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Nesta nova edição:
• Auxilia os estudantes a desenvolver uma metodologia ordenada para a solução de 

problemas.
• Ênfase nos conceitos da Física para ajudar os estudantes a modelar a variedade de 

fenômenos que ocorrem nas situações reais de escoamento de fluidos.
• Pequenos vídeos, em inglês, podem ser usados para ilustrar fenômenos específicos. 
• As explicações partem sempre das equações básicas, estabelecendo com clareza as 

hipóteses adotadas e relacionando os resultados matemáticos com o comportamento 
físico correspondente.

• Disponível também na versão e-book.

Nova edição de um dos livros mais 
adotados da área!

Introdução à Mecânica dos Fluidos é reconhecido 
por sua excelência de conteúdo e didática.

Mecânica dos Fluidos
Trilha de Aprendizagem

A LTC Editora apresenta uma novidade para você! Com base em metodologias ativas de ensino, 
desenvolvemos e disponibilizamos uma trilha de aprendizagem, composta por 15 planos de aula, 
para ser utilizada em conjunto com a 9ª edição do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, de Robert 
W. Fox, Alan T. McDonald, Philip J. Pritchard e John W. Mitchell.
Os planos de aula foram elaborados considerando quatro momentos do processo de aprendizagem:

PLANO DE AULA – Mecânica dos Fluidos

EMENTA  � Equação diferencial da continuidade
 � Cinemática: translação, rotação e deformação de um fluido

AULA 6 | Equações Diferenciais (parte 1)
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Fox | Introdução à Mecânica dos Fluidos
Páginas Tópicos

154 a 161 Equação diferencial da conservação da 
massa (continuidade).

163 a 169 Cinemática: Translação de um Fluido.

170 a 174 Cinemática: Rotação de um Fluido.

174 a 176 Cinemática: Deformação de um Fluido.

Aula2

Objetivos

a)   A equação diferencial da conservação da massa 
(continuidade – Eq. 5.1a ou b) deve ser revisada, 
comentando-se cada um dos seus termos e a sua 
simplificação para fluidos incompressíveis (Eq. 5.1c). 
Posteriormente, o Exemplo 5.2 será resolvido em aula, com 
espaço para discussões e dúvidas dos alunos.

b)   Os conceitos e as formulações de aceleração total, 
convectiva e local, abordados no tópico “Translação de 
um Fluido”, devem ser apresentados e, posteriormente, o 
Exemplo 5.5 deve ser resolvido

c)   É preciso ressaltar que as equações de deformação de 
fluido serão necessárias para dedução da equação diferencial 
do momentum, a ser abordada no próximo plano de aula.

PLANO
DE AULA

Sugestão:  
Solicitar que os alunos leiam os conteúdos abaixo.

GERAL
 � Apresentar a equação diferencial da continuidade 
aplicando-a para verificação da consistência dos campos de 
escoamento. Desenvolver as ferramentas matemáticas para o 
estudo da cinemática dos fluidos.

ESPECÍFICOS
 � Aprender a aplicação da equação diferencial da 
continuidade; 

 � Conhecer os cálculos da translação, rotação e deformação 
do fluido a partir do campo de escoamento.

Atividade prática complementar (laboratório)
Atualmente, uma das principais aplicações práticas das 
equações diferenciais é a utilização de ferramentas 
CFD, conforme comentado no livro. Há softwares livres, 
como o OpenFOAM, e também softwares comerciais 
com permissão de utilização gratuita para fins didáticos, 
como o ANSYS CFX. Caso a instituição de ensino tenha 
computadores disponíveis no laboratório, os alunos 
podem realizar simulações em CFD e comparar com 
os resultados obtidos nas soluções analíticas, quando 
possível.

Sugestão complementar

 � Relembrar os métodos de análise, sendo eles: 
equações integrais (volume de controle), diferenciais e 
métodos experimentais. Ressaltar quando as equações 
diferenciais são mais apropriadas para solução.

Pós-Aula3
Exercícios selecionados
Tópicos Temas

Exemplos 5.1 e 5.3;  
Problemas 5.1, 5.6, 5.15

Conservação da massa

Exemplos 5.6, 5.7, 5.8; 
Problemas 5.29, 5.34, 
5.38, 5.51, 5.53, 5.70

Cinemática

 � Equações Diferenciais (parte 2)

A trilha de aprendizagem completa está disponível no link
https://www.grupogen.com.br/trilhadeaprendizagem/MecanicadosFluidos.
Será solicitado seu login ou cadastro no site do GEN | Grupo Editorial Nacional.

PRÉ-AULA

 � Propostas de leitura de páginas específicas do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos.  
O objetivo é preparar o aluno para as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

PÓS-AULA

 � Indicação de exercícios selecionados e uma atividade prática complementar em laboratório, a partir do que foi aprendido 
em sala de aula.

NA PRÓXIMA AULA

 � O professor poderá tirar dúvidas dos exercícios indicados como tarefa pós-aula.   

AULA

 � Demonstração de teoria, aplicação de exercícios e apresentação de estudos de caso inéditos com posterior solução, baseados 
no que foi lido antes da aula. Ao final, o professor poderá apresentar os tópicos a serem abordados na aula seguinte e o 
conteúdo que deverá ser estudado para a pré-aula subsequente.

Estrutura do Plano 
de Aula sugerido



O livro oferece metodologia eficaz para resolver problemas, o 
que ajuda o aluno a desenvolver um plano sistemático para 
determinar a solução correta. Introduz também novas aplicações 
da Mecânica dos Fluidos, com o intuito de motivar o interesse 
dos leitores no assunto, tais como estudos de caso sobre energia 
e meio ambiente – em especial os relacionados ao aumento da 
quantidade de energia produzida a partir de fontes renováveis.

Autor: Fox/McDonald/Pritchard/Mitchell
ISBN: 9788521634812
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Páginas: 724
Selo Editorial: LTC
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para os primeiros quilômetros da atmosfera. Uma abordagem 
usando maiores elevações teria que gerar energia elétrica e, em 
seguida, transmiti-la da parte superior para a superfície por meio 
de um cabo. No projeto proposto por Sky Windpower, quatro roto-
res são montados sobre uma estrutura aérea; os rotores fornecem 

sustentação para o dispositivo e geração de energia elétrica. A aero-
nave poderia se levantar do local com a energia elétrica fornecida 
para atingir a altitude desejada, mas geraria até 40 MW de energia 
elétrica. Conjuntos múltiplos poderiam ser usados para geração de 
energia elétrica em grande escala. 

1.1 Introdução à Mecânica dos Fluidos
Decidimos dar o título “Introdução à...” para este livro-texto pela seguinte razão: 
depois de estudar o livro, você não estará apto para projetar a aerodinâmica de um 
novo carro ou avião, ou projetar uma nova válvula cardíaca,  ou selecionar correta-
mente os extratores e dutos de ar para um edifício de 100 milhões de dólares; con-
tudo, terá desenvolvido uma boa compreensão dos conceitos que estão atrás de tudo 
isso, e muitas outras aplicações. Você terá feito significativo progresso na direção 
de estar pronto para trabalhar em projetos de ponta em mecânica dos fluidos, tais 
como esses.

Para iniciar na direção desse objetivo, abordamos alguns tópicos básicos neste capí-
tulo: um estudo de caso, a abrangência da mecânica dos fluidos, a definição-padrão 
do ponto de vista da engenharia para um fluido e equações básicas e métodos de aná-
lises. Finalmente, discutimos algumas confusões frequentes que o estudante de enge-
nharia faz em temas como sistemas da unidade e análise experimental.  

Nota aos Estudantes

Este é um livro orientado para o estudante: acreditamos que ele seja bastante detalhado 
para um texto introdutório, e que um estudante possa aprender por si por meio dele. 
Contudo, muitos estudantes usarão o texto em um ou mais cursos de graduação. Em 
um caso ou no outro, recomendamos uma leitura apurada dos capítulos relevantes. De 
fato, uma boa estratégia é ler rapidamente cada capítulo uma vez, e então reler cuida-
dosamente uma segunda e mesmo uma terceira vez, de modo que os conceitos formem 
um contexto e adquiram significado. Tendo em vista que os estudantes frequentemente 
acham a mecânica dos fluidos bastante desafiadora, acreditamos que essa técnica, 
associada às informações dadas por seu professor, que aumentarão e expandirão o 
material do texto (isso se você estiver fazendo um curso), revelarão que a mecânica 
dos fluidos é um fascinante e variado campo de estudo.   

Outras fontes de informações sobre mecânica dos fluidos são facilmente encontra-
das. Além daqueles fornecidos por seu professor, há muitos outros textos e revistas de 
mecânica dos fluidos, bem como a Internet (uma busca recente feita no Google para 
“fluid mechanics” indicou 26,4 milhões de links, incluindo muitos com cálculos e ani-
mações de mecânica dos fluidos!).

Há alguns pré-requisitos para ler este livro-texto. Consideramos que você já 
tenha estudado introdutoriamente termodinâmica, assim como estática, dinâmica 
e cálculo; em todo caso, na medida da necessidade, revisaremos alguns pontos 
desse conteúdo.

Acreditamos firmemente que se aprende melhor fazendo. Isso é uma verdade, 
seja o assunto estudado mecânica dos fluidos, termodinâmica ou futebol. Os fun-
damentos em qualquer um desses assuntos são poucos, e o domínio deles vem com 
a prática. Então, é extremamente importante que você resolva problemas. Os inú-
meros problemas incluídos ao final de cada capítulo oferecem a você a oportuni-
dade de praticar aplicação de fundamentos na resolução de problemas. Mesmo que 
tenhamos providenciado para sua comodidade um resumo de equações úteis no 
final de cada capítulo (à exceção deste), você deve evitar a tentação de adotar 
métodos do tipo “receita de bolo” na resolução de problemas. Muitos dos proble-
mas propostos são tais que essa técnica simplesmente não funciona. Para resolver 
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Estudo de Caso

No início de cada capítulo, apresentamos um estudo de caso que 
mostra como o material do capítulo está associado à tecnologia 
moderna. Tentamos apresentar novos desenvolvimentos, que mos-
tram a contínua importância do campo da mecânica dos fluidos. 
Talvez, como um engenheiro novo e criativo, você será capaz de 
usar as ideias aprendidas neste curso para melhorar alguns dos 
atuais dispositivos de fluidos mecânicos ou inventar novos equipa-
mentos!

Energia Eólica
De acordo com a edição de 16 de julho de 2009 do New York 
Times, o potencial global de energia eólica é muito maior do 
que o estimado anteriormente tanto pelos grupos industriais 
quanto pelas agências governamentais. Usando os dados obti-
dos a partir de milhares de estações meteorológicas, a pesquisa 
indica que o potencial mundial de energia eólica é em torno de 
40 vezes maior do que o consumo atual total de energia; estu-
dos anteriores haviam posto esse valor em torno de sete vezes 
maior! Nos 48 estados mais baixos dos EUA, o potencial de ener-
gia eólica é 16 vezes maior do que a demanda total de energia 
elétrica nos EUA, sugeriram os pesquisadores, novamente muito 
além do que um estudo de 2008 do Departamento de Energia 
dos EUA, que projetou que a energia eólica poderia suprir um 
quinto de toda a energia elétrica no país até 2030. Os resulta-
dos indicam a validade da alegação muitas vezes feita de que 
“os Estados Unidos são a Arábia Saudita da Energia Eólica”.  

A nova estimativa é baseada na ideia de implantação de turbi-
nas eólicas de 2,5 a 3,0 megawatts (MW) em áreas rurais que 
não são congeladas e nem de florestas, além de estarem longe 
de locais de mar raso. Essa é uma estimativa conservativa de 
20% para o fator de capacidade, que é uma medida de quanta 
energia dada turbina realmente produz. Tem sido estimado que 
a energia eólica total que concebivelmente poderia ser extraída 
está em torno de 72 terawatts (TW, 72 3 1012 watts). Tendo 
em conta que o consumo total de energia de todos os seres 
humanos foi cerca de 16 TW (como em 2006), fica claro que a 
energia eólica poderia suprir toda a necessidade mundial em 
um futuro previsível! 

Uma razão para a nova estimativa é decorrente da utilização 
cada vez mais comum de turbinas muito grandes, que se elevam 
a quase 100 m de altura, em que as velocidades do vento são maio-
res. Estudos anteriores do vento foram baseados no uso de turbinas 
de 50 a 80 m. Adicionalmente, para chegar ainda a elevações mais 
altas (e, consequentemente, maiores velocidades do vento), duas 
abordagens foram propostas. Em um artigo recente, o professor 
Archer da California State University e o professor Caldeira da Car-
negie Institution of Washington, Stanford, discutiram algumas pos-
sibilidades. Uma delas é um projeto de uma pipa chamada KiteGen 
(mostrada na figura), que consiste em aerofólios amarrados (pipas), 
que são manipulados por uma unidade de controle conectada a 
uma base no solo, um gerador em forma de carrossel; as pipas são 
manobráveis, de modo que dirigem o carrossel, gerando energia, 
possivelmente tanto quanto 100 MW. Essa abordagem seria melhor 

Pipas KiteGen poderiam voar a uma altitude de aproximadamente 
1.000 m e girar um carrossel sobre o solo. 
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Os geradores de energia elétrica voadores Sky Windpower poderiam 
voar a altitudes de aproximadamente 10.000 m. 
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C a p í t u l o  1

Introdução
1.1 Introdução à Mecânica dos Fluidos

1.2 Equações Básicas

1.3 Métodos de Análise

1.4 Dimensões e Unidades

1.5 Análise de Erro Experimental

1.6 Resumo
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Estudos de Caso 
Os capítulos são introduzidos por 
estudos de caso que mostram como o 
material apresentado está associado 
à tecnologia moderna. Por exemplo, 
o Capítulo 1 trata da relação entre a 
Mecânica dos Fluidos e a Energia Eólica.

Nota aos Estudantes
Traz informações adicionais 
importantes no início de cada 
capítulo, com detalhamento 
dos tópicos abordados.
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Tanto o escoamento interno quanto o externo podem ser compressíveis ou incom-
pressíveis. Os escoamentos compressíveis podem ser divididos nos regimes subsônico 
e supersônico. Estudaremos escoamentos compressíveis no Capítulo 12 e, veremos, 
entre outras coisas, que os escoamentos supersônicos (M > 1) se comportam de maneira 
bastante diferente dos escoamentos subsônicos (M < 1). Por exemplo, escoamentos 
supersônicos podem experimentar choques normais e oblíquos e, também, podem ter 
um comportamento que contraria a nossa intuição — por exemplo, um bocal supersô-
nico (um equipamento para acelerar um escoamento) deve ser divergente (isto é, ter 
área da seção transversal crescente) no sentido do escoamento! Notamos aqui, tam-
bém, que em um bocal subsônico (que tem área de seção transversal convergente), a 
pressão do escoamento no plano de saída será sempre a pressão ambiente; para um 
escoamento sônico, a pressão de saída pode ser maior que a do ambiente; e, para um 
escoamento supersônico, a pressão de saída pode ser maior, igual, ou menor que a 
pressão ambiente!

2.7 Resumo e Equações Úteis
Neste capítulo, completamos nossa revisão sobre alguns conceitos fundamentais que utilizare-
mos no estudo da mecânica dos fluidos. Alguns deles são:

Como descrever os escoamentos (linhas de tempo, trajetórias, linhas de corrente e linhas de  9
emissão).
Forças (de superfície e de campo) e tensões (cisalhante e normal). 9
Tipos de fluidos (newtonianos, não newtonianos — dilatante, pseudoplástico, tixotrópico,  9
reopético, plástico de Bingham) e viscosidade (cinemática, dinâmica e aparente).
Tipos de escoamento (viscoso/invíscido, laminar/turbulento, compressível/incompressível,  9
interno/externo).

Discutimos também, brevemente, alguns fenômenos de interesse, tais como tensão superficial, 
camada-limite, esteira e carenagem. Finalmente, apresentamos dois grupos adimensionais muito 
úteis — o número de Reynolds e o número de Mach.

Nota: A maior parte das Equações Úteis na tabela a seguir tem restrições ou limitações 
— para usá-las com segurança, verifique os detalhes no capítulo, conforme a nume-
ração de referência! 

Equações Úteis
Definição da gravidade 
específica:

(2.3)

Definição do peso 
específico:

(2.4)

Definição de linhas de 
corrente (2D):

(2.8)

Definição de trajetórias 
(2D):

(2.9)

Definição de linhas de 
emissão (2D):

(2.10)

Lei da viscosidade de 
Newton (Escoamento 
1D):

(2.15)

Tensão de cisalhamento 
para um fluido não 
newtoniano (escoamento 
1D):

(2.17)
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RefeRênC ias

PROBLeMas

campo de Velocidade
2.1 Um líquido viscoso é cisalhado entre dois discos paralelos; o 
disco superior gira e o inferior é fixo. O campo de velocidade entre 
os discos é dado por  (A origem das coordenadas está 
localizada no centro do disco inferior; o disco superior está em z = h.) 
Quais são as dimensões desse campo de velocidade? Ele satisfaz as 
condições físicas de fronteira apropriadas? Quais são elas?

2.2 Para o campo de velocidade  em que A = 
2 m22 s21 e B = 1 m22 s21, e as coordenadas são medidas em metros, 
obtenha uma equação para as linhas de corrente do escoamento. Trace 
diversas linhas de corrente para valores no primeiro quadrante.

2.3 O campo de velocidade  em que A = 2 s21, pode 
ser interpretado para representar o escoamento em um canto. Deter-
mine uma equação para as linhas de corrente do escoamento. Trace 
diversas linhas de corrente no primeiro quadrante, incluindo aquela 
que passa pelo ponto (x, y) = (0, 0).

2.4 Um campo de velocidade é especificado como  
em que a = 2 m21s21, b = 26 m21s21 e as coordenadas são medidas 
em metros. O campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional? Por 
quê? Calcule as componentes da velocidade no ponto (2, ½). Deduza 
uma equação para a linha de corrente que passa por esse ponto. Trace 
algumas linhas de corrente no primeiro quadrante incluindo aquela 
que passa pelo ponto (2, ½).

2.5 O campo de velocidade é dado por  em que  
a = 1 s21, b = 1 s22. Determine a equação das linhas de corrente para 
qualquer tempo t. Trace diversas linhas de corrente no primeiro qua-
drante para t = 0, t = 1 s e t = 20 s.

2.6 Um campo de velocidade é definido por u 5 3y2, v 5 5x, w 5 0. 
No ponto (2, 4, 0), calcule:

(a) A velocidade

(b) A aceleração local

(c) A aceleração convectiva

2.7 Um escoamento é descrito pelo campo de velocidade 
 em que A = 3 m/s/m e B = 6 m/s. Trace 

algumas linhas de corrente no plano xy, incluindo aquela que passa 
pelo ponto (x, y) = (0,3; 0,6).

2.8 A velocidade para um escoamento permanente incompressível 
no plano xy é dada por  em que A = 3 m2/s e as 
coordenadas são medidas em metros. Obtenha uma equação para a 
linha de corrente que passa pelo ponto (x, y) = (2, 6). Calcule o tempo 
necessário para que uma partícula fluida se mova de x = 1 m até x = 
3 m neste campo de escoamento.

2.9 O campo de escoamento para um escoamento atmosférico é 
dado por

em que M = 1 s21 e as coordenadas x e y são paralelas à latitude e lon-
gitude locais. Trace um gráfico com o módulo da velocidade ao longo 
do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo da linha y = x, e discuta o 
sentido da velocidade em relação a esses três eixos. Para cada gráfico 
use a faixa 0 # x ou y # 1 km. Determine a equação para as linhas de 
corrente e esboce diversas dessas linhas. O que esse campo de esco-
amento modela?

2.10 Um campo de escoamento é dado por

em que q = 5 × 104 m2/s. Trace um gráfico com o módulo da veloci-
dade ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo da linha y = x,  
e discuta o sentido da velocidade em relação a esses três eixos. Para 
cada gráfico use a faixa 21 km # x ou y # 1 km, excluindo |x| ou |y| < 
100 m. Determine a equação para as linhas de corrente e esboce diver-
sas dessas linhas. O que esse campo de escoamento modela?

2.11 Começando com o campo de velocidade do Problema 2.3, veri-
fique que as equações paramétricas para o movimento da partícula 
são dadas por xp = c1eAt e yp = c2e2At. Obtenha a equação para a traje-
tória da partícula localizada no ponto (x, y) = (2, 2) no instante t = 0. 
Compare essa trajetória com a linha de corrente passando pelo mesmo 
ponto.

2.12 Um campo de velocidade é dado por  em que 
A = 2 s21. Verifique que as equações paramétricas para o movimento 
da partícula são dadas por xp = c1eAt e yp = c2e2At. Obtenha a equação 
para a trajetória da partícula localizada no ponto (x, y) = (2, 2) no ins-
tante t = 0. Compare essa trajetória com a linha de corrente passando 
pelo mesmo ponto.

2.13 Ar escoando verticalmente para baixo atinge uma larga placa plana 
horizontal. O campo de velocidade é dado por  5 (axî – ayĵ)(2 1  
cos vt), em que a = 5 s21, v = 2p s21, x e y (medidos em metros) são 
direcionados para a direita na horizontal e para cima na vertical, respec-
tivamente, e t é dado em segundos. Obtenha uma equação algébrica para 
a linha de corrente em t = 0. Trace a linha de corrente que passa pelo ponto 
(x, y) = (3, 3) nesse instante. A linha de corrente mudará com o tempo? 
Explique brevemente. Mostre, no gráfico, o vetor velocidade nesse mesmo 
ponto e para o mesmo instante. O vetor velocidade é tangente à linha de 
corrente? Explique.
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O termo campo de escoamento uniforme (em contraposição a escoamento uniforme 
em uma seção transversal) é empregado para descrever um escoamento no qual o 
módulo e o sentido do vetor velocidade são constantes, ou seja, independentes de todas 
as coordenadas espaciais através de todo o campo de escoamento.

linhas de tempo, trajetórias, linhas de Emissão e linhas de corrente

As empresas de aeronaves e automóveis e laboratórios de faculdades de engenharia, 
entre outros, usam frequentemente túneis de vento para visualizar os campos de escoa-
mento [2]. Por exemplo, a Fig. 2.4 mostra um modelo de escoamento para o escoamento 
em torno de um carro montado em um túnel de vento, gerado por fumaça solta no escoa-
mento em cinco pontos a montante. Modelos de escoamentos podem ser visua lizados 
usando linhas de tempo, trajetórias, linhas de emissão ou linhas de corrente.

Se, em um campo de escoamento, várias partículas fluidas adjacentes forem marcadas 
em dado instante, formarão uma linha no fluido naquele instante; essa linha é chamada 
linha de tempo. Observações subsequentes da linha podem fornecer informações a res-
peito do campo de escoamento. Por exemplo, ao discutirmos o comportamento de um 
fluido sob a ação de uma força de cisalhamento constante (Seção 1.1), foram introduzidas 
linhas de tempo para demonstrar a deformação do fluido em instantes sucessivos.

Uma trajetória é o caminho traçado por uma partícula fluida em movimento. Para 
torná-la visível, temos que identificar uma partícula fluida em dado instante, por exem-
plo, pelo emprego de um corante ou fumaça e, em seguida, tiramos uma fotografia de 
exposição prolongada de seu movimento subsequente. A linha traçada pela partícula 
é uma trajetória. Essa metodologia pode ser usada para estudar, por exemplo, a traje-
tória de um poluente liberado em uma chaminé.

Por outro lado, poderíamos preferir concentrar a atenção em um local fixo do espaço 
e identificar, novamente pelo emprego de corante ou fumaça, todas as partículas flui-
das passando por aquele ponto. Após um curto período, teríamos certo número de 
partículas fluidas identificáveis no escoamento, e todas elas, em algum momento, pas-
saram pelo mesmo local fixo no espaço. A linha unindo essas partículas fluidas é defi-
nida como uma linha de emissão.

Linhas de corrente são aquelas desenhadas no campo de escoamento de modo que, 
em dado instante, são tangentes à direção do escoamento em cada ponto do campo. 
Como as linhas de corrente são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do campo 
de escoamento, não pode haver fluxo de matéria através delas. As linhas de corrente 
é uma das técnicas de visualização mais comumente utilizada. Elas são utilizadas, por 
exemplo, para estudar o escoamento sobre um automóvel em uma simulação compu-
tacional. O procedimento adotado para obter a equação de uma linha de corrente em 
um escoamento bidimensional é ilustrado no Exemplo 2.1.

No escoamento permanente, a velocidade em cada ponto do campo permanece 
constante com o tempo e, por conseguinte, as linhas de corrente não variam de um 
instante a outro. Isso implica que uma partícula localizada em determinada linha de 
corrente permanecerá sobre a mesma. Além disso, partículas consecutivas passando 
através de um ponto fixo do espaço estarão sobre a mesma linha de corrente e, subse-
quentemente, permanecerão nela. Então, em um escoamento permanente, trajetórias, 
linhas de emissão e linhas de corrente são idênticas no campo de escoamento.

A Fig. 2.4 mostra uma fotografia de 10 linhas de emissão para o escoamento sobre um 
automóvel em um túnel de vento. Uma linha de emissão é a linha produzida em um escoa-
mento quando todas as partículas movendo-se sobre um ponto fixo são marcadas de alguma 

Vídeo: Linhas de 
Emissão

Vídeo: Linhas de 
Corrente

Fig. 2.3 Exemplo de escoamento uniforme em uma seção.

x

002foxPDFG.indd   23 06.12.17   11:36:34:10

Resumos e Equações
No final de cada capítulo, Resumo e Equações Úteis 
sintetizam o conteúdo da unidade e são importantes 
na revisão dos conceitos básicos. 

Planilhas em Excel©

O gráfico e os resultados podem 
ser gerados com o auxílio de 
planilhas de Excel©, disponíveis 
no GEN-IO.

Vídeos
Vídeos, em inglês, que 
complementam os conteúdos 
estão disponíveis no GEN-IO, 
ambiente virtual de aprendizagem 
do GEN. No e-book basta clicar 
no ícone indicado na página.

Outras características
• Problemas de Projeto
• Problemas de Resposta Aberta
• Respostas de Problemas Selecionados
• Exemplos: diversos exemplos incluem planilhas 
  de Excel©, disponíveis online no GEN-IO.



HALLIDAY/RESNICK/WALKER
Fundamentos de Física - Volume 1
Edição/Ano: 10/2016
ISBN: 9788521630357

CARVALHO/LORENA
Introdução à Computação - Hardware, 
Software e Dados
Edição/Ano: 1/2017
ISBN: 9788521631071

GUIDORIZZI
Cálculo - Volume 1
Edição/Ano: 5/2001
ISBN: 9788521612599

REIS/SILVA
Geometria Analítica
Edição/Ano: 2/1996
ISBN: 9788521610656

HOLTZAPPLE/REECE
Introdução à Engenharia
Edição/Ano: 1/2006
ISBN: 9788521615118

TIPLER/MOSCA
Física para Cientistas e Engenheiros - 
Volume 1
Edição/Ano: 6/2009
ISBN: 9788521617105

HALLIDAY/RESNICK/WALKER 
Fundamentos de Física - Volume 2
Edição/Ano: 10/2016
ISBN: 9788521630364

JESPERSEN/HISLOP
Química - A Natureza  
Molecular da Matéria - Volume 1
Edição/Ano: 7/2017
ISBN: 9788521632573

MCCAHAN ET AL.
Projetos de Engenharia -  
Uma Introdução
Edição/Ano: 1/2017
ISBN: 9788521634454

GUIDORIZZI
Cálculo - Volume 2
Edição/Ano: 5/2001
ISBN: 9788521612803

Saiba mais em www.grupogen.com.br

1o semestre

2o semestre

SILVA/RIBEIRO/DIAS/SOUSA
Desenho Técnico Moderno
Edição/Ano: 4/2006
ISBN: 9788521615224

HALLIDAY/RESNICK/WALKER
Fundamentos de Física - Volume 3
Edição/Ano: 10/2016
ISBN: 9788521630371

KOLMAN/HILL
Introdução à Álgebra Linear 
com Aplicações
Edição/Ano: 8/2006
ISBN: 9788521614784

TIPLER/MOSCA
Física para Cientistas e Engenheiros - 
Volume 2
Edição/Ano: 6/2009
ISBN: 9788521617112

BIRD/STEWART/LIGHTFOOT
Fenômenos de Transporte
Edição/Ano: 2/2004
ISBN: 9788521613930

GUIDORIZZI
Cálculo - Volume 3
Edição/Ano: 5/2002
ISBN: 9788521612575

JESPERSEN/HISLOP
Química - A Natureza  
Molecular da Matéria - Volume 2
Edição/Ano: 7/2017
ISBN: 9788521632580

CALLISTER/RETHWISCH
Fundamentos da Ciência e Engenharia de 
Materiais - Uma Abordagem Integrada
Edição/Ano: 4/2014
ISBN: 9788521625179

MERIAM/KRAIGE
Mecânica para Engenharia - Estática
Edição/Ano: 7/2016
ISBN: 9788521630135

FARRER ET AL.
Programação Estruturada de 
Computadores - Algoritmos Estruturados
Edição/Ano: 3/1999
ISBN: 9788521611806

LAY/LAY/MCDONALD
Álgebra Linear e Suas Aplicações
Edição/Ano: 5/2018
ISBN: 9788521634959

CALLISTER/RETHWISCH
Ciência e Engenharia de Materiais - 
Uma Introdução
Edição/Ano: 9/2016
ISBN: 9788521631033

BRAGANÇA/CRIVELARO
Fundamentos de Resistência dos 
Materiais
Edição/Ano: 1/2017
ISBN: 9788521630753

HOFFMANN ET AL.
Cálculo - Um Curso Moderno e Suas 
Aplicações
Edição/Ano: 11/2015
ISBN: 9788521625315

INCROPERA ET AL.
Fundamentos de Transferência de 
Calor e de Massa
Edição/Ano: 7/2014
ISBN: 9788521625049

3o semestre

3o semestre

MOORE /NOTZ/FLIGNER
A Estatística Básica e Sua Prática
Edição/Ano: 7/2017
ISBN: 9788521634218

BRAGA FILHO
Fenômenos de Transporte para  
Engenharia
Edição/Ano: 2/2012
ISBN: 9788521620280

TIPLER/MOSCA
Física para Cientistas e Engenheiros - 
Volume 2
Edição/Ano: 6/2009
ISBN: 9788521617112

4o semestre

HALLIDAY/RESNICK/WALKER
Fundamentos de Física - Volume 4
Edição/Ano: 10/2016
ISBN: 9788521630388

MERIAM/KRAIGE
Mecânica para Engenharia - Dinâmica
Edição/Ano: 7/2016
ISBN: 9788521630142

GUIDORIZZI
Cálculo - Volume 4
Edição/Ano: 5/2002
ISBN: 9788521613305

MONTGOMERY/RUNGER
Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros
Edição/Ano: 6/2016
ISBN: 9788521632412

HOFFMANN ET AL.
Cálculo - Um Curso Moderno e Suas 
Aplicações - Tópicos Avançados
Edição/Ano: 11/2015
ISBN: 9788521625322

TRIOLA
Introdução à Estatística
Edição/Ano: 12/2017
ISBN: 9788521633747

FOX ET AL.
Introdução à Mecânica dos Fluidos
Edição/Ano: 9/2018
ISBN: 9788521634812

BOYCE/DiPRIMA
Equações Diferenciais Elementares e 
Problemas de Valores de Contorno
Edição/Ano: 10/2015
ISBN: 9788521627357

TIPLER/MOSCA
Física para Cientistas e Engenheiros - 
Volume 3
Edição/Ano: 6/2009
ISBN: 9788521617129

GUPTA/GUTTMAN
Estatística e Probabilidade
Edição/Ano: 1/2017
ISBN: 9788521630746

TIPLER/LLEWELLYN
Física Moderna
Edição/Ano: 6/2014
ISBN: 9788521626077

ATKINS/DE PAULA
Físico-Química - Volume 1
Edição/Ano: 10/2018
ISBN: 9788521634621

Há meio século produzindo os 
melhores conteúdos

de Exatas! 



VÁ ALÉM DAS PÁGINAS 
DOS LIVROS!

Videoaulas exclusivas para 
reforçar o aprendizado dos 

seus alunos

• Conteúdos essenciais das principais 
disciplinas dos cursos de Engenharia
• Mais de 800 vídeos e 450 horas de  
teoria e prática
• Ferramenta indispensável para reduzir  
os altos índices de repetência e evasão
• Acesso online ou via download, com 
flexibilidade para que o aluno possa estudar 
quando, onde e na ordem que desejar
• Conteúdos planejados e produzidos 
pela LTC Editora, especializada nas áreas 
de Ciências Exatas/Tecnológicas, líder no 
segmento de publicações e conteúdos 
científicos, técnicos e profissionais no Brasil.

Acesse já
www.grupogen.com.br/exatas/videoaulas

Disciplinas disponíveis: 
٠ Geometria Analítica e Cálculo Vetorial
٠ Introdução à Engenharia
٠ Matemática Financeira
٠ Mecânica 1
٠ Pré-Cálculo
٠ Probabilidade e Estatística
٠ Química Geral 1
٠ Química Geral 2
٠ Química Orgânica
٠ Termodinâmica

٠ Álgebra Linear
٠ Cálculo 1
٠ Cálculo 2 
٠ Cálculo 4
٠ Cálculo Numérico
٠ Fenômenos de Transporte
٠ Física 1
٠ Física 2
٠ Física 3
٠ Física 4

Siga nossas redes sociais:
/GEN.Exatas

@grupogen_exatas

/LTCGEN


