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Fluidos
Lista de Problemas 07

Prof. Marco Polo
Se necessário, use calculadora.

Quando for o caso, use g = 10 m/s2, ρ = 103 kg/m3 (massa espećıfica da água) e
P0 = 105 Pa (pressão atmosférica).

Questão 01: Equação da continuidade

Uma mangueira de jardim com diâmetro interno de 1,9 cm está ligada a um borrifador (es-
tacionário) que consiste apenas em um recipiente com 24 furos de 0,13 cm de diâmetro. Se a
água circula na mangueira com uma velocidade de 0,91 m/s, com que velocidade deixa os furos
do borrifador?
Resp: 8,1 m/s.

Questão 02: Bomba de água

A água de um porão inundado é bombeada com uma velocidade de 5 m/s através de uma
mangueira com 1 cm de raio. A mangueira passa por uma janela 3 m acima do ńıvel da água.
Qual é a potência da bomba?
Resp: 66 W.

Questão 03: Equação de Bernoulli

A água se move com uma velocidade de 5 m/s em um cano com uma seção reta de 4 cm2.
A água desce gradualmente 10 m enquanto a seção reta aumenta para 8 cm2. (a) Qual é a
velocidade da água depois da descida? (b) Se a pressão antes da descida é 1, 5 × 105 Pa, qual
é a pressão depois da subida?
Resp: (a) 2,5 m/s, (b) 2, 6× 105 Pa.

Questão 04: Tanque ciĺındrico de água

Um tanque ciĺındrico de grande diâmetro está cheio de água até um profundidade de D = 0, 3
m. Um furo de seção reta A = 6, 5 cm2 no fundo do tanque permite a drenagem da água.
(a) Qual é a velocidade de escoamento da água, em metros cúbicos por segundo? (b) A que
distância abaixo do fundo do tanque a seção reta do jorro é igual a metade da área do furo?
(a) 1, 6× 10−3 m3/s, (b) 0,9 m.

Questão 05: Represa

Na figura abaixo, a água doce atrás de uma represa tem uma profundidade de D = 15 m. Um
cano horizontal de 4 cm de diâmetro atravessa a represa a uma profundidade de d = 6 m. Uma
tampa fecha a abertura do cano. (a) Determine o módulo da força de atrito entre a tampa e a
parede do tubo. (b) A tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano em 3 h?
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Resp: (a) 74 N, (b) 1, 5× 102 m3.

Questão 06: Medidor venturi

Um medidor venturi é usado para medir a velocidade de um fluido em um cano. O medidor é
ligado entre dois segmentos do cano (veja a figura abaixo); a seção reta A na entrada e na sáıda
do medidor é igual à seção reta do cano. Entre a entrada e a sáıda do medidor o fluido escoa
com velocidade V e depois passa com velocidade v por uma garganta estreita de seção reta a.
Um manômetro liga a parte mais larga do medidor à parte mais estreita. A variação da velo-
cidade do fluido é acompanhada por uma variação ∆P da pressão do fluido, que produz uma
diferença h na altura do ĺıquido nos dois lados do manômetro. (A diferença ∆P corresponde à
pressão na garganta menos a pressão no cano.) Aplicando a equação de Bernoulli e a equação
da continuidade aos pontos 1 e 2 da figura, mostre que

V =

√

2a2∆P

ρ(a2 − A2)
,

onde ρ é a massa espećıfica do fluido.
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