
INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS FÍSICAS PARA FARMÁCIA 2005 
Noções de hidrodinâmica - Viscosidade 

⇒ Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, E. Okuno, I. Caldas e C. Chow, (itens 1, 2 e 3, 
cap.20) (Curso de Física Básica, M. Nussenzveig, vol 2, cap. 2) 

 
Formulário:  
Q = ∆V/∆t = Av (área da secção * velocidade) , Poiseuille: ∆p = (8∆Lη/r4)Q = ZηQ, Stokes: F = 6πrηv 
(para uma esfera de raio r, com velocidade v em um meio de viscosidade η), Empuxo: F = ρVg , 
Velocidade limite vL=(2/9)r2g/η(ρesf-ρmeio) (para uma esfera de raio r) 
 
1. Qual a vazão sangüínea através da aorta de um adulto, sabendo-se que o raio da aorta é 1 cm e a 
velocidade média de escoamento laminar é 0,30 m/s. Dê sua resposta em ml/s. (Resp. 94 ml/s). 
 
2. a. Sabe-se que a vazão de sangue bombeado pelo coração é da ordem de 5 l/min. Com que 
velocidade média o sangue passa por uma aorta cuja área é 4,5 cm2? 
     b. Ao chegar aos capilares de diâmetro médio igual a 8 µm, o fluxo sangüíneo continua 
aproximadamente igual a 5 l/min. Determine a velocidade média do sangue ao passar por um 
capilar, admitindo que existem cerca de 5 x 109 deles na rede capilar. (Resp. 1,84 x 10-1 m/s e 3,3 x 
10-4 m/s). 
 
3. Discuta a equação de Poiseuille, descrevendo o significado de cada uma das variáveis que nela 
aparecem. Mostre que a unidade de viscosidade (η) é (N.s/m2) ou (kg/m.s). No sistema cgs, 1 1 
g/cm.s = 1 Poise ;   Uma viscosidade de 1 cP (10-2 Poise) é quantos Pa s ( = kg/m.s)?  
  
4. Calcule o gradiente de pressão (∆P/∆L) do sangue ao longo de um capilar de raio igual a 4 µm, se 
a velocidade média de escoamento for 0,33 mm/s. A viscosidade do sangue a 37 oC é 4 x 10-3 
kg/m.s. Dê sua resposta em mmHg/mm (= Torr/mm), sabendo que 105 N/m2 = 760 mmHg. (Resp. 
5,0 mmHg/mm). 
 
5. Descreva o viscosímetro de Ostwald. A partir da equação de Poiseuille justifique a utilização de 
(η1/η2) = (ρ1.t1)/(ρ2 t2), deixando claro o significado das variáveis η, ρ e t. 
 
6. Faça um desenho mostrando, de maneira bem clara, quais as forças que atuam em uma esfera de 
alumínio caindo em um recipiente com glicerina. Deduza a expressão da velocidade limite, deixando 
claro os conceitos envolvidos.  
 
7. Considere uma gota de água esférica caindo no ar. O raio da gota é 50 µm e o coeficiente de 
viscosidade do ar 1,8 x 10-5 N.s/m2. Considere que ela cai sujeita à resistência do ar proporcional à 
velocidade.  
a. Qual será a força devido à viscosidade segundo Stokes? 
b. Calcule o empuxo e diga se ele é ou não relevante (compare com a força peso). 
c. Qual será a velocidade limite? 
(ρH2O = 103 kg/m3 ; ρar = 1 kg/m3).(Resp. a. 1.7 10-8 v [N] b. 5 10-12 N c. 0.3 m/s) 
 
9. Considere, agora, a mesma esfera de alumínio do exercício anterior, porém caindo dentro de uma 
vasilha com água. Qual a velocidade limite? (Resp. 3.7  m/s) 
(ηH2O = 1,00 x 10-3 N.s/m2 (T = 20 oC))  
 
10. Mostre que para raios e velocidades típicas de natação de uma organismo unicelular (r = 1µm, v 
= 30µm/s), e substituindo a viscosidade e densidade da água (veja Q. 9), a força de arrasto é mais do 
que 10 vezes maior do que o próprio peso.  


