
Física 2 aula 4:  
Fluidos  
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www.fatvat.co.uk/2010/07/stop-traffic.html 



http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter 

Líquido 
Ordem de curto 

alcance 
• Alta densidade 

• Difícil expansão/
compressão 

• Toma a forma do 
recipiente 

Gás 
Sistema desordenado 
• Baixa densidade 
• Fácil expansão/

compressão 
• Preenche o recipiente 

Estados da matéria 

Sólido 
Ordem de longo 

alcance 
• Alta densidade 

• Difícil expansão/
compressão 

• Forma rígida 

Fluidos! 



Fluidos:  
parâmetros importantes 

Densidade: 

Pressão  

é dada pela força média  
que as moléculas do fluido  
exercem sobre as paredes  
de um recipiente  



Exemplos (densidade) 

Hidrogênio  0,083  
Helio       0,164   
Neônio      0,900 
Argônio     1,784 
Xenônio     5,88 
Nitrogênio  1,15   
Oxigênio    1,31    
Ar[cntp]    1,29    

Amônia        682   
sangue       1050     
Etanol        789   
Argônio[liq] 1390   
Metano        424   
Água         1000   

Cobre        8920  
Prata       10490   
Chumbo      11340  
Mercúrio    13600 

Nylon        1140 

Diferença de até 1000 X 

Diferença de 10 x 

Escalamento entre 
as densidades dos 

gases com as 
Massas atômicas 

1,01  H 
4,00 He 

20,18 Ne 
39,95 Ar  

131,29 Xe 



Pressão  
Força é uma grandeza vetorial e pressão é escalar!

Fluido em repouso:  
a pressão em um ponto dado deve ser a mesma em qualquer direção 

Unidades de Pressão: 

1 Pa = 1 N / m2  
1 atm = 1,013. 105 Pa 
1 atm = 1 bar = 760 mm Hg 



Variação da pressão com a 
profundidade em um fluido em repouso 

Medidor de pressão 

      A força devida à pressão sobre um objeto imerso é sempre 
perpendicular à superfície em cada ponto. A pressão em um ponto de 
um fluido estático só depende da profundidade. 



pA 

(p+Δp)A 

0 
y 

y+Δy 

Massa do bloco imaginário de água: 

Área do bloco paralelo à superfície d´água: A 

Variação da pressão... 



pA 

(p+Δp)A 

0 
y 

y+Δy 

Variação da pressão... 

Como o bloco está em repouso, a resultante de forças é nula: 



Desdobramentos:  



2 líquidos imiscíveis 

1 

2 



Matar um poço (de petróleo): “top kill” 

Uma das tentativas de conter 
o vazamento de óleo no Golfo 
do México em 2010 foi injetar 
material denso poço abaixo, 
para contrabalançar a pressão, 
o chamado “top kill”  
(tentativa frustrada) 

Pressão sobre o petróleo: 
(hipótese de que a rocha  
pressiona a camada de petróleo) 

Pressão exercida pelo poço cheio de água: 

Vazamento de petróleo! 
Alternativa:  

encher todo o poço  
com um material mais denso. 



Princípio de Pascal 

1 2 



Princípio de Arquimedes 

O empuxo de um objeto imerso  
é igual ao peso do líquido deslocado 



p1A 

p2A 

0 

y 

y+Δy 
corpo imerso no líquido 

Forças no corpo  

Densidade do corpo: 



Mas... 

onde 

é o empuxo (buoyancy) 



Empuxo 

O corpo afunda O corpo flutua 



Empuxo e equilíbrio 

Centro de gravidade 

Centro de empuxo 

Situação instável 



Empuxo e equilíbrio 

Centro de gravidade 

Centro de empuxo 

Situação estável 



 A força de uma represa 

W 

H 

h 

dy 



Se  H =150 m e w = 1200 m, então: 



Um balão de chumbo de raio R=0,1 m está totalmente 
submerso em um tanque. Qual é a espessura t da parede 
do balão se esse não emerge nem afunda? 

Exemplo no qual a solução valida da aproximação 



Experimento virtual:  
densidade, pressão & empuxo 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html 



Dinâmica dos fluidos  

Esboço de Leonardo da Vinci:  
hidrodinâmica entre várias  
de seus interesses 

Fluidos em movimento 

1. A equação da continuidade 
2. A equação de Bernoulli 
3. Aplicações 
4. Comentários sobre fluidos não 

ideais 



Fluidos em movimento 

Inicialmente iremos considerar um  
fluido ideal: 

•  O fluido é incompressível 
•  A temperatura é constante 
•  O fluxo é estacionário: velocidade e 

pressão não dependem do tempo 

•  O fluxo é laminar e não turbulento 
•  O fluxo é irrotacional, portanto não 

há vórtices 
•  Não existe viscosidade 
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Incompressibilidade: caso da água 

Até 1000 m de profundidade: 

Para pressões (profundidades) maiores não há variações perceptíveis 



Linhas de fluxo 

www.ceintl.com/solutions/ images/streamlines.jpg  

A trajetória de movimento de um pequeno elemento do fluido, 
que mantém sua integridade, é chamada de linha de fluxo. 

Fluxo laminar: 
Linhas de fluxo não se cruzam 

Fluxo turbulento: 
Cruzamento de linhas de fluxo 



Linhas de fluxo 
Fluxo rotacional: 
linhas de fluxo se fecham 



Viscosidade: 

http://www.nasa.gov/lb/missions/science/16oct_viscosity.html 

A velocidade de nucleação de gotas de um líquido depende da viscosidade do mesmo 

 É o equivalente ao 
atrito em dinâmica 
dos fluidos 

 Desprezando a 
viscosidade não há 
dissipação e 
podemos invocar a 
conservação de 
energia na 
descrição da 
dinâmica.  



Fluxo 

 Fluxo de massa: 

V=volume de fluido atravessando   
A no intervalo de tempo t 

Densidade do fluido  
= ρ 

V=velocidade do fluido 



Fluxo irrotacional 

O fluxo é irrotacional se a integral da velociade 
 ao longo de uma trajetória fechada no fluido for nula 

Compare com o redemoinho! 



Equação da continuidade: 
conservação da massa 

Fluidos incompressíveis: 

Vazão 



Fluxo sanguíneo 
Suponha que o sangue flui através da aorta com velocidade de 0,35 m/s.  
A área da seção reta da aorta é de 2 x 10-4 m2.  

Encontre o volume do fluxo de sangue 

Os ramos da aorta se dividem em dezenas de milhares de vasos capilares com área  
da seção reta total de 0,28 m2.  
Qual é a velocidade média do sangue nesses vasos? 



Por outro lado, veja o aumento de velocidade 
de vazão na bifurcação da imagem: 

simtk.org/xml/cardiovascular.xml 

As artérias menores na bifurcação indicada,  
apresentam secção total claramente menor 



Equação de Bernoulli 

( 1700 – 1782 ) 



Equação de Bernoulli:  
conservação da energia 

A equação de continuidade prevê uma somatória de  
forças não nula associada a uma mudança de velocidade 

Esse resultado é qualitativo. 
 Uma análise quantitativa é possível usando a conservação de energia 



Equação de Bernoulli 
Trabalho realizado para mover o fluido! 



Equação de Bernoulli: 

Trabalho total realizado ao longo do tubo: 

Teorema trabalho-energia: 



Equação de Bernoulli: 

...ao longo de uma linha de fluxo! 

Pressão estática 

Pressão dinâmica 



Tubo de Venturi:  
medida de velocidades 

Conservação de energia + equação da continuidade 



Vaporizador 

p<patm 



Fluidos reais 

Lei de Newton da Viscosidade 

1cp = 10-2 Poise = 10-3 Ns/m2 

Fluxo laminar com VISCOSIDADE 
Fluido entre duas 
placas: superior 
movendo e inferior 
parada: 
Gradiente de 
velocidades: 

Coeficiente de Viscosidade 



Lei de Poiseuille 

Perfil de Velocidades 

Vazão 

Fluido Viscoso: Força : diferença de pressão para manter fluxo 

TUBO CILÍNDRICO 



O que está acontecendo aqui? 



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

Fluxo de Poiseuille 



Aplicação simples da equação de Bernoulli  

Velocidade aumenta,  
número de Reynolds aumenta, 
Fluxo passa a ser turbulento 



Turbulência: 

Número de Reynolds: 

Comprimento característico: diâmetro de um tubo,... 

•  Se Re < 2000 o fluxo é laminar 
•  Se Re > 2000 o fluxo é turbulento 



Experimento de Reynolds 

http://www.mnhn.fr/mnhn/lop/seconde/fiches/turbulence.html 



Instabilidades de fluidos reais:  
(problema para o top kill) 

http://physics.aps.org/viewpoint-for/10.1103/PhysRevLett.106.058301 

Uma possível solução para fechar um poço de petróleo pelo método top 
kill, vencendo a oposição do contra fluxo de petróleo (e as 
instabilidades provocadas ), é apresentado em trabalho de pesquisa em 
física em 2011, utilizando líquidos não newtonianos. 



Solução: fluidos reais complexos 

Que fluido é esse? 



Fluido com comportamento não newtoniano 

A viscosidade passa a ser função da força, ou 
da pressão aplicada sobre as placas 



Suspensão coloidal de amido de milho 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/MarieleK_Tamashiro_RF.pdf 

Uma discussão legal sobre líquidos não newtonianos  
pode ser encontrada na monografia do link abaixo 



Outro fluido complexo... 

O fluido é incompressível 
A temperatura é constante 
O fluxo é estacionário: velocidade e 
pressão não dependem do tempo 
O fluxo é laminar e não turbulento 
O fluxo é irrotacional, portanto não há 
vórtices 
Não existe viscosidade 



Brincando um pouco com o trânsito 

http://www.vwi.tu-dresden.de/~treiber/MicroApplet/  

Observe as várias situações de formação de congestionamentos e ondas de 
fluxo de veículos, mesmo em um fluxo laminar (sem ultrapassagens) 

desse fluido complexo, chamado trânsito. 



Fluidos podem ser mesmo estranhos... 

água pingando na água 



Pingando devagar... 

http://physics.sjtu.edu.cn/~ycheng/gallery3.htm 



filmes...  
http://io9.com/5849356/high-speed-video-reveals-the-bizarre-physics-of-an-ordinary-
water-droplet  

http://www.youtube.com/watch?v=lBsagT_Vngw  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=3U3FMCGfEa0&NR=1  



Pingando rápido... 

http://physics.aps.org/articles/v5/72  

Aplicações:  
•  melhorar jato de tinta, 
•  pintura industrial e  
•  entender chuvas em oceanos 


