
Dinâmica dos fluidos

Prof. Dr. Guanis de Barros Vilela Junior



Dinâmica dos fluidos

 Porque existem “covinhas” 

em uma bola de golfe?

 Porque o esquiador se curva 

durante a prova?

 O que faz a bola no beisebol 

realizar curvas?

 Porque os atletas se 

preocupam em deixar seus 

corpos aerodinâmicos 

durante as competições? 

Questões ???



Fluidos

 Fluido – substância que não tem forma própria; 
usualmente assume a forma do recepiente que o 
contem. Os gases geralmente são muito 
compressíveis e os líquidos, geralmente, pouco 
compressíveis.

 Exemplos: água, ar, líquido sinovial.

 Ar e água são fluidos que exercem forças sobre 
o corpo humano.



Velocidade Relativa

 A velocidade de um corpo imerso em um fluido depende da direção e 
velocidade do mesmo.

 Mesmo sentido – A velocidade relativa é a subtração das velocidades.

 Sentidos opostos – A velocidade relativa é a soma das velocidades.



Fluxo Laminar vs. Fluxo Turbulento

 Fluxo Laminar

 Fluxo caracterizado pelo 

regime laminar das 

camadas do fluido.

 Fluxo Turbulento

 Fluxo caracterizado pelo 

estado caótico das 

camadas do fluido.



Fluxo Laminar

 Linhas fluidodinâmicas 

paralelas

 Camadas de fluido 

sobrepostas

 O atrito entre estas camadas 

pode ser compreendido 

como a viscosidade do fluido

 Momento é transferido por 

distâncias muito pequenas.



Fluxo Turbulento

 Fluxo caótico, camadas 

não paralelas.

 Pode transferir momento a 

grandes profundidades 

 Exemplo – rio turbulento, 

sangue nas cavidades 

cardíacas, fluxo de ar no 

rastro de uma bola.



Força de resistência do fluido

 Resistência do fluido = força de arrasto

 Força de atrito hidrodinâmica

 Força de atrito aerodinâmica

 O arrasto normalmente é uma uma força de 

atrito, que por se opor ao movimento, diminui a 

velocidade do mesmo.

 É proporcional ao quadrado da velocidade e da 

maior secção transversal ao fluxo.



Tipos de força de arrasto

 Arrasto de superfície, Arrasto de forma e 

Arrasto de onda

 Todos :

 Atuam em oposição à direção de movimento do 

corpo que se desloca no fluido.

 São parte do arrasto total.

 Dependem do tamanho, da forma, da posição do 

corpo, da velocidade do fluido, da densidade do 

fluido, da temperatura do fluido.



Arrasto de Superfície

 Arrasto de Superfície (atrito da pele, arrasto viscoso)

 O atrito causado pelo movimento oposto do fluido e do 

corpo

 Camada de contato – camada invisível do fluido adjacente à 

superfície do corpo.

 A camada de contato causa forças de cisalhamento 

com as camadas adjacentes.

 Viscosidade – é o atrito entre estas camadas.

 O ar tem baixa viscosidade quando comparado com a água.



Arrasto de Superfície

 Fluxo Laminar = fluxo ao redor do corpo é fluidodinâmico.

 A suavidade do fluxo diminui o arrasto de superfície.

 Exemplo: 

A aspereza da 

superfície 

aumenta a 

superfície 

Este 

aumento 

da 

superfície

Causa o 

aumento do 

arrasto de 

superfície

Porque a depilação é importante?



Pele de tubarão



Usando a Tecnologia

A Speedo é pioneira no

desenvolvimento de

roupas para natação; com

o uso da LZR RACER

foram quebrados 18

recordes mundiais na

natação em apenas 6

semanas.



Como reduzir o atrito de superfície?

 Patinadores podem reduzir o atrito de superfície em
10% se usarem roupas colantes e sem costura.

 Ciclistas podem reduzí-lo em até 6% se usarem roupas
colantes, capacetes aerodinâmicos e cobrirem o sistema
de amarração das saptilhas com uma superfície lisa.

 Corredores podem reduzir este atrito em até 10% 
através da raspagem da cabeça e uso de roupa colante. 

 A pele de tubarão é considerada como exemplo de 
projeto hidrodinâmico (400 milhões de anos de 
evolução).



Arrasto de forma

 Arrasto de forma – resistência criada pela 
diferença de pressão entre diferentes lados do 
corpo que se move através de um fluido.

 Também conhecido como arrasto de perfil ou 
arrasto de pressão.

 A aerodinâmica dos projéteis é especialmente 
afetada por este tipo de arrasto.

 É a principal força de resistência para esquiadores, 
ciclistas, corredores, nadadores e todos os projéteis 
(dardo, disco, bolas, fita da GRD, … )



Arrasto de forma

 Quando um corpo se move através de um fluido com velocidade 
suficiente para criar uma zona de turbulência na sua parte traseira 
é criado um diferencial de pressão.

 Negativo = baixa pressão Positivo = alta pressão

 O arrasto de forma terá direção da região de alta pressão para a 
de baixa pressão, se opondo ao movimento.

 



Arrasto de forma

 Simplificando: A área do corpo perpendicular ao fluxo 

do fluido determina a magnitude do arrasto de forma. 

Exemplo:



Arrasto de forma

 A posição que um corpo assume em relação ao fluxo 

do fluido faz o arrasto de forma variar sensivelmente.

Exemplo:



Arrasto de onda

 Arrasto de onda – é uma força de 
resistência causada por qualquer 
corpo que se mova através ou 
próximo à superfície da água, 
formando ondas ou elevando a água.

 A energia cinética de um nadador 
é usada para criar energia 
potencial na água que se eleva.

 A força de reação exercida pela água 
sobre o nadador constitui a onda de 
arrasto. 



Arrasto de onda

 Quando completamente 
submersos os corpos não são 
afetados pela onda de arrasto. 

 A onda de arrasto aumenta 
com os movimentos de sobe 
e desce do corpo e com o 
aumento da velocidade do 
nado.

 Nadadores de alto nível 
normalmente produzem 
pequenas ondas (devido à 
eficiência técnica).



Efeitos da aerodinâmica no arrasto

 Corpos aerodinâmicos criam um padrão de fluxo 

aerodinâmico reduzindo o fluxo turbulento e mantendo 

um fluxo laminar.



Efeitos da aerodinâmica no arrasto

 A forma dos objetos é essencial para minimizar o 

arrasto, portanto, precisam ser projetados da maneira 

mais aerodinâmica possível:
Um objeto aerodinâmico ou hidrodinâmico possui um pequeno coeficiente de arrasto. 



Força de sustentação (Empuxo dinâmico)

 Quando um corpo se desloca através de um fluido ele 
sofre a ação de uma força de arrasto que se opõe ao 
movimento.

 Um segundo tipo de força também pode atuar: A força 
de sustentação aerodinâmica.

 A força de sustentação é sempre perpendicular ao fluxo 
e à força de arrasto.

 A força de sustentação não atua sempre para cima, ela 
pode atuar para baixo, ou para a horizontal.

 Exemplos:
 Disco, dardo, Frisbee, barco a vela e windsurf



Sustentação (Empuxo dinâmico)
 A força de sustentação (lift) é perpendicular ao fluxo do 

fluido.

 A sustentação é a força que possibilita o vôo de um 
pássaro, vencendo assim a força gravitacional (peso).

 As 4 principais forças que atuam são: peso, arrasto, de 
sustentação e de sustentação.



Força de sustentação

 Princípio de Bernoulli: 

Onde a velocidade do fluxo é 

alta, a pressão é baixa; e 

onde a velocidade é baixa a 

pressão é alta.

 Ou seja,  a velocidade 

relativa e a pressão  em 

um fluxo de um fluido é 

inversamente 

proporcional.



Princípio de Bernoulli e Aerofólios

O Princípio de Bernoulii garante que quando um gás é mais veloz a 

pressão que ele exerce é menor.

 Os aerofólios e a forma friam diferentes velocidades do 

ar nos lados opostos da asa.

Airfoil

Alta velocidade e

baixa pressão

Baixa velocidade e 

alta pressão

Força de sustentação resultante 

da diferença de pressão



Aerofólios

Exemplos de aerofólios

http://www.airliners.net/open.file?id=647565&WxsIERv=Qm9laW5nIDc0Ny00NDY%3D&WdsYXMg=SmFwYW4gQWlybGluZXMgLSBKQUw%3D&QtODMg=TG9zIEFuZ2VsZXMgLSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIChMQVggLyBLTEFYKQ%3D%3D&ERDLTkt=VVNBIC0gQ2FsaWZvcm5pYQ%3D%3D&BP=August%202,%202004&ktODMp=QXVndXN0IDIsIDIwMDQ%3D&WNEb25u=RGFuaWVsIFdlcm5lcg%3D%3D&xsIERvdWdsY=SkE4MDgx&MgTUQtODMgKE=VGFrZW4gZnJvbSBvdXIgQ2Vzc25hIGF0IDM1MDBmdCBkdXJpbmcgb3VyIHNob3JlbGluZSB0cmFuc2l0aW9uIG92ZXIgTEFYLiBUaGlzIHdhcyBhIGdyZWF0IHNpZ2h0LiBBcyB0aGUgNzQ3IG1vdmVkIG9uIGFuZCBnYWluZWQgc3BlZWQgaXQgcmVxdWlyZWQgbW9yZSBhbmQgbW9yZSBhY3JvYmF0aWNzIGluc2lkZSB0aGUgY3JhbXBlZCBDZXNzbmEgYXMgaXQgd2FzIHZpcnR1YWxseSBiZWhpbmQgdXMgYXQgdGhhdCBwb2ludC4%3D&YXMgTUQtODMgKERD=NzM0NTM%3D&NEb25uZWxs=MjAwNC0wOC0yNw%3D%3D&ODJ9dvCE=&O89Dcjdg=MjUwNjQvODUx&static=yes
http://uk.sports.yahoo.com/040824/5/60c1.html


Força de sustentação 
Outros aerofólios e hidrofólios



Flutuabilidade

Empuxo

Força que um fluido exerce sobre um corpo imerso nele.

 Princípio de Arquimedes

Empuxo é uma força vertical igual e contrária ao peso do fluido

deslocado por um corpo imerso neste.

E = d v g            Unidade de E: Newtons (N)



Flutuabilidade

 Quando mais denso o fluido maior será a força 

de flutuabilidade (empuxo).

 Ex: a água do mar é mais densa que a água doce, 

portanto, a flutuabilidade de um objeto é maior na 

água do mar. 



Flutuabilidade

Exemplos e aplicações



Exercícios

1) Descreva 4 situações esportivas diferentes onde fiquem evidenciados 

os aspectos relativos à mecânica dos fluidos. Se necessário faça desenhos 

explicativos.

2) Sabemos que a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade 

e à área de secção transversal. O que acontecerá com esta força se um 

nadador dobrar a área de secção transversal e reduzir sua velocidade 

pela metade? Prove.

3) Construa um experimento onde seja possível calcular o empuxo máximo 

(força de flutuabilidade) que atua sobre um nadador. 

Descreva minusciosamente a metodologia e fundamente teoricamente 

o mesmo.


