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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta para apresentar conceitos 

sobre o tema hidrodinâmica para alunos do ensino médio. Destina-se 

também aos alunos do curso de licenciatura em Física, bem como aos 

professores de Física do ensino médio. Segundo as recomendações dos 

PCN. 

O conteúdo do trabalho foi elaborado baseando-se em situações reais 

e experimentos simples que comprovam o que a teoria irá confirmar. 

Perguntas interessantes sobre o tema serão feitas e u m  embasamento 

teórico sólido também será feito junto com os alunos, assim como, uma 

abordagem de toda história desde os primeiros contribuidores como 

Aristóteles e Leonardo da Vinci até os mais conterriporâneos como 

Bernoulli e Venturi. 

A proposta básica é elaborar um roteiro onde, se um dia precisar, um 

professor de ensino médio possa consulta-lo como u m  material de apoio 

para a elaboração de uma aula. 
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O conteiido de física referente ao tema, hidrodinâmica, é privilegiado 

porque aborda acontecimentos do dia-a-dia dos estudantes, assim abre 

a possibilidade da realização de experinientos sirriples que corriprovam a 

teoria que será abordada. Uma outra vantagem é que se nós uti l izarmos 

o senso comum, as respostas para perguntas simples serão u m  pouco 

diferente do que imaginamos, este fato também gera nos alunos uma 

maior curiosidade para se construir o conhecimento desejado. 

Seguindo este pensamento, relacionamos o conteúdo de 

hidrodinâmica com acontecimentos reais e com aplicações e m  diferentes 

situações. A linha norteadora para o desenvolvimento deste trabalho 

foram os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio - 

PCNEM do MEC, onde se relata que "é imprescindível considerar o 

mundo vivencial dos alunos, sua realidade próxima ou distante, os 

objetos e fenômenos com que efetivamente lidam, ou os problemas e 

indagações que movem sua curiosidade. Esse deve ser o ponto de 

partida e, de certa forma, também o ponto de chegada."[ l ]  

O trabalho foi construído com o objetivo de aplicação para alunos de 

ensino médio, visando uma abordagem experimental para que ocorra 

uma maior motivação por parte dos alunos. O motivo pelo qual o tema 

foi escolhido se deve ao conteúdo, hidrodinâmica, ser pouco abordado 

no ensino médio. Fato este que não t e m  uma explicação plausível para 

que ocorra, devido ao fato de existir fenômenos no dia-a-dia que só são 

explicados pela hidrodinâmica e que a matemática envolvida não esta 

tão longe assim da realidade do nosso público alvo (alunos do ensino 

médio). 

O objetivo principal deste trabalho seria propor uma atividade 

totalmente baseada e m  experimentos simples, que com poucos recursos 



poderiam ser construídos, fato este, devido a nós, professores de ensino 

médio, não termos nenhum tipo de apoio das autoridades e escolas para 

que se desenvolva uma atividade e m  que se requer u m  investimento 

alto. 

IVo capitulo 2, apresentamos uma metodologia de como o trabalho 

poderia ser desenvolvido. No capítulo 3, trataremos de atividades 

experimentais e de uma simulação que contém uma forma de interagir 

experimentalmente sem precisar montar o aparato. No capítulo 4, 

apresentamos uma abordagem histórica do assunto. No capítulo 5, 

discutiremos a teoria da hidrodinâmica, sempre relacionando com 

aplicações práticas que serão apresentadas no capitulo 6. No capitulo 7, 

aplicamos um questionário com questões dos principais vestibulares, 

onde são abordados situações do cotidiano. O objetivo deste é fazer 

uma avaliação formativa junto aos alunos. 



O trabalho será desenvolvido baseado em experimentos simples de 

fácil montagem e execução. Primeiramente, apresentaremos os 

experimentos com objetivo de estimular e mostrar para os alunos a 

relação entre o que eles vão aprender e o cotidiano vivido por cada um 

ao longo da vida. 

\\ 
São inúmeras as dificuldades que o professor de Física 

enfrenta na escola, em seu dia-a-dia. Por exemplo, poucas 

são as instituições que possuem materiais e instalações 

adequadas para o desenvolvimento de atividades 

experimentais. Contudo, há muitos tópicos de Física que são 

particularmente complexos para serem abordados apenas 

teoricamente. Sob um enfoque puramente expositivo, a 

reação dos estudantes é, frequentemente, de desinteresse e 

apatia. O Ia bora tório desempenha funções muito 

importantes no ensino de Física. Articulando teoria e 

experimento, ele pode: facilitar a aprendizagem, 

contribuindo para a compreensão de conceitos, leis e teorias 

da Física; propiciar a análise crítica de fenômenos e eventos, 

contrapondo-se a percepção desordenada do cotidiano; 

introduzir o aluno em técnicas experimentais relevantes para 

a sua formação básica; apresentar o aluno aos processos e 

métodos das ciências naturais; estabelecer importantes 

relações entre ciência e tecnologia. Graças as atividades 

experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no 

mundo dos conceitos e das "linguagens'; tendo a 



oportunidade de relacioná-los com o mundo empírico. 

Compreende-se, então, como as atividades experimentais 

podem ser enriquecedoras para o estudante." [9] 

A partir das primeiras explicações com os experimentos, 

introduziremos a história de uma maneira descontraída. Neste trabalho 

são colocados, de uma maneira sintetizada, os principais colaboradores 

de cada época sobre a dinâmica dos fluidos. Cabe ao professor 

encontrar uma maneira motivadora para introduzir esta história, pois é 

necessário que os alunos saibam que quando se aprende u m  

determinado assunto, este nem sempre foi pensado da maneira como 

está sendo proposta. E papel da história fazer a ligação entre o que cada 

colaborador fez para desenvolver o tema e também mostrar como u m  

determinado assunto muitas vezes apresentaram erros conceituais que 

foram descobertos posteriormente. 

Em seguida, faremos uma abordagem teórica dos principais assuntos, 

com objetivo de mostrar mais sucintamente o que os alunos observaram 

ao realizarem os experimentos propostos. Sempre que possível 

indicaremos a ligação da teoria com os experimentos propostos. 

Também relacionamos os experimentos simples que eles acabaram de 

realizar com aplicações tecnológicas que utilizam o mesmo princípio 

para funcionar, como o caso entre um pulverizador e o v60 de u m  avião. 

Finalmente aplicamos algumas questões investigativas para saber o 

grau de aprendizagem dos alunos, pois estas relacionam acontecimentos 

do nosso dia-a-dia que podem ser explicados a partir dos conceitos que 

os alunos acabaram de ver. Este questionário também pode servir como 

uma avaliação formativa, visto que: 

"a avaliação se diversifica desenvolvendo novas modalidades 

e se articula em um sistema ou dispositivo pedagógico em 



que o professor é o agente principal. Das múltiplas funções e 

tarefas que tem sob sua responsabilidade, destacamos 

algumas relações com a avaliação: garantir uma sequência 

adequada ao processo (avaliação formativa), detectando 

erros e dificuldades; estabelecer diversos mecanismos de 

regulação (retroativa, proativa, intera tiva); reforçar os 

êxitos; verificar, finalmente, os resultados mediante uma 

avaliação somativa ou fínal".[l O]  



3.1 Atividades ex~erimentais 

O objetivo de realizarmos experimentos simples em aulas de física 

é motivar os alunos, despertar o interesse e a curiosidade sobre o 

funcionamento de equipamentos e associar fórm~i las  teóricas 

abstratas a situações reais vividas no cotidiano. Desta forma os 

alunos passam a compreender que a física está presente em suas 

vidas e que a matemática é uma forma de auxiliar a representar os 

conceitos físicos através de equações e que medidas podem ser feitas 

com equipamentos simples construídos por eles próprios. 

Apresentamos experimentos montados com materiais simples, que 

são sugestões para serem utilizadas por professores do ensino 

médio. Estes experimentos visam auxiliar o aluno a formalizar os 

conceitos físicos associados e preparar suas estruturas cognitivas 

para compreenderem com mais facilidade os conceitos teóricos que 

serão apresentados no capitulo 5. 

3.1.1 Relação entre a velocidade e pressão de um fluido. 

Obietivo: Verificar a relação entre a velocidade e a pressão de um 

,fluido. 

Material: Secador de cabelo e uma folha de papel. 



Figura 3.1: a) Equipamento sem funcionar 

b) equipamento em funcionamento 

Procedimento: Coloque o secador de cabelo na parte superior da 

folha como representado na figura 3.1a, posteriormente ligue-o 

observando o que acontece ao se fazer passar uma corrente de ar na 

parte superior da folha 3.1 b. 

Discussão: Os alunos podem realizar o experimento em uma sala de 

aula e explicarem o que está acontecendo, o porquê da folha está se 

elevando. Esta discussão visa dar ao professor subsídios sobre as 

concepções prévias dos alunos, uma vez que eles vão buscar a 

explicação sobre o funcionamento na sua vivência prévia. 

3.1.2 Demonstrando o efeito Bernoulli 

Obietivo: verificar a relação entre a velocidade e a pressão de um 

fluido. 



Material: folha de papel, secador de cabelo, caneta para colar a 

folha e uma base plástica para fixar o conjunto. 

figura 3.2: a) montagem pronta 

b) aparato experimental em funcionamento 

Procedimento: Após a montagem da figura 2a, faz-se passar uma 

corrente de ar entre as folhas de papel. Podendo ser usado o secador 

de cabelo ou até mesmo um simples assopro. Observar-se-á que as 

folhas irão se juntar como observado na figura 2b. 

Discussão: Perguntar para os alunos porque as folhas se juntam ao 

invés de se separarem. 

Obietivo: mostrar o resultado encontrado por Torricelli (1608- 1647) 

em 1636. 



Material: Tubo de vidro com três furos de alturas diferentes, água e 

uma base para fixar o tubo. ( Pode usar uma garrafa PET) 

figura 3.3: a) aparato montado 

b) experimento em funcionamento 

.- 

Procedimento: Fixamos o tubo a uma base e utilizamos uma fonte de 

água para manter o volume de água do tubo constante. 

Discuss%o: Indagar os alunos sobre o que está acontecendo com os 

jatos de agua. Relacionar a pressão com o alcance dos filetes de agua, 

tentar mostrar a relação da equação de Bernoulli com o alcance. 

3.1.4 Pulverizador 

ivo: Mostrar para os alunos o funcionamento de um pulverizador. 



Material: Copo de plástico, água e canudos. 

Procedimento: Coloque um canudo mais fino dentro de um copo com 

água, pegue um segundo canudo com uma seção transversal maior que 

o primeiro. Sopre o segundo canudo fazendo um ângulo de noventa 

graus com o primeiro e observe o que acontece. 

piscussão: Neste experimento podemos perguntar aos alunos o que 

está acontecendo, o que eles já  viram que utilizam este mesmo 

principio. 

3.2 Simulacão de Venturi 

Um experimento do tubo de Venturi seria de extrema importância, 

mas de grande dificuldade para execução e montagem, com isso, 

indicamos a visitação ao lirik onde existe uma simulação do tubo de 

Venturi. Nesta simulação se pode interferir nos valores de vazão, 

velocidade e raio da secção transversal do tubo, sendo esta uma 

maneira alternativa para se estudar a prática de difícil montagem no 

âmbito do ensino médio. É importante também para mostrar para os 



jovens que a internet também pode ser usada para fins didáticos e não 

somente para diversão. 

www.ce.utexas.edu/proWkinna/319lab~A~~Iets/ventu/vneturi. html, 

Figura 3.5 - Imagem do programa interativo 



As pesquisas em educação têm apontado um grande descompasso 

entre as orientações contidas nas propostas e tendências inovadoras 

relacionadas ao Ensino de Ciências e a forma como efetivamente ocorre 

o processo de ensino e aprendizagem no cotidiano da sala de aula. 

A busca em se tentar superar dificuldades, no sentido de 

incorporação dessas orientações, por parte do professor tem apontado 

para a utilização da História da Ciência como importante meio para a 

estruturação de atividades de ensino que possam ser significativas para 

os alunos. Apresentaremos alguns aspectos históricos que contribuiriam 

para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados a 

mecânica dos fluidos. 

Aristóteles (384 - 322 a.C.) Ele argumentou que os fluidos devem 

ser contínuos, ou seja, por pequena que seja uma porção do fluido, 

mesmo assim ela é ainda divisível. Em geral, todas suas concepções 

físicas pressupunham a existência de u m  meio material no qual os 

corpos se moviam. Ele considerava que em ausência de u m  meio 

material, o movimento de um corpo se daria com velocidade infinita. 

Entretanto, isso não está correto. Por isso, podemos dizer que 

Aristóteles estava envolvido com os primeiros estudos da mecânica dos 

fluidos. O grande sábio de Siracusa foi o primeiro a assinalar, ainda no 

século I1 a.C., que os fluidos não guardam espaços vazios entre si, 

apresentando-se, portanto, macroscopicaniente contínuos e uniformes. 

Arquimedes (287 - 212 a.C.) foi talvez o primeiro a examinar a 

estrutura interna dos líquidos. Ele chegou a afirmar que os fluidos não 

podem ter espaços vazios internamente, significando que eles devem 

ser contínuos. Ele teve também noção da pressão hidrostática de u m  

fluido e de si-ia transmissão em todos os sentidos. No tratado de 



Arquimedes intitulado Sobre os Corpos Flutuantes, ele apresenta o 

princípio atualmente chamado de Princípio de Arquimedes. 

Heron de Alexandria (viveu por volta do século I1 d.C.) também 

deu contribuição para o estudo aplicado da mecânica dos fluidos. 

Descreveu diversos mecanismos, onde se utilizava ar aquecido ou ar 

comprimido e vapor. A Máquina de Heron é uma antepassada das 

turbinas modernas. 

Leonardo da Vinci (1425 - 1519), grande figura do Renascimento, 

foi uma mistura de cientista, engenheiro, inventor, filósofo e artista, 

interessou-se por muitos assuntos. No que concerne aos rios, Leonardo 

disse existir uma lei geral: onde a corrente transporta uma grande 

quantidade de água, a sua velocidade é maior. Em seus manuscritos, ele 

formula a mesnia idéia de modo diferente: onde o rio torna-se mais 

estreito, a água flui mais depressa [3]. 

Simon Stevin (1548 - 1620),  procurou encontrar provas 

experimentais para as proposições de Arquimedes. Para isso ele propôs 

o chamado princípio de solidificação: Um sólido de qualquer 

configuração, mas de mesma densidade que o fluido pode permanecer 

nesse fluido em conipleto equilíbrio, qualquer que seja sua posição, 

sem, contudo, perturbar a pressão no resto do fluido. 

Com base neste princípio, ele estabelece que a pressão é 

independente da configuração do corpo e depende apenas do peso da 

coluna de líquido acima dele. Este princípio e conhecido como Princípio 

Fundamental da Hidrostática: A pressão sofrida pelo fundo de u m  vaso 

contendo um fli-lido depende apenas da área horizontal do fundo e da 

profundidade abaixo da superfície, mas não depende da forma do vaso. 

Galileu Galilei ( 1 5 6 4  - 1642), tentando entender o principio de 

funcionamento do sifão, utiliza o conceito de velocidade virtual: uma 

pequena massa de Iíquido (contida num tubo estreito) pode ficar em 

equilíbrio com uma grande massa de líquido (contida num grande 



recipiente), pois uma pequena descida do nível do líquido no recipiente 

corresponde a uma grande subida do líquido no tubo. Estas observações 

e inferências permitiram a Galileu apresentar uma nova abordagem para 

os conceitos da hidrostática de Arquimedes, pois o próprio Arquimedes 

usara outro procedimento, ou seja, ele partiu de considerações 

estáticas, propriamente ditas, ao passo que Galileu, trabalhando com o 

conceito de velocidade virtual, utiliza u m  raciocínio com base na 

cinemática [ 2 ] .  

Em Florença, na corte do Grão-Duque, Galileu participa em 1611 de 

uma reunião amigável entre filósofos e cientistas de orientações 

diversas, que foram convidados por Cosimo 11. O tema da conversa era 

a flutuação dos corpos e suas possíveis explicações. Galileu expôs e 

defendeu a tese de Arquimedes, segundo a qual o corpo flutua ou não 

dependendo de sua densidade ser menor ou maior que a do meio. 

Outros, ao contrário, defendiam a tese de Aristóteles, segundo a qual 

era a forma do corpo que iria determinar seu comportamento no meio. 

Estava presente neste debate o cardeal Maffeo Barberini (o futuro 

pontífice Urbano V I I I ) .  Barberini concordava com Galileu nesta questão. 

Uma discussão dessa natureza era na época motivo de grande 

polêrnica, tendo em vista que ela tocava os fundamentos da filosofia 

natural de Aristóteles, baseada na concepção dos quatro elementos: 

terra, água, ar  e fogo, com suas propriedades intrínsecas de leveza 

absoluta e peso absoluto. Dessa discussão iria nascer o "Discorso 

intorno alle cose che stanno in su I'accqua o che inquella si muovonno", 

publicado em maio de 1612. Galileu, além de trabalhar com os conceitos 

de peso absoluto e peso relativo, define e faz uso do conceito de 

momento, entendido como o produto do peso do corpo pela sua 

velocidade. Galileu ainda não dispunha do conceito de massa, 

independente do peso, ou seja, Galileu não concebia a grandeza peso 



como o produto da massa pela aceleração, como a mecânica newtoniana 

posteriormente iria estabelecer. 

Benedetto Castelli ( 1577  - 1644) foi autor de u m  tratado sobre 

medições de água corrente (Della misura dell'ácque correnti, 1628). Ele 

utiliza a lei de Leonardo da Vinci: Av = constante, Desde a Antiguidade, 

e, em particular nos Últimos séculos da Idade Média, a opinião mais 

aceita era que na natureza o vácuo seria impossível. Alguns fenômenos 

conhecidos, tais como o funcionamento de u m  sifão ou a subida de u m  

líquido por um canudo, quando sugado, pareciam confirmar o princípio 

de que a natureza tinha um "horror vacui" (aversão pelo vácuo). As 

bombas hidráulicas pareciani funcionar segundo este princípio. 

Entretanto foi casualmente observado que estas bombas não podiam 

elevar a água a uma altura superior a 10 m. Galileu tentou explicar o 

fenômeno, mas a conclusão a que chegou foi apenas que parecia que o 

horror vacui da natureza, ou seja, sua aversão ao vácuo, era limitada. 

Na época de Galileu, u m  construtor projetou, para os jardins do 

duque de Toscana, uma bomba aspirante muito elevada, mas verificou- 

se que a água não podia ser aspirada a uma altura s~iper ior  a 10 m [4]. 

A explicação foi dada por u m  estudante de Galileu, Evangelista 

Torricelli (1608-1647),  que foi seu sucessor na Academia de 

Florença. Torricelli afirmou: "Vivemos no fundo de u m  oceano de ar, 

que, conforme mostra a experiência, sem dúvida tem peso", devendo, 

portanto, exercer sobre um corpo i-ima pressão atmosférica. 

A "experiência de Torricelli" foi, na realidade, realizada pelo seu 

colega Vincenzio Viviani (1622 - 1703) em 1643. O importante é 

que foi constatado que, quando um tubo de mais ou menos um metro 

de comprimento era totalmente cheio com mercúrio e cuidadosamente 

vertido sobre uma cuba também contendo mercúrio, nem todo o metal 

acabava escorrendo, permanecendo no tubo uma coluna de 76 cm 

acima do nível do mercúrio na cuba. Constataram que qualquer que 



fosse o tamanho do tubo, desde que maior que 76 cm, no f im do 

processo descrito, sempre permanecia no tubo uma coluna de 76cm de 

mercúrio. 

Em termos do princípio do "horror vacui", era como se esta aversão 

da natureza pelo vácuo tivesse um limite, pois qualquer que fosse o 

caso, na parte superior do tubo parecia ter sido formado u m  vácuo. 

Entretanto, a explicação para o fenômeno foi outra, o responsável por 

este comportamento do mercúrio era a própria atmosfera, que deveria 

exercer uma pressão capaz de sustentar esta coluna de mercúrio de 76 

cm e nada mais. 

Coube a Torricelli o mérito de ter obtido uma expressão relacionando 

a altura H de um líquido em um reservatório e a velocidade v com que o 

líquido deveria sair de um orifício pequeno feito na parte inferior de uma 

das paredes do reservatório: 

Blaise Pascal (1623 - 1662), desenvolveu os experimentos de 

Torricelli, utilizando água, em lugar do mercúrio. Mas como a água é 

13,6 vezes menos densa que o mercúrio, a coluna de água num tubo de 

Torricelli deveria ser 13,6 vezes mais alta. De fato, as experiências de 

Pascal mostraram que a coluna de água media cerca de 10,30 m. 

Coube também a Pascal o mérito de ter desenvolvido os estudos 

feitos por Stevin no âmbito da hidrostática. Principio de Pascal: A 

pressão aplicada em qualquer ponto de um fluido é transmitida 

integralmente e quase instantaneamente em todas as direções. 

Isaac Newton (1642 - 1727) postulou que todo fluido consiste de 

esferas perfeitamente elásticas, situadas a igual distância uma da outra. 

Um corpo sólido de massa m e velocidade v que move num tal meio 

deve transmitir momento a todas as partículas do fluido com as quais 



ele tem contato durante o movimento. Segundo a teoria de Newton, a 

resistência R experimentada por um corpo sólido com a forma de um 

disco de área A, que se move com a velocidade v num fluido de 

densidade p será dada por: 

Daniel Bernoulli (1700 - 1782), não mais importante que os 

demais citados, mas com um maior destaque devido a sua contribuição 

em hidrodinâmica, sendo este, o foco principal deste. 

Figura 4.1 Daniel Bernoulli [7 ]  

Radicada em Basiléia, Suíça, a família Bernoulli (ou Bernouilli) tem 

um papel de destaque nos meios científicos dos séculos XVII e XVIII: 

dela descendem nada menos que dez cientistas eminentes, que 

revolucionaram a Física e a Matemática do período. Pela diversidade e 

profundidade de seus trabalhos, Diíniel Bernoulli - simultaneamente 

filósofo, físico, fisiologista, médico, botâriico e matemático - é 

considerado por muitos o mais brilhante representante dessa família 

excepcional. 



Aos treze anos, Daniel já  iniciava seus estudos de Filosofia e Lógica, 

completando o curso colegial em dois anos. Durante esse período, ele 

recebeu ensinamentos de Matemática de seu próprio pai e, 

especialmente, do irmão mais velho, Nikolaus. O verdadeiro desejo 

familiar, entretanto, era encaminhá-lo para a carreira de comerciante. A 

insistência de Daniel, porém, levou Johann a autorizar sua inscrição no 

curso de Medicina, primeiramente em Basiléia, depois em Heidelberg e 

Estrasburgo. Somente em 1720 ele retomaria à Suíça, obtendo o 

doutorado no ano seguinte, com uma dissertação intitulada "De 

respirationeW[7]. 

Após a conclusão do curso, não encontrando, imediatamente, um 

posto na Universidade de Basiléia, Daniel resolveu juntar-se ao irmão 

Nikolaus, em Veneza, onde este último continuava seus estudos de 

Medicina com Pietro Antonio Michelotti. Também desejava trabalhar com 

G. B. Morgagni, em Pádua, mas não pode realizar essa vontade devido a 

uma doença grave. 

Nessa época, publicou seu primeiro trabalho, as "Exercitationes 

Mathematicae", chamando a atenção dos meios científicos. A obra 

contém quatro trabalhos diversos, estudando, sucessivamente, jogos de 

azar, a queda da água de recipientes abertos, a equação de Riccati 

(equação diferencial cuja solução não pode, em geral, ser reduzida a 

integração - motivo porque despertou a curiosidade dos matemáticos) e 

as figuras limitadas por dois arcos cir~i~ilares. Nesse trabalho já se 

demonstrava o talento especial de Daniel para a Física, a Mecânica e a 

tecnologia, usando a Matemática como suporte. 

Seu sucesso resultou num convite, para lecionar na Academia de São, 

Petersburgo, na Rúsãia, para onde ele partiu, em 1725, com Nikolaus. 

No mesmo ano, ganhou o prêmio da Academia de Paris, o primeiro de 

uma série de dez lauréis que lhe foram conferidos por essa entidade. A 

estada de Daniel em São Petersburgo deixou-lhe amargas lembranças. 



Além de perder o irmão mais velho, que tanto influenciara sua 

formação, sofreu bastante com os rigores do clima. Por isso, solicitou 

três vezes uma cadeira na Universidade de Basiléia, que só obteve em 

1733, passando a dirigir o departamento de Anatomia e Botânica. 

Na Rússia, entretanto, sua produção intelectual foi extremamente 

rica, principalmente depois de 1727, quando trabalhou com outro 

grande cientista: Leonhard Euler. Seus estudos dessa época incluem 

escritos em Medicina, Matemática e Ciências Naturais (especialmente 

Mecânica), geralmente independentes um do outro, embora 

simultâneos. Assim, em 1728, publicou uma teoria mecânica da 

contração muscular. Também realizou pesquisas sobre o nervo óptico e 

o trabalho mecânico do coração, além de abordar questões de Fisiologia, 

como o cálculo da quantidade máxima de trabalho realizada pelo 

homem. 

Figura 4.2 Capa do livro de Bernoulli [7] 



Seu verdadeiro interesse, porém, situava-se nos campos da Física e 

da Matemática e, j á  nessa época, ele completava o esquema de sua 

obra mais marcante, a Hidrodinâmica, importante estudo de mecânica 

dos fluidos, além de realizar um trabalho sobre oscilações e u m  tratado 

original da teoria da probabilidade. 

Em 1733 retornou a Basiléia, junto coni o irnião mais novo, Johann, 

que também se radicara em São Petersburgo. Aproveitou a viagem para 

visitar várias cidades européias, sendo bem recebido no mundo 

científico. 

Novamente instalado na Suíça, Daniel entregou-se as suas aulas de 

Medicina, sem abandonar, porém, os estudos de Matemática e 

Mecânica, sua verdadeira paixão. Publicou vários artigos e completou a 

Hidrodinârriica (em 1734), que só publicou em 1738. 

A mecânica dos fluidos divide-se em duas partes: a hidrostática, que 

estuda o equilíbrio dos fluidos, e a hidrodinâmica, que estuda seu 

movimento. A primeira nasceu com Arquimedes - de cuja obra Daniel 

Bernoulli é considerado um continuador, mas recebeu u m  estudo 

sistemático somente no final do século XVII, com Stevin e Pascal. Já os 

fundamentos da dinâmica dos líquidos surgem apenas no século XVIII, 

principalmente graças a Euler. A dinâmica dos gases apresenta impulso 

maior na atualidade, por sua aplicação ao v60 de aparelhos mais 

pesados que o ar. 

Daniel BernouIIi inspirou-se em Demócrito e Arqu imedes para 

desenvolver as idéias centrais de sua mecânica dos fluidos. Do primeiro 

ele tirou a concepção de que a matéria é composta de átomos que se 

movem rapidamente em todas as direções. Mas foi a partir dos 

conceitos de hidrostática e mecânica, desenvolvidos por Arquimedes, 

que o matemático suíço estruturou sua hidrodinâmica. 

Foi Torricelli quem se preocupou primeiro com os problemas 

suscitados pelo movimento dos fluidos. Talvez o conjunto de estudos 



que realizou sobre o escoamento de um líquido por u m  orifício seja uma 

de suas mais importantes obras, apesar de relativamente pouco 

conhecida. A chave da interpretação das peculiaridades do movimento 

dos fluidos ideais, porém, foi dada no Tratado de Hidrodinâmica, que 

Daniel Bernoulli publicou em Estrasburgo, em 1738. 

O tratado "principia" com uma breve história da Hidráulica, seguida 

de pequena apresentação da Hidrostática. Mas, nos treze capítulos, é 

aos fluidos elásticos, os gases, que Bernoulli dedica a parte mais 

importante da obra, esboçando uma teoria cinética dos gases. Para ele, 

esses fluidos são compostos "de minúsculas partículas que se deslocam 

de cá para lá, numa movimentação rápida". A idéia básica de sua teoria 

cinética é a de que a pressão de u m  fluido sobre a parede do recipiente 

que o contém é devida aos inúmeros choques (contra a parede) das 

pequenas partículas (moléci~las) que compõem o fluido. A parede fica 

sujeita a uma multiplicidade de forças que, em média, correspondem a 

uma força constante distribuída por toda a superfície em contato com o 

fluido. 

Na mesma obra, o cientista deduz o teorema que leva seu nome e 

que exprime, no fundo, a conservação da energia mecânica nos fluidos 

ideais, afirmando que, em qualquer ponto do fluido, há uma relação 

constante entre três grandezas: velocidade, pressão e energia potencial 

do fluido. É um dos princípios fundamentais da mecânica dos fluidos, 

uma vez que, com algumas correções (considerando-se a 

conipressibilidade e a viscosidade dos fluidos reais), pode ser aplicado 

ao movimento de qualquer tipo de fluido. Acima de tudo, ele permite 

calcular a velocidade de um fluido medindo-se as variações de pressão 

(a diminuição de velocidade provoca o aumento de pressão e vice- 

versa) [ 3 ] .  

Partindo da idéia da conservação da energia mecânica, característica 

encontrada mesmo em u m  líquido isento de forças viscosas, Bernouili 



mostrou que, em igualdade de nível, há uma diferença de pressões 

devida a diferente velocidade de escoamento nos vários pontos de um 

fluido. Por exemplo, num dado ponto do fluido, no qual este Último 

esteja em repouso, a pressão aí será maior, pois está associada a uma 

forma de energia potencial, ao passo que num outro ponto onde o fluido 

se move rapidamente a pressão é menor, pois nessa posição a 

velocidade do fluido corresponde uma quantidade de energia cinética. 

Dado que a energia total é a mesma em todos os pontos do filete 

líquido, nos pontos de maior energia cinética a pressão é menor e vice- 

versa. 

A própria força de sustentação dos aviões se deve a existência da 

diferença de pressões, que Bernoulli tão bem assinalou. De fato, como o 

trajeto que os filetes de ar devem percorrer na parte superior do perfil 

da asa é bem maior que na parte inferior, estabelece-se uma diferença 

de velocidade nos filetes, de forma que, onde a velocidade é maior, a 

pressão é menor. Essa diferença resulta numa força ascensional. 

Além do v60 do mais pesado que o ar, foram os corihecimentos de 

Hidrodinâmica que possibilitaram muitos dos confortos da vida atual 

(desde o cálculo de uma rede de adução e distribuição de água até o 

projeto dos submarinos, aviões supersÔnicos, foguetes e mesmo 

automóveis e outros veículos modernos). Também nas turbinas a gás, 

instalações frigorificas, indústrias químicas, motores térmicos, nos 

quais, ao lado da Termodinâmica, a teoria do escoamento dos fluidos 

fornece a base teórica indispensável a sua construção. 

Ao publicar sua obra, Daniel teve que suportar as críticas do próprio 

pai, que o acusou de partir de "um princípio indireto, o qual é 

perfeitamente verdadeiro, mas que ainda não é acolhido por todos os 

filósofos". Johann pretendia estudar o movimento das águas unicamente 

a luz dos princípios da Dinâmica, pelo que foi felicitado pelo próprio 

EI-iler (amigo íntimo de Daniel, com quem mantinha correspondência 



desde a partida deste i:~ltimo de São Petersburgo). Em 1742, Johann 

publica sua Hidráulica, com a pré-data de 1732, pretendendo, desta 

forma, a prioridade de algumas descobertas de seu filho. 

0 s  meios científicos, entretanto, consagraram o livro de Daniel. Este 

continuou a lecionar em Basiléia, obtendo, em 1743, a cadeira de 

Fisiologia, mais próxima de seus verdadeiros interesses. Finalmente, e m  

1750, ele obtém a cadeira de Física, que ocuparia até 1776. Seis anos 

depois vem a falecer, seiido sepultado em Peterskirche, perto do lugar 

onde residia. 

O físico italiano Giambattista Venturi (1746 - 1822) combinou as 

leis de Leonardo da Vinci e de Bernoulli-Lagrange coni o princípio de 

Torricelli, construindo um dispositivo chamado tubo de Venturi. Pode-se 

mostrar matematicamente que: 

Onde: Vb é a velocidade em Sb, sendo Sa e Sb as secções 

transversais do tubo, pA e pB as respectivas pressões nas seções 

transversais e p é a densidade do fluido. O tubo de Venturi é u m  

dispositivo para medir a velocidade de escoamento do fluido. Com este 

dispositivo pode-se medir a velocidade da água em um tubo horizontal 

de área de seção reta Sb, desde que seja provocado u m  

estrangulamento no tubo (área de seção reta Sa) [3]. 

Eni fins do século XVIII, a hidrodinâmica havia chegado a u m  ponto, 

a partir do qual qualquer desenvolvimento posterior do assunto exigiria 

a introdução da viscosidade em suas equações. Com isso, a manipulação 

matemática do assunto fica muito mais complicada, mas tornou-se 

necessário assim proceder. Esta será a contribuição do século XIX e do 

século XX. 



Neste capítulo será feita uma abordagem teórica dos principais 

conceitos necessários para o entendimento do foco do trabalho. Este 

texto foi desenvolvido com auxilio de livros bastante utilizados dentro do 

âmbito do ensino médio. Baseando-se basicamente nas referências [4], 

I511 161 e 171. 

5.1 Pressão 

Consideremos um objeto, cujo peso vamos designar por i, apoiado 

sobre uma superfície plana, como mostra a figura 1. Seja A área na qual 

o objeto se apóia. Observe que a compressão que o objeto exerce sobre 

a superfície, devida ao seu peso, esta distribuída em toda a área A e a 

fwsa F, que produz a compressão, é perpendicular a superfície. Define- 

se, então, a pressão de uma força F perpendicular a uma superficie, e 

distribuída sobre a área A, da seguinte maneira: 

Pressão p, da força F, sobre a área A, é a relação entre o modulo de 

F e  o valor da área A, isto é: 

,i, 

,. ; I.- i; 

-.. - .. . .. . ,cJ - .. .. - . . . . . . . . . . . 

Figura 5.1: A pressão de uma força F sobre uma 

área é dada por P = F/A. [6] 



Figura 5.2: A força F está realizando um trabalho ao deslocar o corpo.[6] 

Suponha que a força F seja constante e que o corpo se desloque de 

uma distancia d. Sendo 8 o ângulo entre F e a direção de deslocamento 

do corpo(figura 2), define-se o trabalho, W, realizado por F da seguinte 

maneira, o trabalho da força constante F, que forma com o 

deslocamento d um ângulo 8, é dado por: 

Pela equação de definição de trabalho, lembrando que cose é um 

numero adimensional, vemos que a unidade de medidc! dessa gr~nr'ezi, 

no sistema internacional (S.I.), é: 

1 newton x 1 metro = 1 N.m 

Esta unidade é denominada 1 joule em homenagem ao físico inglês 

dn sétu!n XIX, ]ames P. Joule, que desenvolveu vários trabalhos no 

campo de estudo da energia. Então 

I N.m = 1 joule = 1 J 

Comentários 



1. Na definição de trabalho estão envolvidas duas grandezas 

vetoriais (força e deslocamento). Entretanto, na equação ( 3 ) ,  

estamos nos referindo apenas ao módulo dessas grandezas, isto 

é, o trabalho é uma grandeza escalar. 

2.  Observe que, se uma força for aplicada a um corpo e este não 

sofrer um deslocamento, a equação (3),  nos mostra que o 

trabalho desta força é nulo. 

5.4 Trabalho e energia cinética 

5.4.1 conceito de energia 

A energia é u m  dos conceitos mais importantes da física e talvez o 

termo energia seja um dos mais empregados em nossa linguagem 

cotidiana. Assim, apesar de ser difícil definir, o que é energia, você já  

esta acostumado a usar o termo e já tem, então, uma certa 

compreensão do seu significado. 

Na física, costuma-se introduzir o conceito dizendo que "a energia 

representa a capacidade de realizar trabalho". Acreditamos que isto 

constitui, pelo menos, um modo de começar o estudo de energia. 

Assim, diremos que um corpo possui energia se ele for capaz de 

realizar trabalho. 

A energia pode se apresentar sob diversas formas: energia 

química, mecânica, térmica, elétrica entre outras. Como a energia 

pode ser relacionada com o trabalho, ela é também uma grandeza 

escalar. Conseqüentemente, a energia é medida coni as mesmas 

unidades usadas para se medir trabalho, isto é, no S.I., a unidade é 

I Joule. 



5.4.2 Energia cinética 

Consideremos um bloco em movimento aproximando-se de uma 

mola, como mostra a figura 3a. 

Figura 5.3: Um corpo em movimento possui energia cinética.[6] 

Ao colidir com a mola, a velocidade do bloco vai diminuindo, ate se 

anular, enquanto a mola vai sendo comprimida (figura 3b). Portanto, 

o bloco em movimento foi capaz de realizar trabalho de comprimir a 

mola. 

Vemos, então, que qualquer corpo em movimento tem capacidade 

de realizar trabalho e, portanto, possui energia. Esta energia é 

denominada energia cinética E,. 

É fácil perceber que quanto maior for a velocidade do bloco da 

figura 3, maior será a compressão da mola, isto é, maior será o 

trabalho realizado pelo bloco e, portanto, maior será sua energia 

cinética. Não e difícil perceber, também, que a compressão da mola 

seria tanto maior quanto maior fosse a massa do bloco, isto é, a 

energia cinética também depende da massa. De um modo geral, 

temos que: 



Quando um corpo de massa m está se movendo com uma 

velocidade v, ele possui energia cinética, E=, que é dada pela 

expressão: 

5.4.3 Relação entre trabalho e energia cin6tica 

Na figura 4, representamos um corpo, de massa m, passando por 

um ponto A, com velocidade V*. Considere várias forças atuando sobre o 

corpo e seja R a resultante dessas forças. Vamos supor que R seja 

constante e que seu sentido seja o mesmo do movimento do corpo. 

Sendo assim, o corpo irá adquirir um movimento retiiineo e acelerado, 

após percorrer uma distancia d, chegará em B com uma velocidade vri 

maior que V,+ 

- 1 Figura 5.4: O trabalho realizado pela - 
R 

n - I força resultante provoca uma variação 

na energia cinética do corpo.[6] 
C .  d- 4 %  

Procuraremos calcular o trabalho total, W, realizado sobre o corpo, 

desde A até B. Este trabalho total é calculado de acordo com o item 2.3, 

como R atua no sentido do movimento (8 = 0') e desloca o corpo de 

uma distancia d, teremos: 



Sabemos, pela 2a lei de Newton, que R = ma, onde a representa o 

módulo da aceleração adquirida pelo corpo. Além disso, como o 

movimento é uniformemente acelerado, podemos relacionar V*, V=, a e 

d, da seguinte forma: 

Substituindo R = ma e (6) em (5), temos: 

Logo, o trabalho total realizado sobre o corpo é igual a variação de 

sua energia cinética, isto é: 

Apesar de ter sido demonstrado para o caso particular mostrado na 

figura 4, este resultado é geral, isto é, eni qualquer situação podemos 

afirmar que: 

Se um corpo em movimento passa por um ponto A com energia 

cinética E,, e chega em B com energia cinética Ecbr a variação da 

energia cinética, experimentada por este corpo, será igual ao 

trabalho total, W, realizado sobre ele, de acordo com a equação 

(8). 



5.5 Métodos de descrição e regimes de escoamento 

Como descrever o movimento de fluido? Uma possibilidade é 

imagina-lo subdividido em elementos de voli,ime suficientemente 

pequenos para que possamos tratar cada u m  deles como uma partícula, 

e depois descrever o movimento de cada partícula do fluido. 

Para identificar uma dada partícula, basta dar sua posição r0 no fluido 

num dado instante to. Num instante posterior t, ela ocupará uma 

posição r = r (t ,  1-0, t o ) .  Quando t varia, o vetor r descreve a trajetória 

da partícula do fluido. Na prática, poderíamos individualizar a partícula 

colocando um pouco de corante no ponto r0 no instante to, e a trajetória 

seria então materializada através de uma fotografia de longa exposição 

do fluido. 

Se soubermos calcular r em função de t para qualquer partícula, 

teremos uma descrição do movimento do fluido. Este método de 

descrição é devido a Lagrange. Entretanto, e difícil que se consiga obter 

uma solução tão completa, e raramente há interesse em conhecer em 

detalhe as trajetórias das partículas do fluido, de forma que não é u m  

método muito empregado[4]. 

No método mais utilizado, devido a Euler, fixamos a atenção eni cada 

ponto r do fluido e descrevemos como varia com o tempo a velocidade v 

nesse ponto fixo do fluido: 

Em geral, a cada instante t, será uma partícula diferente do fluido 

que passará pela posição r .  

A associação de um vetor a cada ponto do fluido define nele u m  

campo vetorial, que é, neste campo, o campo de velocidades no fluido. 



Para materializar esse campo num deterrriinado instante, podemos 

introduzir partículas de corantes em diferentes pontos do fluido e depois 

tirar uma fotografia com o tempo de exposição curto. 

Chama-se linha de corrente num dado instante uma linha tangente 

em cada ponto ao vetor v nesse ponto. As linhas de corrente são as 

"linhas de força" do campo de velocidades; é bem conhecido que as 

linhas de força do campo magnético podem ser materializadas com 

auxilio de limalha de ferro. 

A figura 5 mostra o aspecto das linhas de corrente para o exerriplo 

de escoamento numa canalização. 

Figura 5.5: linhas de corrente [8] 

Escoamento estacionário: o escoamento de u m  fluido chama-se 

estacionário ou em regime permanente quando o campo de velocidade 

do fluido não varia com o tempo, ou seja, quando a equação 9 se reduz 

a: 



Isto quer dizer que diferentes partículas do fluido sempre passam 

pelo mesmo ponto com a mesma velocidade, embora v possa variar de 

ponto a ponto. O escoameiito da água a baixas velocidades numa 

canalização ligada a um grande reservatório é, com boa aproximação, 

estacionário. 

IVum escoamento estacionário, as linhas de corrente coincideni com a 

trajetória das partículas do fluido. Duas linhas de corrente nunca podem 

se cruzar, porque, num ponto de cruzamento, haveria uma ambigüidade 

na direção da velocidade, com duas direções diferentes no mesmo 

ponto. Logo, num escoamento estacionário, as partícu Ias do fluido que 

estão dentro de um dado tubo de corrente num dado instante nunca 

podem atravessar as paredes desse tubo como se suas paredes fossem 

sólidas, constituindo uma canalização. 

IVum escoamento não estacionário, as linhas de corrente variam a 

cada instante e não coincidem mais com as trajetórias. Um caso 

extremo é o escoamento turbulento, como o de água numa cachoeira, 

em que v varia de forma extremamente rápida e irregular tanto com t 

como com r .  

5.6 Equação da continuidade 

Os resultados básicos da dinâmica dos fluidos que vamos estudar 

decorrem de leis de conservação. Uma delas é a lei de conservação da 

massa aplicada ao movimento do fluido. 

Para ver quais são as conseqüências dessa lei, consideremos u m  tubo 

de corrente cuja secção transversal no entorno de u m  dado ponto do 

fluido num dado instante tem área A. Qual é a massa A m  do fluido que 

atravessa essa secção num intervalo de tempo infinitésimo At? Se v é a 

velocidade do fluido no ponto e no instante considerado, será a massa 



contida em u m  cilindro de base A e altura vAt, onde v = Ivl. O volume 

desse cilindro é AvAt; logo se p e a densidade do fluido no entorno do 

ponto considerado, a massa A m  será dada por: 

Aml = p AvAt 

Consideremos agora u m  escoamento estacionário e uma porção de tubo 

de corrente situada entre duas secções transversais de área Al e A2 

(figura 6), onde as velocidades e densidades são, respectivamente, 

(v l I  pl) e (vzl p2). Como o escoamento é estacionário, a massa do 

fluido contida entre as secções AI e A2 não pode variar com o tenipo, ou 

seja, a massa Aml que entra por A1 num intervalo de tempo A t  tem de 

ser a igual a massa Am2 que sai no tubo por A2 nesse mesmo intervalo: 

Figura 5.6: Fluxo de massa.[8] 

O que dá: 



O produto pAv permanece constante ao longo do tubo de corrente, 

representando o fluxo de massa por unidade de tempo através da 

secção transversal do tubo. 

Em particular, se o fluido e incompressivel, temos p i  = p2 = P 

(constante) e a (13) fica : 

O produto Av = constante neste caso mede o volume de fluido que 

atravessa a secção transversal do tubo por unidade de tempo, e chama- 

se vazão do tubo. A vazão mede-se eni m3/s. 

A (14) mostra que, para u m  fluido incompressivel, a velocidade e 

inversamente proporcional a área da secção transversal do tubo de 

corrente considerado. Assim, nas regiões onde o tubo sofre un i  

estrangulamento, o fluido tem que escoar mais rapidamente, para que a 

vazão permaneça a mesma. 

Os resultados acima também se aplicam ao escoamento estacionário 

de um fluido numa canalização: o tubo de corrente, neste caso, é 

definido pelas paredes da canalização, pois o fluido escoa 

tangencialmente a elas. 

Para um fluido compressível, a (13) mostra que, se a área A do tubo 

de corrente permanece a mesma, a densidade varia na razão inversa da 

velocidade. Este resultado pode ser aplicado ao escoamento estacionário 

de carros numa estrada: em regiões onde a velocidade diminui (por 

exemplo, em frente a postos de fiscalização!), a densidade de carros 

tem de a aumentar. 



5.7 Vazão 

Considere um fluido escoando em regime estacionário ao longo de u m  

tubo, como da figura 6. seja AV o volume de um fluido que atravessa 

uma seção transversal A do tubo num intervalo de tempo At. 

A vazão do fluido através da seção A do tubo é, por definição, a 

grandeza: 

A unidade de vazão no sistema internacional é o metro cúbico por 

segundo (m3/s). outra unidade de vazão bastante utilizada é o litro por 

segundo (I/s), cuja relação com a unidade do S I  é: 

5.8 Equação de Bernoulli 

Consideremos Lim tubo de corrente limitado por duas secções 

transversais de áreas Al e A2, situados no entorno dos pontos 1 e 2 do 

fluido (figura 7 ) ,  respectivamente onde as pressões são p l  e p2, as 

magnitudes das velocidades vl e v2 e as alturas em relação a u m  plano 

horizontal de referência hl e hz. O tubo deve ser suficientemente 

delgado para que se possa desprezar a variação de todas essas 

grandezas sobre sua secção transversal; u m  tal tubo estreito chama-se 

.filete de corrente. 



Figura 5.7:Filete de corrente.[8] 

Durante u m  intervalo de tempo pequeno At, a porção considerada do 

filete, compreendida entre as secções I e 2, se desloca para uma nova 

posição. Como o escoamento é estacionário, para o balanço de energia, 

tudo se passa como se a porção AII fosse transportada para a região 

compreendida AI2. Já vimos pela equação (12) que as massas dessas 

duas porções são iguais. 

A variação de energia cinética correspondente a esse transporte é: 

Esta variação é igual ao trabalho realizado pelas forças que atuam 

sobre o sistema, ou seja, pelas forças de pressão e pela gravidade. 

O deslocamento AIl é no mesmo sentido das forças de pressão, 

enquanto AIz é em sentido contrário, de modo que o trabalho das forças 

de pressão é: 



O trabalho realizado pelas forças gravitacionais é contrario à variação 

da energia potencial gravitacional, ou seja, é dado por: 

Somando as (17) e (18) e igualando o resultado a (16), obtemos: 

Como Am2 = Aml e A V A ~  = A m  /p, resulta: 

Que exprime a conservação da energia por unidade de massa ao longo 

do filete. Multiplicando por p, dá a equação de Bernoulli 

pv2 + p + pgh = C ( 2 0 )  

Este resultado foi publicado por Daniel Bernoulli em seu tratado 

"Hidrodinâmica" (1738). A coiistante C pode tomar valores diferentes, 

em geral, sobre filetes de correntes diferentes. 



6.1 TUBO DE VENTURI 

O tubo de Venturi é u m  tubo horizontal, dotado de u m  

estrangulamento, conforme indica a figura. 

Figura 6.1: Ilustração do tubo de Venturi.[8] 

Adaptando-se tubos verticais laterais, observa-se que, na parte mais 

larga, a pressão é maior do que na parte mais estreita. O contrário 

acontece com a velocidade. 

De fato, pela equação da continuidade (equação 14), tem-se: 

Como AI > A2 



temos vl <v2 

Pela equação de Bernoulli (equação 19), aplicada a dois pontos 

diferentes a mesma altura, temos: 

Conclui-se que: 

p l >  p2 , pois V I  <v2. 

Em resumo, nos condutores de secção variável, nas regiões mais 

estreitas, a pressão é menor e a velocidade de escoamento é 

maior. 

Este efeito pode ser observado em diversas situações práticas. O 

destelhamento, durante uma ventania, a passagem do ar  faz com que a 

pressão acima do telhado se torne maior do que a pressão abaixo deste. 

Esta diferença de pressão produz uma força ascensional que pode 

levantar o telhado. 

O vento rasante em uma janela, durante uma ventania, o ar que 

passa rente a uma janela origina uma diminuição de pressão, em 

relação ao ambiente interno. Como conseqüência, se a janela estiver 

aberta, uma cortina ali colocada desloca-se em direção a janela, como 

se estivesse sendo puxada para fora. 

6.2 Fórmula de Torricelli 

Consideremos u m  reservatório liquido, em cuja parede lateral há 

um orifício circular através do qual o liquido escoa. Conforme mostra 



a figura 10 observa-se que a veia liquida que escapa pelo orifício O 

afunila-se, sofrendo uma contração, ate assumir forma cilíndrica num 

ponto bem próximo a parede, para depois encurvar-se sob ação da 

gravidade, num jato de forma parabólica. Como o orifício e pequeno, 

o nível do reservatório baixa muito lentamente e a velocidade v~ na 

superfície e desprezível. 

Figura 6.2: Escoamento por um orifício.[S] 

Na superfície livre, onde a pressão e a pressão atmosférica p,, 

vamos aplicar a equação de Bernoulli (20) entre o ponto inicial A de 

uma linha de corrente na superfície e u m  ponto B na parte cilíndrica 

do jato, onde a pressão volta a ser p, e a velocidade v: 

Como hA - hs = h é a altura de o liquido desce entre a superfície 

livre e o orifício (figura I O ) ,  obtemos, finalmente, 



ou seja, a velocidade é a mesnia que seria atingida na queda livre de 

uma altura h. Este resultado foi obtido por Torricelli em 1636. 



CAPÍTULO 7 - Q U E Ç T ~ E Ç  INTERESSANTES DO 

COTID IANO 

Com objetivo de despertar o interesse e a atenção dos alunos, 

propomos neste capitulo a utilização de algumas questões relacionadas 

ao tema hidrodinâmica, acontecimentos reais são explorados ao longo 

das questões. A utilização das mesmas tem como objetivo auxiliar o 

educando a realizar sua aprendizagem mais eficientemente, 

constituindo-se num meio para facilitar e incentivar o processo ensino- 

aprendizagem. Estas questões deverão ser feitas por grupos de alunos 

para que os mesmos discutam a conceituação envolvida. 

01. (Unicamp-SP) "Tornado destrói telhado de ginásio da Unicamp. 

Um tornado com ventos de 180 km/h destruiu o telhado do ginásio de 

esportes da Unicamp ... Segundo engenheiros da Unicamp, a estrutura 

destruída pesa aproximadamente 250 toneladas".(Folha de São Paulo, 

29/11/95). Uma possível explicação para o fenômeno seria considerar 

uma diminuição da pressão atmosférica, devido ao vento, na parte 

superior do telhado. Para um escoamento de ar ideal, essa redução de 

pressão e dada por (l/2 pv2), em que p = 1,2 kg/m3 é a densidade do ar 

e v a velocidade do vento. Considere que o telhado do ginásio tem 

5.400 m2 de área e que estava apenas apoiado nas paredes.( dado: g = 

10 m/s2.) 

a) Calcule a variação de pressão externa devida ao vento. 



A queda de pressão devido ao vento é dada pela 

equação: pv2 = (0.5*1.2*(180/3,6)*), logo: 

Ap, = 1,5.103 ~ / m ~  

b) Quantas toneladas poderiam ser levantadas pela força devida ao 

vento? 

Se descobrirmos o valor da redução força que a 

diferença de pressão deste vento provoca sobre a área do 

telhado, seremos capazes de saber qual a massa que ele é 

capaz de levantar. 

P = F/A e F = mg, logo: m = (PA/g) = (1,5.10~*54.10~/10): 

m = 8,1.102 toneladas 

c) Qual a menor velocidade do vento que levantaria o telhado? 

No i tem anterior descobrimos qual a massa que 180 Km/h é 

capaz de levantar, agora vamos calcular qual a menor 

velocidade capaz de levantar a massa do telhado. O raciocínio 

será o mesmo, mas para descobrir o valor da velocidade. 

P = (l/2 pv2) = (mg/A), temos v= 4(2mg/pA) 

v = d(2* 10*25.10~/ 1,2*54.10~) 

02. (UnB-DF) considere as seguintes afirmações: 



Animais como coelhos e toupeiras constroem suas tocas com 

mais de uma abertura, cada abertura localizada a uma altura 

diferente, conforme ilustrado na figura abaixo. 

Nas proximidades do solo, o modulo da velocidade do vento 

aumenta com a altitude, conforme ilustra a figura a seguir. 

O principio de Bernoulli estabelece que a pressão do ar em 

movimento exerce sobre superficies ao longo das quais ele 

escoa varia com a velocidade de escoamento. Assim, na 

situação ilustrada na figura I, devido à velocidade do ar, as 

pressões pl e pi  e as velocidades vi e v2 nas aberturas 1 e 2, 

respectivamente, são relacionadas de forma aproximada pela 

equação pl + pv12 = p2 + l/z pv22, em que p é a densidade 

do ar, supostamente constante. A analise dessa equação 



permite afirmar que, em regiões onde a velocidade do ar é alta, 

a pressão é baixa, e, onde a velocidade é baixa, a pressão e 

alta. 

Com base nas afirmações anteriores, julgue os itens a seguir. 

1) Uma toca com duas aberturas no mesmo nível terá melhor 

ventilação que a apresentada na figura I, sob as mesmas 

condições de vento. 

Errada: Não teria uma melhor ventilação pois as 

pressões nos dois furos seria a mesma. 

2) Se um arbusto crescer nas proximidades da abertura 1, de 

forma a dificultar a passagem do vento, sem bloquear a 

abertura, então a ventilação na toca será melhorada. 

Certa: De acordo com o enunciado quanto menor a 

velocidade maior seria a pressão, logo a ventilação 

seria melhor com o nascimento do arbusto. 

3) Ap = pl - pz é diretamente proporcional a diferença dos 

módulos da velocidades v1 e v2. 

Errada: De acordo com a equação de Bernoulli, 

Ap = pl - p2 é diretamente proporcional a diferença 

do quadrado da velocidades v1 e v2. 



4) A circulação de ar no interior da toca mostrada na figura I 

ocorre da abertura 1 para abertura 2. 

Certa: pois a pressão é maior onde a velocidade é 

menor, logo a circulação do ar ocorre da abertura 1 

para 2 

03. (Unemat-MT) Um aluno de física, querendo burilar os dados de um 

experimento e de posse da teoría sobre a variação da pressão 

hidrostática com a profundidade (a medida que aumenta a profundidade 

do fluido, aumenta a pressão hidrostatica e, conseqüentemente, a 

velocidade com que o líquido é lançado pelos oi-ifícios), elaborou o 

seguinte desenho esquernático, representando as conclusões a que 

chegou. 

H - nível do líquido ; 

h, hl, h*, h3 e h4 são alturas dos orifícios por onde sai o liquido em 

relação ao fundo da lata; 

X, xl, x2, x3 e x4 são os alcances do jato d'água. 

Julgue as afirmações feitas pelo estudante: 



O) Quanto menor for a altura entre o orifício e o fundo da lata, maior 

será o alcance do liquido, pois não existe nenhuma relação entre 

alcance e o terripo de queda. 

Errada: Os movimentos são independentes mas o tempo de 

queda na vertical e numericamente igual ao tempo que o jato 

percorre a horizontal. 

1) A medida que a quantidade do liquido for reduzindo, ocorrerá a 

redução da pressão hidrostática. 

Certa: porque quanto maior a altura da coluna de água em 

relação a um ponto maior será a pressão hidrostática. 

2) A medida que a quantidade do liquido for reduzindo, maior será a 

velocidade de escoamento do liquido. 

Errada: de acordo com a equação de Torricelli quanto menor a 

coluna de liquido menor será a velocidade. 

3) 0 meu desenho é correto para representar esquematicamente a 

variação da pressão hidrostática com a variação da coluna de 

liquido e, conseqüentemente, a velocidade com que o liquido é 

lançado pelos orifícios. 

Errada: o desenho não está de acordo com a equação de 

Bernoulli. De acordo com os cálculos o alcance Maximo será 

na metade da altura da coluna de água. 



04. Quando dois trens se cruzam, devido a alta velocidade relativa eiitre 

eles tem-se a sensação de uma aproximação entre os trens. Explique 

este fato? 

Quando dois trens se cruzam com velocidades em sentidos 

contrários, provoca no ar uma alta velocidade. De acordo com a 

equação de Bernoulli, onde a velocidade é maior a pressão é 

menor, com isso, tem-se uma diferença de pressão entre o 

interior e o exterior do trem. Assim temos a sensação de uma 

aproximação entre os trens. 

05. Em dias de tempestades com ventos fortes ocorrem, por exemplo, 

rompimento de vidros das janelas de algumas residências. Explique 

como isso é possível? 

Este efeito ocorre devido o vento provocar um decréscimo de 

pressão na parte exterior da jaiiela. Esta diferença de pressão 

entre o lado interior e exterior provoca uma diferença de pressão 

gerando uma força no vidro de dentro para fora podendo romper 

o vidro de acordo com sua intensidade. 



06. (Ufsm) Observe a figura que representa u m  vaporizador simples. 

Sabendo que, normalmente, o herbicida líquido é vaporizado sobre a 

plantação, u m  jato de ar, passando por A, ocasiona, nesse ponto, um 

na pressão quando comparado com B, onde o ar  está 

. Então, o líquido sobe pelo conduto porque senipre se 

desloca da pressão. 

Assinale a alternativa que corripleta corretamente as lacunas. 

a) acréscimo - e m  movimento - menor para a maior 

b) abaixamento - e m  movimento - maior para a menor 

c) acréscimo - praticamente parado - menor para a maior 

d) acréscimo - e m  movimento - maior para a menor 

e)abaixamento - praticamente parado - maior para a menor 

Resposta: letra e 



07. (Uff) A invenção da roda d'água possibilitou a substituição do 

esforço humano e animal na realização de diversas atividades. O 

registro de sua utilização é anterior a 85 a.C. e, nos dias de hoje, ainda 

pode ser vista como um mecanismo que auxilia o movimento de outros. 

Na figura a seguir, estão ilustrados os principais elementos de u m  

sistema rudimentar de geração de energia elétrica: a água que jorra do 

tubo faz a roda girar, acionando u m  gerador elétrico. 

Saída de água 

1 

VISTA FROHTAL 

Dados: 

Aceleração da gravidade = 10 m/s2 

Massa específica da água = 1,O x l o 3  kg/m3 

Coi~sidere um sistema, como o representado acima, com as seguintes 

características: a vazão e constante; a água sai do tubo com velocidade 

desprezível, atingindo a roda 4,O m abaixo; o rendimento é de 75%. 

Supondo que a potência elétrica oferecida pelo gerador em seus 

terminais seja 15 kW e desprezando as perdas de líquido, determine o 

volume de água que jorra do tubo a cada segundo. 

Aplicando a equação de Bernoulli par um ponto na saída do 

liquido e para o ponto 4m abaixo: 



r = P,/Pt: Pt = 2,O x l o 4  W; para t = ls, temos E = 2,O x l o 4  J. 

E = mv2/2 = 2,O x l o 4 ,  temos m = 5,O x 1 0 ~ ~ 9 .  

Logo o volume de água liberado será: V = 0,s m3. 

Q = V/t , logo a vazão será: Q = 5,O x 10"m3/s. 

08. Um aluno de física em dia de chuva ventoso, ao sair de sua aula de 

hidrodinâmica, perde o seu guarda-chuva e faz uma reclamação como 

descrita na figura aba ixo [ l l ] .  

Explique o motivo da revolta do aluno citando o nome do físico Daniel 

Bernoulli. 

Devido ao formato encurvado do chapéu o vento ganha mais 

velocidade na parte superior em relação a parte inferior, com 

isso, a pressão da parte inferior fica maior fazendo com que o 

guarda-chuva se quebre. 



09. (Ufsm) 

I. 111. 

II. IV. 

As figuras representam seções de canalizações por onde flui, da 

esquerda para a direita, sem atrito e em regime estacionário, u m  líquido 

incompressível. Alem disso, cada seção apresenta duas saídas verticais 

para a atmosfera, ocupadas pelo líquido até as alturas indicadas. As 

figuras em acordo com a realidade física são 

a) I1  e 111. 

b) I e IV. 

c) I1 e IV.  

d) I11 e IV. 

e)  I e 111. 

Resposta: De acordo com a equação de Bernoulli onde a 

velocidade do fluido e menor a pressão e maior, portanto onde o 

tubo for mais delgado a velocidade será maior, logo, a pressão 

será menor. I tem a. 



10. Ao dobrar uma folha no formato de uma ponte, como mostrado na 

figura abaixo[ l l ] ,  um aluno percebe que por mais que ele aumente a 

velocidade do seu jato de ar ele não consegue fazer com que a folha se 

mova. 

Explique baseando-se no principio de Bernoulli o que esta acontecendo? 

Ao se fazer passar um jato de ar abaixo da folha, ocorre uma 

redução de pressão na parte inferior da folha, com isso, ao invés 

da folha sair da sua posição como esperado pelo aluno, esta, se 

fixa cada vez mais a mesa ao se aumentar a velocidade. 



As relações entre o cotidiano dos alunos e a sala de aula são fatores 

que devem estar sempre relacionados. Neste trabalho procuramos 

deixar claras algumas situações de aplicações. Fatores climáticos que 

podem inl'luenciar em nossas vidas e também desenvolvimentos 

tecnológicos que puderam ser realizados a partir dos conhecimentos de 

hidrodinâmica. 

Uma aprendizagem que fica marcada é aquela que nós utilizamos em 

nosso dia a dia ao longo da vida. O trabalho em suma é propor u m  

material onde as idéias são baseadas nas recomendações dos PCN como 

citado na introdução. 

A parte experimental é muito importante, mas também não devemos 

mostrar todo o enredo do início ao fim aos alunos, temos sempre que 

deixar Lima ponta de ci-iriosidade para que possamos ter  alunos 

motivados a lerem diferentes bibliografias, procurar novas idéias e 

conhecimentos. 

Baseado nesta linha norteadora acreditamos que o trabalho é uma 

boa referência para futuras apresentações do tema hidrodinâmica no 

ensino médio. 
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