




A vida é muito 
curta para eu 

não saber o que 
quero!

1.1 Introdução

Capítulo 1 –
Introdução, 

propriedades e leis 
básicas dos fluidos.



A expressão fenômenos de transporte
refere-se ao estudo sistemático e unificado 

da transferência de quantidade de 
movimento, energia e matéria. O assunto 

inclui as disciplinas de mecânica dos fluidos, 
de transferência de calor e de transferência 

de massa. 

FTNo nosso curso, já que ele será o 
alicerce para disciplinas futuras 

como Hidráulica, Instalações 
Prediais, Hidrologia, Saneamento e 
Portos Rios e Canais, optamos em 

estudar mecânica dos fluidos.



Mecânica dos fluidos é a parte da física 
que estuda o fluido em repouso 

(hidrostática) e o fluido em movimento 
(hidrodinâmica).



Fluido substância que não tem forma própria 
e estando em repouso não resiste a esforços 
tangenciais, por menores que estes sejam.

A primeira 
classificação dos 

fluidos: líquidos e 
gases

Os líquidos apresentam 
um volume próprio, 

enquanto os gases não! 



1.2. Dimensões, homogeneidade e unidades

DIMENSÕES = análise qualitativa; 
HOMOGENEIDADE = exigência para trabalharmos 
com equações e UNIDADES = análise quantitativa, 
a qual exige um sistema de unidade, que para o 
nosso estudo será preferencialmente o SI. 



1.3. Massa específica





1.4. Peso específico e peso específico relativo
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Exercício 2: O peso específico relativo de certo líquido é 1,8.

Determine a sua massa específica e o seu peso

específico no SI de unidades.

Exercício 3: Um reservatório cúbico de 42875 litros aberto à

atmosfera tem 3/5 de sua capacidade preenchida por

um líquido de massa específica relativa igual a 0,82,

especifique a massa do líquido nesta situação no SI.



Exercício 7: A figura ao lado mostra um reservatório de água 

na forma de um cilindro circular reto, com 6 m 

de altura. Quando está completamente cheio, 

o reservatório é suficiente para abastecer, por 

um dia, 900 casas cujo consumo por casa é de 

500 litros de água. Sabendo que ele está 

situado na cidade de Amparo que tem a 

aceleração da gravidade aproximadamente 

igual a 9,8 m/s², pede-se:  o diâmetro 

aproximado da base do reservatório e o peso 

que o volume total da água exerce na base do 

reservatório. Dado: água = 1000 kg/m³ 

 






