 8), 12mm (Figura 9) e 24mm (Figura 10), foram feitos os cálculos para
encontrar o coeficiente de descarga de cada um deles. Em seguida, foram feitos os gráficos
que relacionam o coeficiente de descarga e a coluna de água em função da vazão (Figura 11,
Figura 12 e Figura 13). Além disso, o principal gráfico para cada um dos ensaios foi o que
relaciona a tensão com a vazão (Figura, 14, Figura 15 e Figura 16), pois a equação de ajuste
de cada um deles é que pode ser usada futuramente em nascentes nos sistemas de aquisição a
fim de se conseguir uma resposta instantânea da vazão à medida que a boia do medidor de
nível mudar de posição.
Ao analisar os gráficos que contêm os ajustes, observa-se que, com as dimensões
adotadas para os diâmetros dos furos tipo placa de orifício, há uma descontinuidade entre a
faixa de vazão que pode ser aplicada. Logo, para se ter continuidade, duas opções possíveis
são a confecção de diâmetros do furo tipo placa de orifício entre os tamanhos já ensaiados e a
aquisição de uma sonda que tenha uma faixa de medição maior (para isso há necessidade de
adequar também o tamanho das tubulações).
Por esses gráficos é possível visualizar também que a equação de ajuste pode
representar bem o modelo. Nos três casos o coeficiente de determinação (R²) é maior que 0,9.
Isso implica que, aplicado em campo, a resposta que se obter corresponderá próximo ao real e
assim permitirá o monitoramento contínuo das nascentes em estudo.

4. CONCLUSÃO
O dispositivo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios e pode ser usado em
campo. Ainda são necessários alguns ajustes quanto à fixação em campo, pois exige que se
tenha uma queda de água do tamanho do dispositivo para que a água da nascente escoe para
dentro do tubo de 6” ou que haja a possibilidade de conduzir essa água até o dispositivo.
É importante fazer o ensaio de tampas com outros diâmetros de orifícios a fim de se
obter quais diâmetros atendem à determinada faixa de vazão, e assim ter uma facilidade para
escolher qual a melhor opção dada uma faixa de vazão conhecida em uma nascente.
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ANEXO

Figura 1 – Recomendações para o furo do tipo placa de orifício.
Figure 1 – Recommendations for orifice plate type bore.
Fonte: White (2011)

Figura 2 – Dimensões recomendadas e adotadas.
Figure 2 – Recommended and adopted dimensions.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 3 – Tubo de 6” e 2” interligados por mangueira.
Figure 3 – 6 inch and 2 inch tubing connected by hose.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 4 – Medidor de Nível Vertical.
Figure 4 – Vertical level meter.
Fonte: Autoria própria (2019)

Figura 5 – Circuito fonte-resistência-medidor de nível.
Figure 5 – Circuit source-resistance-level meter.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 6 – Esquema para aplicação da equação de Bernoulli.
Figure 6 – Scheme for the application of the Bernoulli equation.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 7 – Ensaio estático.
Figure 7 – Static test.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 8 – Tabela dos valores obtidos e calculados para o orifício de 6 mm.
Figure 8 – Table of values obtained and calculated for the 6 mm orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 9 – Tabela dos valores obtidos e calculados para o orifício de 12 mm.
Figure 9 - Table of values obtained and calculated for the 12 mm orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 10 – Tabela dos valores obtidos e calculados para o orifício de 24mm.
Figure 10 – Table of values obtained and calculated for the 24 mm orifice.
Fonte: própria (2019)

Figura 11 – Vazão versus altura de coluna de água no orifício de 6 mm de diâmetro.
Figure 11 – Flow rate versus water column height in the 6 mm diameter orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 12 – Vazão versus altura de coluna de água no orifício de 12 mm de diâmetro
Figure 12 – Flow rate versus water column height in the 12 mm diameter orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 13 – Vazão versus altura de coluna de água no orifício de 24 mm de diâmetro.
Figure 13 – Flow rate versus water column height in the 24 mm diameter orifice.
Fonte: própria (2019)

Figura 14 – Vazão versus tensão no orifício de 6 mm de diâmetro.
Figure 14 – Flow versus tension in the 6 mm diameter orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 15 – Vazão versus tensão no orifício de 12 mm de diâmetro.
Figure 15 – Flow versus tension in the 12 mm diameter orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

Figura 16 – Vazão versus Tensão no orifício de 24 mm de diâmetro.
Figure 16 – Flow versus tension in the 24 mm diameter orifice.
Fonte: autoria própria (2019)

