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Fluidos
 Todos os dias, estamos em contato com fluidos

em movimento. O ar que respiramos, a água
que chega em nossas casas por tubulações, a
água que modifica e carrega os nutrientes do
solo, as gotas de água que molham as plantas
nas lavouras, o vapor que chega ao sistema de
aquecimento, o óleo dos sistemas de
lubrificação dos motores dos tratores e
automóveis, e o próprio sangue que corre nas
nossas veias e artérias são todos exemplos de
fluidos em movimento.

Fluidos



Macaco hidráulico.

Pista de decolagem de um
aeroporto.

Panela de pressão.

Exemplos



Esquema de sistema de freio de
um veículo automotor.

Área de instabilidade atmosférica.

Desodorante Spray.



Fluidos
 Sólidos. Moléculas ou cristais oscilam em torno de 

posições fixas 

 Líquidos e Gases - Fluidos. Moléculas trocam de 
posição. Tomam a forma do recipiente.

 Líquidos possuem uma interação intermolecular forte 
(pontes de van der Waals) e por isso eles tomam a 
forma do recipiente, porém restringindo-se a um volume 
finito. 

 Gases possuem interação molecular fraca e por isso, 
além de tomarem a forma do recipiente, o preenchem 
completamente. 



Fluidos
 Densidade 

ρ = m / V
Na prática de engenharia, a densidade também é conhecida como 
massa específica e como densidade absoluta.

 Unidade: Kg/m3

 Fluido Densidade em [kg/m3] 
 Água destilada a 20o C 1000 
 Água do mar a 15o C 1022 a 1030 
 AR à pressão atm. e a 0o C 1,29 
 AR à pressão atm. e a 16o C 1,22
 Mercúrio 13590 a 13650 
 Tetracloreto de Carbono 1590 a 1594
 Petróleo 880 
 Sangue humano 1060



Fluidos
Aplicar uma força num determinado ponto do fluido não
provoca o seu movimento. Para deslocarmos o fluido
devemos "diluir" a força, aplicando-a sobre uma certa
área do fluido, distribuindo a sua ação. Essa distribuição
da força numa área A é o que denominamos pressão. A
pressão é definida como a razão entre o módulo da força
perpendicular à superfície e a área sobre a qual vamos
aplicá-la:

A pressão atmosférica na
superfície da Terra, isto é, ao
nível do mar, é conhecida
experimentalmente e seu valor é
de 101,325 quilopascais.
patm = 101,325kPa

Unidade: Pascal = N/m2



Princípio de Pascal

 Uma variação de
pressão aplicada a
um fluido
incompressível
contido em um
recipiente é
transmitido
integralmente a todas
as partes do fluido e
às paredes do
recipiente



Fluido em Repouso
 A pressão varia como

resultado da força peso
(por unidade de área)
exercida pela parte do
fluido que está acima:

P2 = P1 + g(y1- y2)

Se y1 = 0, y2 = - h e P1 = Po

P = Po + gh



Diferenças de pressão no 
cotidiano

O sifão
O Spray



Manômetro de coluna líquida
Instrumento que mede a
pressão dos gases por meio
da comparação entre as
alturas das colunas do líquido
(água) contido no tubo com a
forma de U.
Os pontos A’ e A estão à
mesma pressão, então, a
pressão do gás no recipiente é
igual à pressão atmosférica
local, mais uma quantidade
proporcional ao desnível h
entre as colunas nos dois
ramos do manômetro.



 O fluido que envolve a Terra
(sua atmosfera) não está com a
mesma temperatura e a mesma
pressão em todos os pontos.
Existe sempre a tendência de
formar regiões de alta pressão e
regiões de baixa pressão. As
diferenças de pressão provocam
movimentos de massa
(movimentos do ar), acarretando
os ventos e as alterações no
clima.



Princípio de Arquimedes

 Todos já experimentaram a sensação de leveza
quando estão em uma psicina. Ou ainda, já
ouviram médicos recomendar atividades física
dentro d’água para minimizar os impactos dos
exercícios. Por quê?

 A resposta está relacionada com flutuação de
qualquer corpo dentro de um fluido. Há uma
força direcionada para cima.



 A força resultante para cima E,
denominada força de empuxo.

 Quando um corpo está total ou parcialmente
submerso em um fluido uma força de empuxo
E exercida pelo fluido age sobre o corpo. A
força é dirigida para cima e tem módulo igual
ao peso do fluido deslocado pelo corpo.

Um bola em repouso em líquido.



 força de empuxo:
E = md g;

md massa do volume deslocado pelo corpo.
md = lV.

Assim,
E = lVg


