
1. Numa mangueira de jardim com diâmetro interno de 2 cm sai água a um caudal de 0.25 L/s.
Qual a velocidade da água na mangueira? O bocal da agulheta tem forma circular e a abertura tem
um diâmetro de 1.0 cm. Qual a velocidade de saída da água?.

R: 0.796 m/s; 3.2 m/s

2. Na figura abaixo tem-se representado um tubo de Venturi para medida de vazão, com um
monômetro diferencial de mercúrio. O diâmetro da secção de entrada (secção 1) é de 40 cm e o da
garganta ou estrangulamento é de 20 cm. Determine a vazão da água sabendo que a diferença
entre os níveis de mercúrio no monômetro é 30 cm. O pêso específico do mercúrio é de 13,6 g/cm3

R: 0,27 m3/s

3. Água circula numa mangueira de diâmetro 1.5 cm a uma velocidade de 1.3 m/s e emerge
de um bocal cujo raio é 0.5 cm. Que massa de água sai do bocal por segundo?

R: 0.23 kg/s

4. Num canal com 1 m de profundidade e 0.5 m de largura corre água a um caudal mássico de 2
ton/s. A determinado ponto a largura do canal alarga para 0.8 m. Com que rapidez a água corre no
canal mais largo?

R: 2.5 m/s

5. Calcular o trabalho necessário para bombear 100 L de água para um depósito em que a pressão
é de 5kgf/cm2.

R: 5 x 103 Kgfm

6. Ar a 80 kPa entra num difusor de um motor a jacto em regime estacionário a uma velocidade de
200 m/s. A área de admissão do difusor é de 0.4 m2. O difusor deixa o ar com uma velocidade
muito menor que a da entrada. Determine o caudal mássico. rar=1,05Kg/m3

R: 84 kg/s

7. Considere a queda de um objeto esférico cuja densidade  é r = 11.3 103 Kg/m3  e raio, r = 10-3

m, através de glicerina. Quál a sua velocidade limite na queda, considerando que o movimento
realiza-se en regime lamelar ?.
rglicerina= 1.3 103 Kg/m3;  g=9,8 m/s2; h = 1 Kg/m.s

R: 2,22 mm/s

8. Determinar a potência necessária em CV para bombear para um depósito situado a 8 m de
altura água à razão de 1 m3/min e de tal sorte que a pressão de chegada seja 1 Kgf/cm2.

R: 4 CV

9. A tubulação apresentada na figura seguinte tem um diâmetro de 50 cm na secção 1 e de 25 cm
na secção 2. A pressão em 1 é 1,7 Kgf/cm2 e a diferença de alturas entre tais secções é 10 m.



Supondo que o fluido que circula possui pêso específico 800 Kgf/m3 e a vazão seja 0,1 m3/s,
determine a pressão na secção 2, desprezando as perdas de energia por atrito.

R: 0,88 Kgf/cm2


