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Fluidos em Movimento 

 

Quando se tenta estudar o movimento de um fluido depara-se o 

problema de como lidar com o fato de que um fluido é composto por 

inúmeras moléculas que se movem rapidamente umas em relação às 

outras, mesmo num fluido “em repouso”. Quando se pensa um 

pouco sobre isso se chega à conclusão que a única saída é usar 

algum tipo de média. 

 

Uma noção importante para nos ajudar no tratamento de fluidos é a 

de centro de massa. Conforme visto em Física I, o centro de massa 

de uma coleção de partículas se move como se fosse uma única 

partícula com massa igual à soma das massas das partículas da 

coleção sob a ação de uma força que é a resultante de todas as forças 

que atuam sob as partículas individuais. 

 

Em fluidodinâmica, quando se fala de uma partícula com uma dada 

posição )(tr!  e uma dada velocidade )(tv!  se está referindo à posição 

)(tr!  e à velocidade )(tv!  do centro de massa de uma coleção de 

partículas. Essa abordagem permite que as leis da mecânica 

newtoniana para uma “partícula” sejam usadas para estudar fluidos 

em movimento sem que seja preciso levar em consideração a 

estrutura interna da partícula.  
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Em geral, há duas maneiras de se representar o movimento de um 

fluido ao longo do tempo. 

1. Fixando-se a atenção em cada partícula do fluido, pode-se 

descrever como a posição de cada uma delas varia com o 

tempo: )(tr! . Esta é a chamada descrição de Lagrange. 

2. Fixando-se a atenção em cada ponto r!  do espaço ocupado pelo 

fluido, pode-se descrever como a velocidade do fluido nesse 

ponto varia com o tempo: ),( trv !! . Esta é a chamada descrição 

de Euler. Note que a cada instante de tempo a partícula que 

passa pelo ponto r!  é uma partícula diferente do fluido. 

Na maior parte das aplicações, não se está interessado em saber 

como cada partícula de um fluido se comporta no tempo. É mais 

importante saber como o campo de velocidades em um fluido varia 

com o tempo. Portanto, a descrição de Euler é a mais comum e será 

adotada aqui. 

 

Como se pode visualizar um campo de velocidades?  

1. Setas pequenas: Em geral, o campo de velocidades 

instantâneo é visualizado por meio de pequenas setas presas 

aos pontos de uma rede (regular ou aleatória) que cobre o 

espaço ocupado pelo fluido. Cada seta é um vetor com 

comprimento, direção e sentido proporcional à velocidade 

instantânea no ponto (veja a figura abaixo). 
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Esta figura, tirada de um artigo escolhido aleatoriamente da 

internet (por isso sua referência não é citada), mostra o campo 

de velocidades instantâneo de um fluido passando por um 

corpo cilíndrico (círculo negro).  

2. Linhas de corrente: As linhas de corrente são linhas tangentes 

às setas que representam o campo de velocidades em todos os 

pontos de um fluido para um dado instante de tempo. A figura 

abaixo mostra uma linha de corrente tangente ao campo de 

velocidades no instante t0. 

 
Devido ao fato de que o campo de velocidades é calculado para 

um instante fixo no tempo t0, existe uma única tangente e, 

portanto, uma única linha de corrente passando por cada ponto 

do espaço: dado um instante de tempo, as linhas de corrente 

nesse instante não podem se cruzar.  
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Um caso particular de movimento de um fluido é que se chama de 

escoamento estacionário. Em um escoamento estacionário, o campo 

de velocidades do fluido não varia com o tempo, ou seja, 

( )rvv !!
= .                                          (1) 

Esta condição implica que as diferentes partículas do fluido que 

passam pelo ponto r!  têm a mesma velocidade v!  quando passam por 

r! . Notem que a velocidade do campo pode variar de ponto para 

ponto, mas para cada ponto o seu valor é sempre o mesmo. 

 

No caso do escoamento estacionário, as linhas de corrente 

coincidem com as trajetórias das partículas do fluido. Além disso, as 

linhas de corrente (e as partículas) que estão dentro de um dado tubo 

formado pela união de linhas de corrente adjacentes nunca poderão 

cruzar as paredes desse tubo. Elas permanecem sempre dentro do 

tubo como se as suas paredes fossem reais (veja a figura abaixo). 

 
Quando o escoamento é não-estacionário, as linhas de corrente 

variam a cada instante e não coincidem mais com as trajetórias das 

partículas.  
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O escoamento de um fluido pode ser extremamente complexo, com 

movimentos turbulentos, redemoinhos, etc. Em alguns casos, no 

entanto, o escoamento pode ser descrito por um modelo 

relativamente simples em que o fluido é tratado como 

incompressível (sua densidade é constante), sem viscosidade (não 

existe atrito entre as partículas do fluido ou entre essas partículas e 

as paredes do recipiente por onde ele escoa) e estacionário (veja a 

definição acima).  

 

Vejamos agora algumas consequências importantes de se aproximar 

o escoamento de um fluido por um escoamento estacionário e sem 

viscosidade.  

 

Considere o escoamento de um fluido por um tubo formado por dois 

segmentos de seções retas diferentes, A1 e A2 (figura abaixo). 

 
A velocidade do fluido ao passar pelo segmento de seção reta de 

área A1 é v1 e a velocidade do fluido ao passar pelo segmento de 

seção reta de área A2 é v2. 
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Considere um ponto qualquer no segmento 1. Durante um pequeno 

intervalo de tempo dt, o volume de fluido que passa por esse ponto é 

dado pelo produto de v1dt pela área A1 (veja a figura abaixo). 

 
Portanto, se ρ1 for a densidade do fluido no segmento 1, a massa de 

fluido que passa pela área A1 no intervalo de tempo dt é 

dtvAdm 1111 ρ= .                                     (2) 

Considere agora um ponto qualquer no segmento 2. Durante o 

mesmo intervalo de tempo dt, a massa de fluido que passa por esse 

ponto é dada por 

dtvAdm 2222 ρ= ,                                   (3) 

 onde ρ2 é a densidade do fluido no segmento 2. 

 

Como o escoamento é estacionário, a lei da conservação da massa 

implica que a massa que entra por A1 no intervalo de tempo dt tem 

que ser igual à massa que sai por A2 no intervalo de tempo dt. 
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Portanto, 

dtvAdtvAdmdm 22211121 ρρ =⇒= , 

ou 

222111 vAvA ρρ = .                                     (4) 

A quantidade ρAv permanece constante ao longo do tubo de 

corrente. As unidades dessa quantidade são (mostre como exercício) 

unidades de massa por tempo. Portanto, ela representa o fluxo de 

massa de fluido por tempo através de uma seção reta do tubo. 

 

Considerando agora que o fluido é incompressível, a sua densidade é 

a mesma em todos os pontos: ρ1 = ρ2. Logo, para um fluido 

incompressível em escoamento estacionário e sem viscosidade, 

2211 vAvA =      (fluido incompressível).              (5) 

Quando o fluido que escoa pelo tubo é incompressível, a quantidade 

Av permanece constante ao longo do tubo. As unidades dessa 

quantidade são de volume por tempo. Portanto, ela mede o volume 

de fluido que passa por unidade de tempo por uma seção reta do 

tubo. Ela é chamada de vazão do tubo, representada por Q. 

 

Uma consequência de (5) é que 

.1
2

1
2 v

A
Av =                                        (6) 
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Como A1 é maior que A2, para um fluido incompressível a 

velocidade do fluido no segmento mais estreito é maior que no 

segmento mais largo. 

 

Consideremos agora um volume qualquer de fluido. Lembrando da 

aula 19, a condição para que esse volume permaneça em equilíbrio 

sob ação de forças volumétricas e superficiais é 

0=∇− pf
!

,                                      (7) 

onde f
!

 é a densidade de força volumétrica externa e p é a pressão 

no fluido. Caso o termo do lado esquerdo na equação acima não seja 

nulo, o volume de fluido não estará em equilíbrio e se movimentará. 

Chamando a sua aceleração de a! , a equação de movimento do 

volume pode ser escrita como 

apf !!
ρ=∇− ,                                 (8) 

onde ρ é a densidade do fluido. 

 

Um caso particular importante de (8) ocorre quando a única força 

volumétrica atuando sobre o fluido é a força gravitacional, isto é, 

quando os diferentes volumes do fluido não exercem atrito uns com 

os outros ou com as paredes do recipiente onde o fluido está. Nesse 

caso, como visto na aula 19, f
!

 é a densidade de força gravitacional 

cujas componentes são fx = 0, fy = 0 e fz = –ρg.  
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Podemos escrever f
!

 neste caso da seguinte forma: 

( )gzf ρ−∇=
!

.                                  (9) 

Substituindo (9) em (8) temos que 

( ) agzp !
ρρ =+∇− .                           (10) 

Vamos considerar esta equação no caso de um fluido incompressível 

e em escoamento estacionário. A condição de escoamento não 

viscoso, isto é, sem atrito, já foi usada na obtenção de (10). 

 

Consideremos um tubo de corrente como o da figura abaixo. 
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A figura mostra dois pontos do tubo, 1 e 2. Os valores das áreas das 

seções retas do tubo nesses pontos são, respectivamente, A1 e A2. Os 

pontos estão a alturas z1 e z2 em relação a um plano de referência e 

as velocidades e pressões do fluido neles são, respectivamente, v1 e 

p1 e v2 e p2. 

 

Como o escoamento é incompressível, durante um intervalo de 

tempo dt as massas de fluido que passam pelas áreas A1 e A2 são 

iguais: 

dtvAdtvAdmdm 22211121 ρρ =⇒= .              (11) 

Observando a figura acima, vemos que no intervalo de tempo dt a 

massa dm1 se movimenta por uma certa distância para dentro do 

tubo delimitado pelos pontos 1 e 2. Da mesma forma, a massa dm2 

se movimenta por uma certa distância para fora do tubo.  

 

Do ponto de vista de transporte de matéria, é como se no tempo dt a 

massa dm1, que estava no ponto 1 com velocidade v1, fosse 

transportada para o ponto 2 com velocidade v2. Portanto, a variação 

da energia cinética nesse transporte é 

2
11

2
22 2
1

2
1 vdmvdmK −=Δ .                           (12) 

Como não há atrito no processo, podemos aplicar o princípio de 

conservação da energia a ele.  



5910236 – Física II (Química) – FFCLRP – USP – Prof. Antônio Roque – Aula 16 

 11 

A variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado durante 

o tempo dt pelas forças conservativas que atuam sobre o sistema, 

que são a força gravitacional e as forças devidas à pressão no fluido. 

 

Considerando inicialmente as forças de pressão, temos que o 

deslocamento da massa dm1 se dá no mesmo sentido da força devida 

à pressão em 1, enquanto que o deslocamento da massa dm2 se dá no 

sentido contrário ao da força devida à pressão em p2. O trabalho 

feito pelas forças de pressão é então 

( ) ( ) dtvApdtvApdsFdsFWp 2221112211 −=−=Δ .          (13) 

Usando o fato (veja a equação 11) de que dtvAdm 1111 ρ=  e 

dtvAdm 2222 ρ= , 

2
2

2
1

1

1 dmpdmpWp ρρ
−=Δ .                            (14) 

Já o trabalho feito pela força gravitacional é igual ao negativo da 

variação da energia potencial gravitacional, ou seja, 

( )1122 gzdmgzdmWg −−=Δ .                        (15) 

Somando (14) e (15) e igualando a (12), 

1
2
dm2v2

2 −
1
2
dm1v1

2 =
p1
ρ1
dm1 −

p2
ρ2
dm2 − g dm2z2 −dm1z1( ) . 

Usando agora o fato de que dm1 = dm2, 



5910236 – Física II (Química) – FFCLRP – USP – Prof. Antônio Roque – Aula 16 

 12 

1
2
v2
2 −
1
2
v1
2 =
p1
ρ1
−
p2
ρ2

− g z2 − z1( ) . 

Rearranjando para colocar os termos que dependem do ponto 1 de 

um lado e os termos que dependem do ponto 2 do outro lado, 

1
1

12
12

2

22
2 2

1
2
1 gzpvgzpv ++=++

ρρ . 

Como o fluido é incompressível, ρ1 = ρ2 = ρ. Usando isso e 

multiplicando todos os termos por ρ chegamos finalmente à seguinte 

equação: 

.
2
1

2
1 2

222
2
111 vgzpvgzp ρρρρ ++=++               (16) 

Esta equação é consequência da aplicação do princípio da 

conservação da energia ao escoamento estacionário e sem atrito de 

um fluido incompressível.  

 

A equação acima foi obtida pelo matemático e físico suíço (nascido 

na Holanda) Daniel Bernoulli (1700-1782) em seu tratado 

Hydrodynamica, publicado em 1738.  Por causa disso, ela é 

chamada de equação de Bernoulli. 

 

A equação de Bernoulli estabelece que em qualquer ponto de um 

fluido incompressível em escoamento estacionário e sem atrito a 

seguinte relação é válida:   
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Cvghp =++ 2

2
1
ρρ ,                            (17) 

onde C é uma constante. Nesta equação, p é a pressão no fluido, h é 

a altura em relação a um plano de referência, ρ é a densidade e v é a 

velocidade em qualquer ponto do fluido. 

 

Note que a equação de Bernoulli – que se aplica a hidrodinâmica – 

contém a hidrostática como um caso particular. Fazendo v = 0 em 

(16) e rearranjando obtemos a equação para o equilíbrio hidrostático 

de um fluido incompressível (equação 40 da aula 19), 

( ) ( ) ( )1212 zzgzpzp −−=− ρ . 

 

Consideremos um caso como o da figura da página 5 em que o tubo 

por onde escoa o fluido está na horizontal. Tomando os pontos 1 e 2 

na mesma linha de corrente, de maneira que eles estão à mesma 

altura (h1 = h2), a equação (16) nos dá 

.
2
1

2
1 2

22
2
11 vpvp ρρ +=+  

Substituindo a equação (6), v2 = (A1/A2)v1, nesta equação e isolando a 

pressão p2 no segmento 2: 

.1
2
1

2

2

12
112

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

A
Avpp ρ                            (18) 
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Esta expressão implica que p2 é sempre menor que p1 (pois A1 > A2). 

Com base nas equações (5) e (18) conclui-se que:  

• a velocidade de escoamento é maior no segmento de menor 

seção reta do que no segmento de maior seção reta; 

• a pressão é menor no segmento de menor seção reta do que no 

segmento de maior seção reta. 

 

Viscosidade 

 

O movimento sem atrito é uma idealização. Em um fluido real as 

moléculas atraem umas às outras. Portanto, o movimento relativo 

entre duas moléculas do fluido sofre uma oposição feita por uma 

força de atrito, denominada de atrito viscoso. 

 

O atrito viscoso é proporcional à velocidade de escoamento e ao 

coeficiente de viscosidade η do fluido. Uma consequência da 

existência da viscosidade é que a velocidade do fluido em um tubo 

não é a mesma em qualquer ponto de um corte transversal pelo tubo. 

A velocidade é maior no centro do tubo e decresce em direção às 

paredes. Nas paredes do tubo, o escoamento é estacionário. Um 

escoamento deste tipo é chamado de laminar (veja o desenho da 

esquerda na figura abaixo). 
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A figura acima mostra o perfil de velocidades para alguns tipos de 

escoamento. Os comprimentos das setas são proporcionais à 

velocidade do fluido ao longo do corte transversal pelo tubo. O 

perfil da figura da esquerda corresponde a um escoamento laminar 

uniforme e o perfil da figura do meio corresponde a um escoamento 

laminar não-uniforme.  

 

Quando se leva a viscosidade em consideração, pode-se mostrar que 

a taxa de escoamento laminar ou vazão Q (volume por tempo) 

através de um tubo cilíndrico de raio r e comprimento L é dada pela 

equação de Poiseuille1: 

( ),
8

21
4

L
pprQ

η
π −

=                                (19) 

onde p1 − p2 é a diferença de pressão entre dois pontos do cilindro 

(veja a figura abaixo). 
                                                
1 Jean-Louis-Marie Poiseuille (1797-1869) foi um médico e fisiologista francês que se dedicou a estudar o 
escoamento do sangue pelos vasos sanguíneos (hemodinâmica). Uma das conseqüências dos seus estudos foi 
a determinação da lei que leva o seu nome sobre o escoamento laminar de fluidos viscosos em tubos 
cilíndricos. 
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As unidades de viscosidade no SI são o Pa.s (pascal×segundo), ou 

kg/m.s. Porém, na prática se utilizam ainda as unidades do sistema 

cgs: g/cm.s. Esta unidade recebe o nome de poise (em homenagem a 

Poiseuille). O símbolo do poise é P. 

1 P = 1 g.cm-1.s-1 = 0,1 Pa.s. 

Em geral, a viscosidade é uma função da temperatura e aumenta 

quando o fluido esfria. A tabela abaixo dá os valores da viscosidade 

para alguns fluidos. 

 

Fluido Temperatura (oC) η (poise) 

Água 20 0,01 

Glicerina 20 8,3 

Mercúrio 20 0,0155 

Ar 20 0,00018 

Sangue 37 0,04 

A lei de Poiseuille implica que sempre ocorre uma queda de pressão 

ao longo do escoamento laminar de um fluido viscoso. Rearranjando 
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os termos na equação (19), obtemos o valor desta queda de pressão 

quando se percorre uma distância L ao longo do tubo: 

.8
421 r
LQpp

π
η

=−                                   (20) 

Notem que, para um dado valor da vazão Q, a queda de pressão ao 

longo do tubo decai com o raio elevado à quarta potência. Portanto, 

para um tubo com um diâmetro grande a queda de pressão ao longo 

dele torna-se desprezível (para comprimentos L razoáveis). Em um 

tal caso, a equação de Bernoulli funciona muito bem para descrever 

o escoamento.  

 

Se a velocidade do fluido aumentar acima de um valor crítico, o 

regime de escoamento laminar deixa de existir e o escoamento 

torna-se turbulento como no desenho da direita da figura da página 

15. 

 

Para um tubo cilíndrico, a velocidade de escoamento crítica vc acima 

da qual o fluxo torna-se turbulento é dada por 

,Re
D

vc ρ
η

=                                         (21) 
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onde D é o diâmetro do cilindro, ρ é a densidade do fluido, η é a 

viscosidade e Re é o chamado número de Reynolds2.  

 

O número de Reynolds é um parâmetro adimensional, definido pela 

fórmula acima, que determina quando um regime de escoamento é 

laminar ou turbulento. Ele é medido experimentalmente para tubos 

de diferentes materiais e diâmetros com diferentes fluidos escoando 

por ele.  

 

Valores baixos de Re caracterizam escoamentos laminares e valores 

altos caracterizam escoamentos turbulentos.  

 

Em geral, quando Re < 2000 o escoamento pelo tubo é laminar e 

quando Re > 4000 o escoamento é turbulento. No intervalo entre 

2000 e 4000 existe um regime de transição em que escoamentos 

laminares e turbulentos são possíveis. 

 

As forças de atrito no escoamento turbulento são maiores do que no 

escoamento laminar. Portanto, à medida que o escoamento torna-se 

turbulento fica cada vez mais difícil forçar o fluido pelo tubo. 

 

                                                
2 Osborne Reynolds (1842-1912) foi um matemático e engenheiro britânico que estudou dinâmica dos fluidos. 
Ele foi o primeiro a propor um parâmetro adimensional, que hoje recebe o seu nome, para caracterizar a 
transição do escoamento laminar para o turbulento. 
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A circulação do sangue pelo corpo costuma ser comparada a um 

encanamento tendo o coração como bomba e as veias, artérias e 

capilares como canos por onde o sangue escoa. Esta analogia não é 

totalmente correta, entretanto. O sangue não é um fluido simples; ele 

contém células que complicam o escoamento, especialmente quando 

as passagens ficam estreitas. Além disso, as artérias e veias não são 

tubos rígidos, mas elásticos e alteram sua forma em resposta às 

forças aplicadas ao fluido. Mesmo assim, ainda é possível analisar o 

sistema circulatório com boa precisão usando os conceitos sobre 

movimento de fluidos desenvolvidos acima. 

 

A figura a seguir (retirada do livro de Davidovits, veja a referência 

no roteiro do curso) mostra um esquema do sistema circulatório 

humano. 
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A função do sangue no sistema circulatório é levar oxigênio, 

nutrientes e várias outras substâncias vitais às células do corpo e 

remover delas os subprodutos metabólicos indesejáveis. O sangue 

deixa o coração pelas artérias e retorna pelas veias. 
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O coração dos mamíferos consiste de duas bombas independentes, 

cada uma feita por duas câmeras chamadas de átrios e ventrículos. 

As entradas e saídas dessas câmeras são controladas por válvulas 

arranjadas para manter o fluxo sanguíneo na direção apropriada.  

 

O sangue de todas as partes do corpo com exceção dos pulmões 

entra pelo átrio direito, que se contrai e força o sangue para o 

ventrículo direito. O ventrículo direito, então, se contrai e força o 

sangue pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. Em sua 

passagem pelos pulmões, o sangue libera dióxido de carbono e 

absorve oxigênio. Depois, o sangue flui para o átrio esquerdo pela 

veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo força o sangue para 

dentro do ventrículo esquerdo. Este, por sua vez, se contrai forçando 

o sangue rico em oxigênio pela aorta e dela para as artérias, 

arteríolas e capilares que o conduzem a todas as partes do corpo com 

exceção dos pulmões. 

 

Portanto, o lado direito do coração bombeia o sangue para os 

pulmões e o lado esquerdo bombeia o sangue para todo o resto do 

corpo. 
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As contrações das câmeras do coração são controladas por pulsos 

elétricos aplicados simultaneamente nas metades esquerda e direita 

do coração. Os átrios se contraem primeiro, forçando o sangue para 

dentro dos ventrículos. Os ventrículos se contraem depois, forçando 

o sangue para fora do coração.  

 

Por causa da ação bombeadora do coração, o sangue entra nas 

artérias em jatos ou pulsos. A pressão máxima que empurra o sangue 

no pico do pulso é chamada de pressão sistólica. A pressão mais 

baixa entre dois pulsos é chamada de pressão diastólica. Em um 

indivíduo jovem e saudável, a pressão sistólica é de 

aproximadamente 120 torr (mm Hg) e a pressão diastólica é de 

aproximadamente 80 torr (mm Hg). Portanto, a pressão média à qual 

o sangue está submetido ao nível do coração é de 100 torr. 

 

À medida que o sangue flui pelo sistema circulatório a sua energia 

inicial, fornecida pela ação bombeadora do coração, é dissipada por 

dois mecanismos de perda diferentes: (i) o de perdas associado às 

expansões e contrações das paredes das artérias; e (ii) o de atrito 

viscoso associado ao escoamento do sangue. Por causa dessas perdas 

de energia, as flutuações iniciais de energia são reduzidas à medida 

que o sangue se afasta do coração. Portanto, a pressão média à qual 

o sangue está submetido diminui com a distância do coração. 
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Quando o sangue atinge os capilares o escoamento é suave e a 

pressão média é de apenas 30 torr. A pressão cai ainda mais nas 

veias e é quase nula bem antes de o sangue reentrar no coração. 

Neste estágio final do fluxo sanguíneo o movimento do sangue pelas 

veias é ajudado pelas contrações dos músculos, que apertam o 

sangue para dentro do coração. O fluxo unidirecional do sangue é 

garantido pelas válvulas existentes nas veias. 

 

As principais artérias do corpo têm um raio relativamente grande. O 

raio da aorta, por exemplo, é de aproximadamente 1 cm. Portanto, a 

queda de pressão ao longo das artérias é pequena. Pode-se estimar 

essa queda de pressão usando a lei de Poiseuille: 

.8
421 r
LQpp

π
η

=−  

No repouso, a taxa de escoamento sanguíneo é de aproximadamente 

5 litros/min. Durante esforço intenso, essa taxa é de 

aproximadamente 25 litros/min. Vamos considerar aqui a taxa para a 

situação de esforço intenso (Q = 25 litros/min = 0,42×103 cm3/s). 

Portanto, a queda de pressão por centímetro da aorta é de: 

, torr103,2  Pa 3,410481042,0 2
23

−
−

×==
××××

=Δ
π

p  

onde se usou η = 4×10-2 poise, L = 1 cm e r = 1 cm. O valor de Δp é 

desprezível em comparação com a pressão sanguínea.  
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Depois que a aorta se ramifica, no entanto, os diâmetros das artérias 

seguintes são menores e a queda de pressão ao longo delas não é 

mais desprezível. Por exemplo, suponha uma artéria menor, com 

raio de 0,5 cm. Considerando que a taxa de escoamento nessa artéria 

é de 8 litros/min, a queda de pressão por centímetro é de: 

. torr16,0  Pa 7,21
1025,6

10481013,0
2

23

==
××

××××
=Δ −

−

π
p  

Isso quer dizer que após percorrer 30 cm de artéria a queda na 

pressão sanguínea é de aproximadamente 5 torr. Se a pressão inicial 

for a pressão média no coração (100 torr), a pressão após esses 30 

cm será de 95 torr. 

 

A pressão continua caindo cada vez mais à medida que o sangue vai 

passando para vasos mais estreitos. É por isso que a pressão nos 

capilares é de aproximadamente 30 torr. 

 

Como a queda de pressão nas artérias principais é desprezível, 

quando o corpo está deitado na posição horizontal a pressão arterial 

média é praticamente constante em todo o corpo. Tomando essa 

pressão como 100 torr, pode-se calcular a altura de uma coluna de 

sangue suportada por ela usando a lei de Stevin vista na aula 20.   
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Imagine que se enfia um tubo vertical vazio em uma artéria de uma 

pessoa. A pressão do sangue é maior que a pressão no interior do 

tubo e forçará uma quantidade de sangue pelo tubo que subirá por 

ele até uma altura h (veja a figura abaixo, novamente retirada do 

livro de Davidovits).  

 
A pressão à altura h é zero e a pressão à altura do corpo é a pressão 

sanguínea, 100 torr. Portanto: 

⇒==Δ ghp ρ torr 100  

.
g
 torr100
ρ

=⇒ h  

Usando a densidade do sangue como ρs = 1,05 g/cm3, o valor de h é 

129 cm (veja a figura acima). 
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Quando uma pessoa está de pé, por outro lado, a pressão arterial não 

é uniforme ao longo do corpo. Neste caso, o peso do sangue deve ser 

levado em consideração ao se calcular a pressão arterial em 

diferentes pontos do corpo.  

 

Por exemplo, a pressão média na artéria localizada na cabeça, 50 cm 

acima do coração é dada por: 

. coraçãocabeça ghpp ρ−=  

Substituindo nessa equação os valores pcoração = 100 torr, ρs = 1,05 

g/cm3 e h = 50 cm obtém-se (mostre como exercício): 

 torr.61 cabeça =p  

Nos pés, 130 cm abaixo do coração, a pressão arterial é: 

, coraçãopés ghpp ρ+=  

cujo valor é ppés = 200 torr. 

 

O sistema cardiovascular possui vários mecanismos de controle de 

fluxo sanguíneo que podem compensar as grandes mudanças na 

pressão arterial causadas por mudanças na posição do corpo. Esses 

mecanismos, porém, levam alguns segundos para efetuar a 

compensação. É por isso que uma pessoa pode se sentir 

momentaneamente tonta quando se levanta rapidamente da posição 

horizontal para a posição ereta.  
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Essa sensação é devida à queda brusca de pressão nas artérias da 

cabeça (de aproximadamente 100 torr para 61 torr), que causa uma 

redução temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro. 

 

Esses mesmos efeitos hidrostáticos atuam nas veias e nelas o efeito 

pode ser até mais severo do que nas artérias. A pressão sanguínea é 

menor nas veias do que nas artérias. Quando uma pessoa fica de pé 

parada, a pressão sanguínea nas veias é apenas suficiente para forçar 

o sangue dos pés de volta ao coração. Desta forma, quando uma 

pessoa fica de pé ou sentada por um longo tempo sem movimentar 

os músculos ocorre um acúmulo de sangue nas veias das pernas. Isto 

aumenta a pressão nos capilares e pode causar um inchamento 

temporário das pernas. 

 

A equação (21) mostra que quando a velocidade de escoamento de 

um fluido excede um valor crítico o escoamento torna-se turbulento. 

Para a maior parte do sistema circulatório, o escoamento do sangue 

segue o regime laminar. Na aorta, porém, o escoamento pode se 

tornar turbulento. 

 

Considerando um número de Reynolds igual a 2000, a velocidade 

crítica para o início do escoamento turbulento na aorta é (tomando o 

raio da aorta como 1 cm): 
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cm/s. 38
205,1
04,02000

=
×
×

=cv  

Como este valor se compara com as velocidades do sangue pela 

aorta? Para uma pessoa em repouso, a taxa de escoamento de sangue 

pela aorta é de aproximadamente 5 litros/min. Vamos calcular a 

velocidade média do sangue correspondente a este valor.  

 

Supondo um cilindro de raio r como o da figura abaixo, o volume de 

sangue que passa pela área A em um minuto é igual a 5 litros = 

5×103 cm3. Portanto, o volume que passa em um segundo é V = 83,3 

cm3.  

 
Supondo que todas as partículas de sangue se deslocam ao longo da 

aorta com a mesma velocidade v constante (v pode ser tomada como 

a velocidade média do sangue pela aorta), o volume de sangue que 

passa pela seção reta de área A da figura acima em 1 segundo é: 

.2vrAvV π==  

Igualando os dois volumes: 

.3,832 =vrπ  
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Substituindo r = 1 cm na equação acima e isolando v: 

.cm/s 5,263,83
==

π
v  

Esta velocidade é inferior ao valor crítico, de maneira que em uma 

situação de repouso o fluxo sanguíneo pela aorta é laminar. 

 

Durante atividade física, no entanto, a vazão de sangue pela aorta 

pode chegar a 25 litros/min. Isto corresponde a 416,7 cm3 por 

segundo. A velocidade média do sangue pela aorta neste caso é: 

.cm/s 6,1327,416
==

π
v  

Este valor está bem acima da velocidade crítica, indicando que deve 

bastar um esforço físico leve para que o regime de escoamento 

sanguíneo pela aorta torne-se turbulento (calcule como exercício 

para casa qual deve ser a vazão crítica de sangue pela aorta para que 

o regime de escoamento passe a ser turbulento). 

 

O escoamento laminar do sangue é silencioso, mas o escoamento 

turbulento não é. O escoamento turbulento do sangue pela aorta, em 

geral, produz ruídos devido às vibrações provocadas no tecido da 

artéria pela passagem do sangue. Esses ruídos podem ser detectados 

com um estetoscópio e podem ajudar no diagnóstico de patologias. 
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A arteriosclerose é a mais comum das doenças cardiovasculares, 

sendo responsável por milhares de mortes por ano em todo o mundo. 

Na arteriosclerose, as paredes das artérias se tornam mais espessas e 

duras devido ao acúmulo de depósitos de gordura, colesterol e outras 

substâncias, denominadas genericamente placas ou ateromas, nas 

suas superfícies internas (veja a figura abaixo). 

 
O acúmulo de placas nas paredes internas das artérias pode afetar 

seriamente o funcionamento do sistema cardiovascular. Um 

estreitamento (chamado de estenose) no diâmetro de uma artéria de 

50% é considerado moderado. Um estreitamento de 60% a 70% é 

considerado severo e um estreitamento acima de 80% é considerado 

crítico. 

 

Um dos problemas causados pela estenose pode ser entendido pela 

equação de Bernoulli. Na região de constrição, a velocidade do 

sangue é aumentada e a pressão sanguínea é reduzida.  
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Para calcular o aumento na velocidade e a redução na pressão em 

uma artéria cujo diâmetro foi reduzido vamos usar as equações (5) e 

(18), esta última deduzida a partir da equação de Bernoulli: 

1
2

1
2 v

A
Av =      e     .1

2
1

2

2

12
112

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

A
Avpp ρ  

Vamos tomar A1 como a área original da seção reta da artéria e v1 e 

p1 como, respectivamente, a velocidade do sangue e a pressão 

sanguínea na artéria não obstruída. Vamos supor que a estenose 

reduz a área da seção reta da artéria em 80%, de maneira que a nova 

área é A2 = 0,2A1. Desta forma, a velocidade do sangue aumenta 

para: 

,5
2,0
1

2,0 111
1

1
2 vvv

A
Av ===  

e a pressão sanguínea é reduzida para: 

.121
2,0
1

2
1 2

11

2
2
112 vpvpp ρρ −=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=  

Por exemplo, se a velocidade do sangue pela artéria não obstruída 

era de 30 cm/s, a velocidade pela artéria obstruída passa a ser de 150 

cm/s (um valor bem acima do valor crítico para escoamento 

turbulento). E se a pressão era de 100 torr, a nova pressão cai para 

(ρsangue = 1,05 g/cm3) 91,5 torr. 
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Na realidade, o fato de o regime de escoamento tornar-se turbulento 

faz com que a equação de Bernoulli não seja aplicável e um modelo 

mais preciso mostra que a redução na pressão é ainda maior do que a 

calculada acima. 

 

Os danos causados pelo aumento na velocidade (e conseqüente 

entrada no regime de turbulência) e pela redução na pressão são 

variados: 

• A queda na pressão no ponto onde ocorre obstrução pode fazer 

com a que a pressão externa seja capaz de fechar 

completamente a artéria, bloqueando o fluxo sanguíneo; 

• O fluxo turbulento pode danificar o vaso sanguíneo, pois partes 

do fluxo se dirigem para as paredes da artéria ao invés de 

correr ao longo dela em um escoamento laminar. 

Em alguns casos, os choques do sangue contra as paredes da artéria 

podem soltar algumas das placas fazendo-as fluir junto com a 

corrente sanguínea até um ponto onde a ateria se estreita, no qual as 

placas soltas podem se acumular e entupir a artéria. Se esse 

entupimento ocorrer em uma artéria cervical, o fluxo de sangue para 

alguma parte do cérebro pode ser interrompido e causar uma 

isquemia cerebral.  

 

 


