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FOLHA 04

Os exercícios para o assunto desta lista está nessa lista: não há
exercícios na apostila de exercício.

VAZÃO

Seja um cano de área A pelo qual sai água à uma velocidade v.
Qual será a vazão para esta situação?
Vamos demonstrar que:

VAZÃO � EQ. 01

DEMONSTRAÇÃO DA EQ. 01

HIDRODINÂMICA

Acabamos de estudar o que é Hidrostática, vamos agora estudar
a Hidrodinâmica.
HIDRODINÂMICA é o estudo de �uídos (HIDRO) em
movimento (DINÂMICA).
Você deve se lembrar da equação da conservação de energia,
certo? Eis uma:

Emec ini = Emec fin ⇒

mgho +
mv2f
2

= mghf +
mv2f
2

Se estivermos pensando em um �uído, não faz sentido pensar-
mos em massa, mas sim em massa por unidade de volume, e a
isto nós chamamos de densidade. Assim, para pensarmos em
�uídos, o que acha de dividirmos a equação por um volume?

Isso é o equivalente a substituir a massa m pela densidade do
�uído d. Isso nos fornece:

dgho +
dv2f
2

= dghf +
dv2f
2

Essa é quase a chamada Equação de Bernoulli. Note que a
densidade inicial é igual à �nal. Vamos considerar que o �uído
com o qual estamos trabalhando seja incompressível, ou seja,
d = constante.
Note que a unidade da equação anterior é igual à unidade de
pressão:

UNIDADE DE MEDIDA NO S.I. DA PRESSÃO NO SI

UNIDADES DE MEDIDAS NO S.I. DE dgh

UNIDADES DE MEDIDAS NO S.I. DE dv2/2

Agora podemos escrever a Equação de Bernoulli:

EQUAÇÃO DE BERNOULLI � EQ. 02

Vamos ver alguns exemplos de como aplicar e quando esta equa-
ção se aplicaria.

Figura 1: Fluído passando por um tubo com estrangulamento

Esta equação possibilitou medir a velocidade de um avião antes
do advento do GPS. O tubo de Pitot faz isso foi criado com esta
intensão.
Note no esquema abaixo: o tubo de Pitot �cava do lado externo
do avião. Devido ao estrangulamento, a pressão no ponto 2 será
menor que no ponto 1. Se as alturas poderem ser consideradas
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Figura 2: Tubo de Pitot

as mesmas, temos que a diferença de pressão entre os dois lados
é dado pela altura h do �uído. Assim:

Vamos à alguns

EXERCÍCIOS

1. Água escoa em uma tubulação, onde a região 2 situa-se a
uma altura h acima da região 1, conforme �gura a seguir. É
correto a�rmar que:

a) a pressão cinética é maior na região 1.
b) a vazão é a mesma nas duas regiões.
c) a pressão estática é maior na região 2.
d) a velocidade de escoamento é maior na região 1.
e) a pressão em 1 é menor do que a pressão em 2.

2. (Unama-PA) Uma piscina, cujas dimensões são 18 m ×
1 0 m × 2 m, está vazia. O tempo necessário para enchê-la é 10
h, através de um conduto de seção A = 25 cm2. A velocidade
da água, admitida constante, ao sair do conduto, terá módulo
igual a:
a) 1 m/s.
b) 2 km/s.
c) 3 cm/min.
d) 4 m/s.
e) 5 km/s.

3. (Mackenzie-SP) A �gura ilustra um reservatório contendo
água. A 5 m abaixo da superfície livre existe um pequeno ori-
fício de área igual a 3 cm2. Admitindo g = 10 m/s2, podemos
a�rmar que a vazão instantânea através desse orifício é:

a) 2 L/s
b) 3 L/s
c) 1 L/s
d) 10 L/s
e) 15 L/s

PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

Material usado na produção deste material didático e conteúdo
complementar, sugerido além do livro texto usual.

1. RAMALHO, NICOLAU & TOLEDO, Os Fundamentos
da Física, Volume 1, Capítulo 21
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