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O que é fluído: 

 Formalmente, um fluído é a matéria que se 

deforma continuamente quando submetida a 

qualquer tipo de esforço. Dos quais podem ser 

fluídos: Newtonianos e não Newtonianos. 



Pequeno histórico 

 Desde de épocas remotas o homem vem 

trabalhando os fluídos e suas aplicações, os 

fluídos mais comum a ser trabalhado a favor 

do homem primitivo, foi o vento e água, duas 

coisas básicas para a sobrevivência dos seres 

orgânicos do planeta terra, mais adiante na 

história da mecânica veremos egípcios e 

romanos desenvolvendo os cálculos dos 

fluídos.    



Clepsídra (relógio hidráulico) 



Aquedutos romanos  



vento 
 O vento é o fluxo de gases em curta escala. No planeta Terra, este corresponde ao 

deslocamento do ar, que migra de regiões de alta pressão atmosférica para pontos 

onde essa pressão é inferior 



Classificação dos fluídos 

Newtonianos: atendem as leis de Newton  

Não newtonianos: não atendem as leis de Newton 

 

*Os estados físicos da matéria  

Sólido  

Líquido  

Gasoso  

Plasma  

 

 



A inspiração para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                        McLaren mp4/25 



Diferença de pressão 

A McLaren de f-1 utilizou um sistema de 

diferença de pressão interna que causa um 

sintoma de hipotensão interna, fazendo com 

que o ar percorra com uma maior velocidade 

interna fazendo assim que ele se desloque 

mais rápido, e o aumento de velocidade na 

época do ano de 2010, foi de 10 Km/h 



Deslocamento do ar interno 











O  que não deve ser feito 



Em condições normais  



Como funcionaria o degrau de 
pressão  



MODELO BÁSICO DE ESTUDO  
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O que é o degrau de pressão  

O degrau de pressão é um conjunto de placas 
inerciais, que causarão o efeito de baixa 
pressão, mais conhecida como região Venturi, 
o efeito de DPP,  quanto maior a DPP, mais 
alta é corente de vento. 

Em um conduto de alma cheia não existe DPP, 

O efeito de DPP só existe em condutor de alma 
fazia.  
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Fim. 

Obrigado pela atenção 


