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Regime de Escoamento Permanente.

Vazão:

1) Calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214 litros, sabendo-se que a 
velocidade de escoamento do líquido é de 0,3m/s e o diâmetro do tubo conectado ao 
tambor é igual a 30mm. 

2) Calcular o diâmetro de uma tubulação, sabendo-se que pela mesma, escoa água a 
uma velocidade de 6m/s. A tubulação está conectada a um tanque com volume de 12000 
litros e leva 1 hora, 5 minutos e 49 segundos para enchê-lo totalmente. 

3) Uma mangueira é conectada em um tanque com capacidade de 10000 litros. O tempo 
gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão volumétrica 
máxima da mangueira. 

4) No entamboramento de um determinado produto são utilizados tambores de 214 litros. 
Para encher um tambor levam-se 20 min. Calcule: 
a) A vazão volumétrica da tubulação utilizada para encher os tambores. 
b) O diâmetro da tubulação, em milímetros, sabendo-se que a velocidade de escoamento 
é de 5 m/s. c) A produção após 24 horas, desconsiderando-se o tempo de deslocamento 
dos tambores. 

Equação da Continuidade

5) Quando 0,03m³/s de água escoam através de um tubo de 300 mm que mais tarde se 
reduz a um tubo de 150mm, calcule as velocidades médias.

6) Se a velocidade em um tubo de 300 mm for de 0.5m/s, qual será a velocidade em um 
jato de 75mm de diâmetro saindo de um bocal fixado ao tubo?

7) Que velocidade média produzirá um escoamento de água de 3785 m³/dia, em um tubo 
de 152mm de diâmetro?

8) Que tubo pode transportar 2,36 m³/s a uma velocidade média de 3,0 m/s?

9) Um tubo de 305 mm transporta 0,11 m³/s liga se com um tubo de 153mm. Determine a 
carga de velocidade no tubo de 153mm.

10) Um tubo de 150 mm transporta 0,0813m³/s de água. Este se bifurca em um tubo de 
50 mm de diâmetro e em outro de 100 mm de diâmetro. Se a velocidade no tubo de 50 
mm é de 12,2m/s. Qual a velocidade no tubo de 100 mm?

11) Uma torneira enche de água um tanque, cuja capacidade é de 6000L, em 1h e 40 min.
Determine a vazão em volume, massa e peso no Sistema SI.



12) No tubo da figura, determinar a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade
média na seção 2, sabendo que o fluido é água e que A1= 10 cm² e A2= 5 cm².

13) A água é descarregada de um tanque cúbico de 5cm de aresta por um tubo de 5cm de
diâmetro. A vazão no tubo é de 10 l/s. Determinar a velocidade de descida da superfície 
livre da água do tanque e , supondo desprezível a variação de vazão, determinar quanto 
tempo o nível da água levará para descer 20 cm.

14) Os reservatórios da figura são cúbicos. São enchidos pelos tubos, respectivamente, 
em 100s e 500s. Determinar a velocidade da água na seção A, Sabendo que o diâmetro 
do conduto na seção é de 1m.

Regimes de Escoamento

15) Calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento
sabendo-se  que  em  uma  tubulação  com  diâmetro  de  4cm  escoa  água  com  uma
velocidade de 0,05m/s.

16) Calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento
sabendo-se  que  em  uma  tubulação  com  diâmetro  de  4cm  escoa  água  com  uma
velocidade de 0,2m/s.

17) Um determinado líquido, com kg/m³, escoa por uma tubulação de diâmetro 3cm com
uma velocidade de 0,1m/s, sabendose que o número de Reynolds é 9544,35. Determine
qual a viscosidade dinâmica do líquido.

18) Acetona escoa por uma tubulação em regime laminar com um número de Reynolds de
1800. Determine a máxima velocidade do escoamento permissível em um tubo com 2cm
de diâmetro de forma que esse número de Reynolds não seja ultrapassado.



19)  Benzeno  escoa  por  uma  tubulação  em  regime  turbulento  com  um  número  de
Reynolds de 5000. Determine o diâmetro do tubo em mm sabendo-se que a velocidade
do escoamento é de 0,2m/s.

20) Determinar a velocidade crítica para água a 20ºC escoando em um tubo de 20 mm. (υ
= 1,02 x 10-6 m²/s.

21) Determine o tipo de escoamento que ocorre num tubo de 305 mm quando a água
escoa a 20ºC a uma velocidade de 1,06 m/s.

22) Para condições de escoamento laminar, que diâmetro de tubo conduzirá 0,0057m³/s
de óleo combustível médio a 4ºC.(υ = 6,09 x 10-6 m²/s).

23) Um óleo SAE 10 a 20ºC ( ρ = 869 Kg/m³, μ = 8,14 x 10-2 N.s/m²) escoa em um tubo
de 200mm de diâmetro. Determine a máxima velocidade para a qual o escoamento é
laminar.

24)O coeficiente de Reynolds é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos
para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. É
utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de aviões. O seu
significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as de :

A) viscosidade.      B) gravidade.     C) pressão.    D) tensão superficial 

25) Em uma instalação de recalque está ocorrendo o escoamento em regime permanente
de  um  fluido  incompressível  em  um  tubo  de  aço  galvanizado.  Em  relação  a  este
escoamento, considere as seguintes afirmativas:

I. O escoamento estará em regime laminar se Re  2000.

II. Em  dois  pontos  distintos  P1 e  P2 desta  tubulação,  vale  a  expressão:
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III. hf é  a  perda de carga entre os pontos P1 e  P2 e  pode ser  calculada pela

expressão:
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IV. A expressão 
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  é conhecida com equação de Moody.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II e IV.são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

      e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.       

Bom Trabalho!


