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Fluidos
Lista de Problemas 06

Prof. Marco Polo
Se necessário, use calculadora.

Quando for o caso, use g = 10 m/s2 e P0 = 105 Pa (pressão atmosférica).

Questão 01: Pressão hidrostática

Com uma profundidade de 10,9 km, a fossa das Marianas, no Oceano Paćıfico, é o lugar
mais profundo dos oceanos. Em 1960, Donald Walsh e Jacques Piccard chegaram à fossa das
Marianas em um batiscafo (véıculo submerśıvel destinado à exploração dos oceanos em regiões
de águas ultra-profundas). Supondo que a água do mar tem uma massa espef́ıfica de 1024
kg/m3, (a) calcule a pressão hidrostática aproximada que o batiscafo teve que suportar. (b)
Quantas vezes essa pressão é maior do que a pressão atmosférica?
Resp: (a) 1, 1× 108 Pa, (b) 1100 vezes.

Questão 02: Prinćıpio de Pascal

Um êmbolo com uma seção reta de área a (ver figura) é usado em uma prensa hidráulica para
exercer uma pequena força de módulo f sobre um ĺıquido que está em contato, através de um
tubo de ligação, com um êmbolo maior de seção reta de área A. (a) Qual é o módulo F da
força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equiĺıbrio? (b) Se os
diâmetros dos êmbolos são 3,8 cm e 53 cm, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao
êmbolo menor para equilibrar uma força de 20 kN aplicada ao êmbolo maior?

 

Resp: (a) F = (A/a)f , (b) 103 N.

Questão 03: Prinćıpio de Arquimedes

Uma âncora de ferro de massa espećıfica 7870 kg/m3 parece ser 200 N mais leve na água que
no ar. (a) Qual é o volume da âncora? (b) Quanto ela pesa no ar? A massa espećıfica da água
é 1 g/cm3.
Resp: (a) 2, 04× 10−2 m3, (b) 1,57 kN.

Questão 04: Prinćıpio de Pascal

Na figura abaixo, uma mola de constante elástica 3× 104 N/m liga uma viga ŕıgida ao êmbolo
de sáıda de um macaco hidráulico. Um recipiente vazio de massa despreźıvel está sobre o
êmbolo de entrada. O êmbolo de entrada tem uma área Ae e o êmbolo de sáıda tem uma área
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18Ae. Inicialmente a mola está relaxada. Quantos quilogramas de areia devem ser despejados
(lentamente) no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 cm?

 

Resp: 8,5 kg.

Questão 05: Prinćıpio de Arquimedes

Um bloco de madeira flutua em água doce com dois terços do volume V submersos e em óleo
com 0, 90V submersos. Determine a massa espećıfica (a) da madeira e (b) do óleo. A massa
espećıfica da água é 1 g/cm3.
Resp: (a) 6, 7× 102 kg/m3, (b) 7, 4× 102 kg/m3.

Questão 06: Prinćıpio de Arquimedes

Uma peça de ferro contendo um certo número de cavidades pesa 6000 N no ar e 4000 N na
água. Qual é o volume total de cavidades? A massa espećıfica do ferro é 7,87 g/cm3 e a da
água é 1 g/cm3.
Resp: 0,126 m3.

Questão 07: Prinćıpio de Arquimedes

Na figura abaixo, um bloco retangular é gradualmente empurrado para dentro de um ĺıquido.
O bloco tem uma altura d; a área das faces superior e inferior é A = 5, 67 cm2. O gráfico mostra
o peso aparente Pap do bloco em função da pronfundidade h da face inferior. A escala do eixo
vertical é definida por PS = 0, 2 N. Qual é a massa espećıfica do ĺıquido?

 

Resp: 1800 kg/m3.
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