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Aulão ENEM: Hidrodinâmica       

       Na Hidrostática nós estudamos as leis Físicas 

que regem os fluidos estáticos e os corpos neles 

imersos. Agora, na Hidrodinâmica, nos 

prepocuparemos em analisar o movimento desses 

fluidos. O escoamento de um fluido pode ser 

estacionário ou variado.  Diz-se que o escoamento é 

estacionário (ou permamente) quando toda partícula 

que passa em qualquer ponto da corrente segue a 

mesma trajetória (linha de corrente) com mesma 

velocidade. Caso as partículas tenham trajetórias 

diferentes, o escoamento é variado. 

 

Vazão Volumétrica (Z) 

        A Vazão reprsenta a quantidade (volume V) de 

um fluido que escoa atraves de uma secção 

transversal por unidade de tempo (t). 

Z = 
𝑉

𝑡
  

       O volume (V) que escoa pode ser determinado 

em função da velocidade de escoamento: 

V = A. v. t 

Então, para a Vazão temos: 

Z = 
𝐴.  𝑣.  𝑡

𝑡
   

Z = A. v 

A = área de secção do tubo (m²); 

v = velocidade de escoamento (m/s); 

Z = vazão (m³/s). 

 

Equação da Continuidade 

       Considerando o escoamento de um fluido em um 

tudo como o da figura. 

 

       Como o líquido é incompressível, a vazão que 

escoa pela área A1 é igual a que escoa pela área A2. 

Assim: 

Z1 = Z2 

A1 . v1 = A2 . v2 

(Equação da Continuidade) 

 

       Em um duto de vazão constante, a velocidade de 

escoamento é inversamente proporcional à área do 

tubo. 

 

 

Teorema de Bernoulli 

       Suponha agora, que o fluido escoa por um tubo, 

conforme o da imagem. 
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       Os níveis h1 e h2 para o líquido são diferentes. 

Nessas condições, agem nas porções do líquido 

somente as forças F1 e F2, devidas ao restante do 

líquido. Existe então uma relação entre os níveis h e 

as velocidades de escoamento, como propôs 

Bernoulli: 

𝒑𝟏

𝒅𝒈
 + h1 + 

𝒗𝟏
𝟐

𝟐𝒈
 = 

𝒑𝟐

𝒅𝒈
 + h2 + 

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
    

(Equação de Bernoulli) 

 

Velocidade de escoamento (v) 

       A velocidade de escoamento de um fluido em um 

tubo também pode ser medida a partir dos já 

adquiridos conhecimentos de mecânica. 

 

Aplicando a Equação de Bernoulli: 

𝑝1

𝑑𝑔
 + h1 + 

𝑣1
2

2𝑔
 = 

𝑝2

𝑑𝑔
 + h2 + 

𝑣2
2

2𝑔
   

p1 = p2 = patm e v1 = 0 

𝑣2
2 = 2 g Δh (simplificação da Equação de Torricelli) 

𝒗𝟐 = √𝟐 𝒈 𝜟𝒉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Exercícios 

Questão 01- UFPA 

Considere duas regiões distintas do leito de um rio: 

uma larga A, com 200,0 m
2
 de área na secção 

transversal, onde a velocidade média da água é de 1,0 

m/s; outra estreita B, com 40,0 m
2
 de área na secção 

transversal. A velocidade do rio na região A tem 

módulo 1 m/s. De acordo com a equação da 

continuidade aplicada ao fluxo da água, podemos 

Efeito Magnus 

Quando uma bola é lançada em 

rotação, observa-se uma diferença de 

pressão entre as partes de ar junto a 

bola. Desse modo, aparece uma força 

resultante que fornece a bola uma 

trajetória diferente daquela que seria 

descrita se a bola não tivesse em 

rotação. 
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concluir que a velocidade do rio na região B tem 

módulo: 

A) 1,0 m/s 

B) 2,0 m/s 

C) 3,0 m/s 

D) 4,0 m/s 

E) 5,0 m/s 

 

Questão 02 – UFSM RS 

As figuras representam seções de canalizações por 

onde flui, da esquerda pra direita, sem atrito e em 

regime estacionário, um líquido incompressível. Além 

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) II e III 

B) I e IV 

C) II e IV 

D) III e IV 

E) I e III 

 

Questão 03 – AFA SP 

Através de uma tubulação horizontal de seção reta 

variável, escoa água, cuja densidade é de 1,0. 10
3
 

kg/m³. Numa seção da tubulação, a pressão e o 

módulo da velocidade valem, respectivamente, 1,5. 

10
5
 N/m² e 2,0 m/s. A pressão em outra seção da 

tubulação, onde o módulo da velocidade vale 8,0 m/s, 

é, em N/m²: 

A) 1,2. 10
5
 

B) 1,8. 10
5
 

C) 3,0. 10
5
 

D) 6,0. 10
5
 

E) 9,0. 10
5
 

 

Questão 04 – ITA SP 

Durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do 

seu apartamento e ouve o zumbido do vento la fora. 

Subitamente o vidro de uma janela se quebra. 

Considerando que o vento tenha soprado 

tangencialmente à janela, o acidente pode ser melgor 

explicado pelo(a): 

A) Principio de conservação da massa; 

B) Equação de Bernoulli; 

C) Princípio de Arquimedes; 

D) Princípio de Pascal; 

E) Princípio de Stevin. 

 

Questão 05 – UNEMAT MT 

Um aluno de Física, querendo burilar os dados de um 

experimento e de posse da teoria sobre a variação de 

pressão hidrostática com a profundidade (à medida 

que aumenta a profundidade em um fluido, aumenta a 

pressão hidrostatica e, consequentemente, a 

velocidade com que o líquido é lançado pelos orifícios) 

elaborou o seguinte desenho esquemático, 

representano as conclusões a que chegou. 

 
H é o nível do íquido; 

h, h1, h2, h3 e h4 são as alturas dos orificios por onde 

sai o líquido; 

x, x1, x2, x3 e x4 são os alcances do jato de água. 

 

Julgue as afirmações feitas pelo estudante: 

A) Quanto menor for a altura entre o orificio e o fundo 

da lata, maior será o alcance do líquido, pois não 

existe nenhuma relação entre o alcance e o tempo de 

queda. 

B) À medida que a quantidade do líquido for 

reduzindo, ocorrerá a diminuição da pressão 

hidrostática. 

C) À medida que a quantidade do líquido for 

reduzindo, maior será a velocidade de escoamento. 

D) O meu desenho é correto para representar 

esquematicamente a variação da pressão hidrostática 

com a variação da coluna de lpiquido e, 

consequentemente, a velocidade com que o líquido é 

lançado pelos orifícios. 

 



   
     Prof Wildson W de Aragão  

 

 

 

 

 

 


