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Descrição 

Nessa  disciplina  o  discente  revisatará  conceitos de  dinâmica  dos fluidos, 

equações integrais e  diferenciais, além de  aplicações dessas  em 

escoamentos laminares.  Na segunda etapa da disciplina o aluno conhecerá a 

teoria aplicada a turbulência, equações de  transporte  de  quantidades  

turbulentas, escalas da turbulência, distribuição de velocidade junto a 

superfícies sólidas e  finalizará  a disciplina utilizando anemometria de fio 

quente para experimentação em turbulência e plataforma numérica para 

solução de escoamentos laminares e turbulentos. 

Ementa 

Noções fundamentais. Propriedade dos Fluidos. Leis de viscosidade. Estática e 

Dinâmica dos fluidos. Tensões. Equações constitutivas. Equações de Euler e 

de Navier-Stokes. Soluções analíticas para escoamentos. Origem da 

Turbulência. Escalas da Turbulência. Modelos de Turbulência. Lei da parede. 

Escoamento em canais e pipe flow. Escoamento Externo. Utilização de 

técnicas experimentais e  software comercial para problemas relacionados a 

Mecânica dos Fluidos e Interação Fluido Estrutura. 

Programa 

1   –   Noções   Fundamentais:   Escoamentos   estacionários,   transientes,   

viscosidade   e tensões, escoamento laminares e turbulentos. 

2 – Estática dos fluidos. Tensões principais 

3   –   Equações   de   Transporte   de   Reynolds.   Equações   de   

Conservação:   massa   e quantidade de movimento 

4 – Equações de Euler e Navier-Stokes. Camada limite. Escoamento interno e 

externo. Soluções analíticas. 

5 – Origem da turbulência. Escalas da turbulência. Espectro de energia para 

escoamentos turbulentos. Estruturada camada limite turbulenta. 

6 – Decomposição de Reynolds. Problema de Fechamento da turbulência 



7 – Modelagem da Turbulência, lei da parede. Equações de transporte para 

quantidades turbulentas. 

8 – Aplicação prática: Medições experimentais utilizando anemometria de fio 

quente, transdutores de pressão, transmiters e tubos de Pitot 

9- Simulação em plataforma numérica comercial – requisitos de malha, 

colocação do problema físico, colocação de condições de contorno, escolha de 

modelos de turbulência e visualização e avaliação de resultados. 
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