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resumo 
 

 

Neste trabalho é proposta uma abordagem no ensino da Mecânica de Fluidos 
inovadora, tendo como objectivo primordial cativar o maior interesse dos 
alunos para o estudo da Física. 
Recorrendo a fenómenos físicos que ocorrem no corpo humano, é possível 
ensinar uma vasta gama de conteúdos de Física através da experimentação e 
da sua interpretação no contexto de Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Neste trabalho, são apresentadas algumas actividades experimentais de fácil 
execução na sala de aula e que possam contribuir para uma melhor eficácia no 
ensino/aprendizagem, nomeadamente na compreensão de doenças como a 
dificuldade respiratória, os aneurismas, entre outros.  
Também foi feita uma análise aos protocolos de algumas actividades 
experimentais, sugeridas por diversos manuais escolares. 
Apresenta-se ainda uma reflexão crítica, resultado da aplicação de um 
questionário a uma amostra de professores de Física e Química e de um 
workshop realizado. 
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abstract 

 
In this work an innovative approach of Fluid Mechanics teaching is suggested. 
The primary goal is to capture the attention of pupils for the study of Physics.  
Using physical phenomenon that occur in the human body, it is possible to 
teach a considerable amount of Physical contents through experimentation and 
its interpretation in the context of Science, Technology and Society.  
In this work, some experimental activities that can easily be done in classrooms 
are proposed. All these experiments contribute for a better learning experience 
and are useful to understand some illnesses as respiratory difficulties, 
aneurisms, among others.  
An analysis of the protocols of some experimental activities, suggested by 
some school manuals, was also made. 
A critical reflection is still presented, as a result of the application of a 
questionnaire to a sample of Physics and Chemistry teachers and one 
Workshop carried through.   
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1 Introdução 

A elaboração desta dissertação tem um significado bastante especial, dado 

que desde o ensino secundário, particularmente na disciplina de Física do 12º Ano, 

que a Mecânica de Fluidos me despertava particular interesse. A motivação para 

trabalhar nesta área tornou-se num desafio bem mais ambicioso depois de conhecer 

a proposta de articular os conhecimentos de Física com vários fenómenos 

relacionados com o nosso corpo, e encaminhar o cruzamento desta informação, 

para o contexto de sala de aula. 

Segundo Tuszynsky e Dixon (2002), “o aparelho circulatório dos mamíferos é 

um excelente exemplo de um sistema biológico de transporte baseado no 

escoamento de fluidos”, e de acordo com as orientações curriculares deve-se tentar 

sempre fazer uma “ilustração dos conteúdos que se ensinam com situações 

correntes ou simplesmente a sua aplicação a situações interessantes com 

explicação física acessível” (Cardoso et al., 2004), pelo que é feita uma proposta 

que me parece inovadora, mas acima de tudo bastante cativante, quer para quem 

está a transmitir a informação como para quem a recebe e processa de modo crítico. 

 Este trabalho pode dividir-se em três momentos: num primeiro momento faz-se 

uma revisão de alguns fundamentos teóricos de Mecânica de Fluidos, dando maior 

destaque aos conteúdos de Mecânica de Fluidos desenvolvidos na disciplina de 

Física do 12º Ano de escolaridade, e também é feita uma revisão de alguns 

conteúdos de Anatomia/Fisiologia, devido à necessidade de compreender o 

funcionamento de alguns mecanismos fisiológicos, para facilitar a sua interpretação 

segundo as leis da física. 

 No segundo momento são descritas e analisadas as actividades experimentais 

desenvolvidas, onde estarão expostas algumas analogias e metodologias a propor, 

bem como a articulação usada entre a Física e a Biologia Humana. São propostas 

actividades que facilitam a interpretação de assuntos relacionados com a vida 

quotidiana de cada indivíduo, e promovem um interesse exponencial nos alunos, 

uma vez que são assuntos com elevadas conotações afectivas, dado estarem 

directamente relacionados com a vida e com a morte (Rios e Solbes, 2003). 
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 No terceiro momento, serão aprofundadas as propostas de abordagem, 

fornecendo indicações bastante simples e elucidativas, para promover o sucesso na 

implementação das actividades anteriormente descritas em contexto de sala de aula, 

contribuindo deste modo para a implementação de um novo paradigma no ensino da 

Física. Serão ainda analisados e comentados os resultados de um questionário 

aplicado a professores de Física e Química, onde se propõem alguns ajustamentos 

na forma como são descritos os procedimentos experimentais nos manuais 

escolares. Por fim é feita uma descrição do Workshop realizado no âmbito desta 

dissertação, onde foram implementadas algumas das propostas citadas no ponto 

anterior, sendo descrita a receptividade dos diversos intervenientes. 
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2 Fundamentos Teóricos 
Dada a grande receptividade deste trabalho por profissionais do ensino de 

outras áreas científicas para além da Física e Química, e ambicionando cativar 

maior interesse de um público bastante alargado neste trabalho, torna-se necessário 

uma boa compreensão de todos os fenómenos abordados ao longo da dissertação, 

pelo que foram revisitados alguns conceitos relacionados com a Física dos Fluidos e 

aprofundados os conhecimentos de Anatomia/Fisiologia. 

Antes de iniciar a fundamentação científica, segue-se uma selecção de alguns 

feitos históricos que de alguma forma contribuíram para o conhecimento dos nossos 

dias, e que contribuem para uma melhor compreensão da evolução do 

conhecimento ao longo dos tempos (Eulate, 1996). 

O sangue transporta metabólitos e oxigénio para os tecidos, e permite a troca 

destes por dióxido de carbono e outros produtos excretados pelo metabolismo. A 

prova quantitativa de que o sangue realmente circulava ao longo de todo o corpo 

humano, foi demonstrada pelo Físico Inglês William Harvey1 numa das primeiras 

aplicações da lei da conservação a um problema biológico. 

 

 

Figura 2.1 – William Harvey (1578-1657) 

 

Harvey apresentou dois argumentos que provavam a necessidade do sistema 

circulatório ser um sistema fechado: (1) o corpo contém cerca de cinco litros de 

sangue, mas o ventrículo esquerdo bombeia cerca de setenta mililitros de sangue 

por batimento; a setenta batimentos por minuto o coração fará com que passem 

cerca de cinco litros de sangue na aorta em apenas um minuto. Numa hora, passam 
                                                 
1 As suas notáveis descobertas encontram-se registadas no livro "Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 
Sanguinis in Animalibus", publicado em 1628 em Frankfurt. 
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trezentos litros de sangue nas artérias, e se este não circulasse, para onde iria? (2) 

Colocando um dedo numa veia, como se mostra na Figura 2.2, este impossibilita 

que haja passagem de sangue na direcção do escoamento (na direcção contrária 

também não escoa devido à existência de válvulas). Em poucos minutos, pode-se 

verificar a retenção de uma elevada quantidade de sangue na veia, e como este se 

desloca numa única direcção, Harvey concluiu que o sangue deve circular num 

circuito fechado. 

 

       

Figura 2.2 – Imagens das experiências de Harvey acerca da circulação sanguínea 

 

Apesar de não ter conseguido provar, Harvey já assumia a existência de vasos 

sanguíneos de pequeno calibre a fazer a ligação entre as veias e as artérias, este 

feito foi conseguido pelo médico e biólogo Italiano Marcelo Malpighi (1628-1694), 

alguns anos após a morte de Harvey. 

O sistema circulatório é um pouco mais do que vários labirintos de tubagens 

com uma eficiente e engenhosa unidade de bombagem, formada por duas bombas: 

uma secção serve para levar o sangue aos pulmões e a outra para levar o sangue 

ao resto do corpo. O estudo do sistema circulatório segue as mesmas leis da física 

usada pelos engenheiros para descrever sistemas hidroeléctricos. 

Por volta do início do século XX foram propostas algumas analogias com o 

objectivo de descrever os fenómenos ocorridos num circuito eléctrico, recorrendo a 

sistemas hidráulicos. Robert A. Millikan, um físico americano que ficou 

mundialmente conhecido devido ao prémio Nobel da Física recebido em 1923 pelos 

seus estudos na área física experimental (onde se destacam a demonstração do 

efeito fotoeléctrico e a determinação experimental da constante de Planck), durante 
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os seus primeiros anos como assistente na Universidade de Chicago, dedicou-se à 

preparação de manuais tendo como objectivo principal simplificar o ensino da física. 

 

 

Figura 2.3 – Robert Andrews Millikan (1868-1953) 

 

Segundo um levantamento efectuado por Greenslade (2003), Millikan (entre 

outros) propôs nos seus livros analogias para a associação em série e em paralelo 

de sistemas hidráulicos que são considerados nos circuitos eléctricos. 

 

    

Figura 2.4 – Analogia hidráulica para circuitos em série (a) e em paralelo (b) 

 

 Pode-se verificar que a preocupação em tentar melhorar o processo ensino-

aprendizagem não é uma ideia recente, e o uso de analogias devidamente 

contextualizadas com o dia-a-dia dos alunos pode ajudar a entender melhor certos 

fenómenos físicos mais abstractos, contribuindo assim para um melhor ensino e 

mais sucesso na aprendizagem (Azevedo, 2004). 

(a) (b) 
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De acordo com Martins (2003) o movimento CTS, tem vindo a assumir-se 

como uma proposta credível para orientações curriculares, conceptualização de 

recursos didácticos e elaboração de estratégias de ensino, capazes de inverterem a 

tendência de desinteresse que os jovens têm vindo a apresentar relativamente ao 

ensino das ciências experimentais. A cultura CTS fomenta o desenvolvimento da 

sociedade e do conhecimento, com base na tecnologia, e incrementa a cultura 

científica da sociedade de maneira que permita desfrutar o apoio do cidadão como 

condição de progresso e sustentabilidade. Por isso, é vital fomentar o interesse nos 

jovens pela ciência, dando a cada aluno os conhecimentos básicos para formar uma 

cidadania participativa no terreno científico. O ensino da ciência e da tecnologia, 

crucial para o futuro desenvolvimento dos países, deve, portanto, basear-se em 

educar para inovar e educar para participar. 

A tecnologia tem sido encarada como uma actividade de menor estatuto que a 

ciência (Cajas 1999), mas pode ser bastante útil para a formação científica dos 

cidadãos e dos profissionais de ensino das ciências. 

 

2.1 A Mecânica de Fluidos 

Pode-se definir um fluido como sendo uma substância que sofre uma 

deformação quando é submetida a uma força tangencial, por mais pequena que ela 

seja. A noção de fluido engloba líquidos e gases, e o critério que permite distingui-

los reside no grau de compressibilidade: os líquidos são praticamente 

incompressíveis ao contrário dos gases, que numa mesma condição de pressão 

apresentam elevada compressibilidade. 

Existem algumas propriedades físicas que se devem considerar na mecânica 

dos fluidos, nomeadamente a massa volúmica, isotropia, continuidade, 

compressibilidade, viscosidade e tensão superficial. A massa volúmica de uma 

substância representa-se pela letra Grega ρ e é determinada pelo quociente entre a 

massa da substância e o volume ocupado por essa substância. A massa volúmica é 

uma grandeza característica de uma substância (a uma determinada temperatura) e 

tem como unidades do Sistema Internacional kg/m3. A densidade de uma substância 

relaciona-se com a sua massa volúmica, dado corresponder ao quociente entre a 
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massa volúmica da substância a que diz respeito e a massa volúmica da água à 

temperatura de 4º C. Os fluidos possuem, em geral, a propriedade da isotropia, ou 

seja, possuem as mesmas características em todas as direcções e considera-se que 

a distribuição da matéria é contínua. A compressibilidade de um fluido está 

associada à diminuição de volume do fluido quando sujeito a um aumento de 

pressão. A viscosidade está relacionada com a resistência à deformação dos fluidos 

quando em movimento e é expressa no Sistema Internacional em Pa.s. As acções 

da viscosidade representam uma forma de atrito interno, exercendo-se entre 

partículas contíguas que se deslocam a diferentes velocidades. A tensão superficial 

é um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido que leva a sua superfície 

a comportar-se como uma membrana elástica e é expressa no Sistema Internacional 

em N/m (Landau, 1987). 

Todos os fluidos existentes em sistemas biológicos, como por exemplo o 

sangue, a saliva, a urina e o ar que inspiramos/expiramos, denominam-se 

frequentemente de biofluidos. À medida que se vai desenvolvendo o conhecimento 

acerca do mecanismo de acção dos seres vivos, aumenta o interesse no estudo do 

comportamento dos biofluidos, dado representarem um papel importante no 

funcionamento de qualquer sistema biológico. 

 Ao falar de mecânica de fluidos, deve haver um cuidado em distinguir o 

estudo dos fluidos em repouso, a hidrostática, e o estudo dos fluidos em movimento, 

a hidrodinâmica. Note-se que embora o termo “hidro” derive da palavra Grega 

“hydros” cujo significado etimológico é “água”, a hidrostática e a hidrodinâmica 

referem-se ao estudo de qualquer fluido, seja líquido ou gás. 

2.1.1 Viscosidade de um Fluido 

Quando um corpo se desloca ao longo de um fluido, sofre a influência de uma 

força resistente ao seu movimento que aumenta com a velocidade do corpo em 

relação ao fluido. Este fenómeno ocorre, dado que quando o corpo se move no 

fluido, tem de vencer as forças de coesão existente entre moléculas do fluido, 

dissipando energia e quanto maior for a velocidade do corpo, maior será a 

dissipação de energia, isto é, maior será a resistência. Nos fluidos esta resistência 

depende da viscosidade. 
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 Nos gases a viscosidade cresce com o aumento da temperatura, mas nos 

líquidos ocorre o contrário: com o aumento da temperatura, aumenta a energia 

cinética média das moléculas, diminui (em média) o intervalo de tempo que as 

moléculas passam junto umas das outras e as forças intermoleculares tornam-se 

menos intensas, diminuindo assim a viscosidade. 

Para entender a natureza da viscosidade nos líquidos, suponhamos duas 

placas sólidas planas, uma sobre a outra, com um fluido contínuo entre elas como 

se ilustra na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – Escoamento de um fluido 

 

Aplicando uma força F constante a uma das placas, ela vai ser acelerada 

durante um certo intervalo de tempo, até adquirir uma velocidade terminal 

(constante) v. Se, por exemplo, a intensidade da força aplicada duplicar, a 

velocidade terminal também irá duplicar, pelo que se deduz facilmente que a 

velocidade terminal é proporcional à força aplicada. 

Pensando que o líquido entre as placas separa duas lâminas paralelas, o 

efeito da força aplicada numa das placas consiste em produzir diferenças de 

velocidade entre lâminas adjacentes. A lâmina adjacente à placa móvel move-se 

solidária com ela, ou seja, com velocidade v, e a lâmina adjacente à placa imóvel 

permanece solidária com esta, ou seja, com velocidade nula. O atrito entre lâminas 

adjacentes provoca dissipação de energia mecânica. 

 O módulo da força F, necessária para manter o movimento da placa com 

velocidade v constante, é directamente proporcional à área, A, da placa e ao módulo 

da velocidade, v, e inversamente proporcional à distância, L, entre as placas. Assim, 

pode-se escrever: 
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L
AvF μ

=  (2.1) 

 

onde μ corresponde ao coeficiente de viscosidade do fluido, que depende do fluido e 

da temperatura. 

 Na Tabela 2.1 são indicados para alguns líquidos e gases os valores da 

viscosidade em função da temperatura. A unidade usada é P (Poise) do sistema 

CGS (centímetro grama e segundo). A unidade usada no Sistema Internacional é o 

Pa.s que equivale a 10 P. De notar, que quando se fala de viscosidade se está a 

falar de viscosidade dinâmica e esta não deve ser confundida com a viscosidade 

cinemática cuja unidade do Sistema Internacional é m2/s. A viscosidade cinemática é 

dada pelo quociente entre a viscosidade dinâmica e a massa volúmica do fluido 

(Durán, 2003). 

 

Tabela 2.1 – Coeficiente de viscosidade (valores típicos) de alguns fluidos 

Líquidos (cP) Gases  (10−2 cP) 

Glicerina pura (20 oC) 1420,00 ar (0 oC) 1,71 

Água (0 oC) 1,79 ar (20 oC) 1,81 

Água (20 oC) 1,00 ar (100 ºC) 2,18 

Óleo de motor, SAE 40 (20 ºC) 319,00   

Óleo alimentar, milho (20 ºC) 84,00   

 

Da expressão (2.1) resulta que 
A
F  mede a tensão de corte. A força F está 

aplicada segundo A. Então a expressão (2.1) pode ser escrita como  

 

 
L
vμ

=τ  (2.2) 

 

ou, de modo mais geral 
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dL
dv

μ=τ  (2.3) 

 

A expressão (2.3) representa a chamada Lei de Newton para a viscosidade e o 

fluido para o qual ela é aplicada chama-se fluido Newtoniano. De uma maneira 

simples a Lei de Newton para viscosidade mostra que a tensão de corte é 

proporcional ao gradiente da velocidade. A constante de proporcionalidade é a 

viscosidade dinâmica. 

Em laboratório pode-se avaliar a viscosidade de um líquido quando se usa um 

tanque transparente de dimensões adequadas de modo a eliminar efeitos de parede, 

um líquido viscoso, uma placa de esferovite e um sistema de carga através de 

roldana fixa, régua e cronómetro. Os dados são aceites quando a placa de esferovite 

deslocar na interface de líquido/ar com uma velocidade constante. 

 

2.1.1.1 Lei de Poiseuille 

 Quando a velocidade de um fluido, em qualquer ponto, é constante no tempo, 

o escoamento é dito estacionário. Assim, cada partícula que passa por um 

determinado ponto fá-lo sempre com a mesma velocidade. Num outro ponto, as 

partículas podem passar com outra velocidade, mas aí, também, a velocidade é 

sempre a mesma. Estas condições podem ser conseguidas em fluidos com baixa 

velocidade de escoamento. 

 Considerando, agora, o escoamento de um fluido viscoso através de um tubo 

cilíndrico, com uma velocidade não muito elevada, de modo que o escoamento é 

laminar e estacionário, como se ilustra na Figura 2.6. A camada mais externa, 

chamada camada limite, adere à parede e tem velocidade nula. A parede exerce 

sobre esta camada uma força de sentido contrário ao movimento do fluido e ela, por 

sua vez, exerce uma força de mesmo sentido sobre a camada seguinte, e assim por 

diante. A camada central tem a velocidade máxima. O escoamento do fluido é como 

o movimento de vários tubos encaixados, cada qual deslizando com velocidade 

superior à do vizinho externo (uma analogia interessante é a cana de pesca 

extensível). 
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Figura 2.6 – Escoamento de um líquido 

 

Para averiguar como varia a velocidade das camadas de fluido com o 

afastamento do centro de um tubo cilíndrico de raio R, considere-se um elemento 

cilíndrico de fluido, de raio r e comprimento L, coaxial com o tubo que escoa por 

efeito de uma diferença de pressão 21 ppp −=Δ . A força que impulsiona o 

movimento do fluido tem módulo F e é igual a 2rpπΔ . 

Esta força que é proporcional à secção do cilindro de líquido, deve estar em 

equilíbrio com a força tangencial que actua na superfície lateral do elemento 

cilíndrico, segundo o movimento do líquido, com área rL2A π= , de modo que se 

obtém, de acordo com a expressão (2.3): 

 

 
dr
dv)rL2(rp 2 πμ=πΔ

 
 (2.4) 

 

ou 

 

 rdr)
L2
p(dv
μ
Δ

=
 

 (2.5) 

 

Integrando a expressão (2.5) desde um raio r genérico, para o qual a 

correspondente camada de fluido tem uma velocidade v, até que o raio seja r = R, ao 

qual corresponde uma camada de fluido com velocidade nula, obtém-se: 

 

 ( )22 rR)
L
p(

4
1)r(v −

Δ
μ

=
 

 (2.6) 
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Assim, facilmente se conclui que a velocidade de uma dada camada cilíndrica 

do fluido é directamente proporcional ao gradiente de pressão 
L
pΔ  e inversamente 

proporcional ao coeficiente de viscosidade. A velocidade das partículas do fluido é 

máxima em 0r =  (no centro do tubo), e diminui até zero em r = R (junto à parede).  

Considere-se agora uma camada cilíndrica de fluido, com raio interno r e raio 

externo r + dr, que se move com velocidade de módulo v. No intervalo de tempo dt, o 

volume de fluido que atravessa uma secção recta do tubo é )dA)(vdt(dV = , onde 

rdr2dA π= . Portanto, levando em conta a expressão (2.6), tem-se: 

 

 dt)rdr2)(rR)(
L
p(

4
1dV 22 π−

Δ
μ

=
 

 (2.7) 

 

O volume de fluido que escoa através de toda secção recta do tubo de raio R 

durante o intervalo de tempo dt é obtido pela integração em r, desde 0r =  até Rr = : 

 

 ( ) dtrdrrR)
L
p(

2
dV

R

0

22
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

Δ
μ
π

= ∫  
 (2.8) 

 

 O caudal, que é medido pelo volume de fluido que passa através de uma 

secção recta do tubo por unidade de tempo, dado por 
dt
dVQ = , será obtido, a partir 

da manipulação matemática, por: 

 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ

π
=

L
p

8
RQ

4

 
 (2.9) 

 

Esta equação é conhecida como equação de Poiseuille. Note-se que o caudal 

é directamente proporcional ao gradiente de pressão sobre o fluido, à quarta 

potência do raio, e inversamente proporcional à viscosidade, como era esperado. A 

expressão (2.9) pode ser reescrita na forma: 
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 Q)
R

L8(p 4π
μ

=Δ
 

 (2.10) 

 

A constante entre parêntesis, ou seja 4R
L8

π
μ , pode ser interpretada fisicamente 

como uma espécie de resistência ao escoamento.  

2.1.1.2 Lei de Stokes 

Considerando uma esfera de raio R movendo-se através de um fluido com 

uma velocidade constante, sobre a esfera actua uma força de resistência F
r

, 

exercida pelo fluido, cujo módulo depende do coeficiente de viscosidade μ do fluido, 

do raio R da esfera e do módulo v da sua velocidade. Stokes (1951) relacionou estas 

variáveis através da seguinte expressão: 

 

 RvkF μ=
 

 (2.11) 

 

onde k representa o coeficiente dado por 6π (caso de esfera). Nestes termos, 

Stokes (1915) enunciou uma lei em que postulava que o módulo da força de 

resistência do fluido sobre a esfera era dado por:  

 

 Rv6F μπ=
 

 (2.12) 

 

2.1.2 Equação de Continuidade 

A equação da continuidade mostra que a variação da massa de um líquido, 

contida num determinado volume, limitado por uma superfície durante um certo 

tempo, é igual ao escoamento de massa de líquido através dessa superfície, durante 

o mesmo tempo, ou seja, é igual à massa de líquido que nele entra, diminuída da 

massa de líquido que dele sai, durante um intervalo de tempo. 

Considere-se o caudal de massa (ou caudal mássico) que passa por uma 

secção transversal, de um tubo horizontal, como se mostra na Figura 2.7 
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Figura 2.7 – Caudal mássico de líquido num tubo 

 

Nas condições da Figura 2.7, o volume de líquido que atravessa a secção 

recta do tubo A, é dado por: 

 

 lAV Δ=Δ  (2.13) 

 

em que tvl Δ=Δ . 

 

Dado ρ ser tomado como constante, virá 

 

 Vm Δρ=Δ  (2.14) 

 

e o caudal mássico de líquido  

 

 Av
t
m

ρ=
Δ
Δ

 (2.15) 

 

Para o caso da situação, conforme mostra a Figura 2.8. 

 

A A v 

Δl

A A v 

Δl
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Figura 2.8 – Tubo com desnível e diferentes secções 

 
Na secção recta 1A , tem-se ΔtvAρΔm 1111 = , e na secção recta 2A , 

ΔtvAρΔm 2222 = . Como a massa que passa por 1 é a mesma que passa por 2, 

isto é, 21 ΔmΔm = , resulta: 

 

 ΔtvAρΔtvAρ 222111 =  (2.16) 

 

ou 

 

 222111 vAρvAρ =  (2.17) 

 

e finalmente 

 

 constantevAρ =  (2.18) 

 

No caso em que a massa volúmica do líquido, ρ , é constante, a equação de 

continuidade é dada por 

 

 constantevA =  (2.19) 

 

A1

 v1 

A2 

Δl1 = v1Δt 
Δl2 = v2Δt 

 v2 
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ou seja, o caudal volumétrico é constante. 

 

2.1.3 Teorema de Bernoulli 

Daniel Bernoulli (1700-1782) – simultaneamente filósofo, físico, fisiologista, 

médico, botânico e matemático – é considerado por muitos o mais brilhante 

representante da família Bernoulli. 

Um dos seus interesses, situava-se nos campos da Física e da Matemática, e 

em 1728 publicou uma obra sobre a Hidrodinâmica (importante estudo de Mecânica 

dos Fluidos). Em 1738 publicou em, Estrasburgo, o Tratado de Hidrodinâmica. A 

contribuição deste tratado tinha a ver com a chave da interpretação do movimento 

dos fluidos ideais. 

A importância de Bernoulli passa também pela dedução de uma expressão que 

traduz o teorema com o seu nome, que resulta directamente do princípio da 

conservação da energia (se não há atrito, a partícula desloca-se sem perder 

energia). 

 Se a partícula estiver animada de velocidade, v, a sua energia cinética é 

2
c mv

2
1E = . Similarmente, a energia cinética por unidade de peso é dada por 

g2
v2

. 

Por outro lado, a energia potencial por unidade de peso escoado é, z, e a energia 

potencial de pressão por unidade de peso é 
g

p
ρ

. 

Assim, de acordo com Bernoulli, uma partícula animada de uma velocidade, v, 

sujeita a uma pressão, p (assumida como pressão relativa, isto é, medida em 

relação à pressão atmosférica) e colocada a uma cota de nível, z, acima de um 

plano horizontal de referência, tem por unidade de peso, os seguintes tipos de 

energia ou “carga” (por terem dimensões de um comprimento são chamadas de 

alturas) 

 

 
g

v
g

pzE
2

ρ
+

ρ
+=  (2.20) 
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em que a expressão (2.20) é uma das maneiras de apresentar a expressão do 

teorema de Bernoulli. 

A seguir apresenta-se a dedução da expressão (2.20).  

Na Figura 2.9 a energia potencial do líquido muda enquanto ela se move. A 

variação da energia potencial é igual a 

 

 )hρVg(hE 12P −=Δ  (2.21) 

 

em que V representa o volume de líquido que se movimentou da posição 1 para a 

posição 2. 

 

 

Figura 2.9 – Movimento de um volume de líquido, com desnível 

 

A energia cinética do líquido também varia. Sendo assim, a variação da 

energia cinética é dada por 

 

 2
1

2
2c mv

2
1mv

2
1E −=Δ  (2.22) 

 

com Vm ρ= . 

Se a força exercida sobre o líquido na posição 1 é diferente da exercida na 

posição 2, o trabalho é dado por 

A1 

v1 

l2 

v2 

A1

v1 

A2

l1  

v2 

A2 A2 

h1 

h2 

h1 

h2 
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   l-F l FW 2211=  (2.23) 

 

Mas a força é dada pelo produto da pressão pela área da superfície recta do 

tubo. Assim, a expressão (2.23) torna-se 

 

   lA-plA pW 222111=  (2.24) 

 

mas 2211 lAlAV ==  e, 

 

 )pp(VW 21 −=  (2.25) 

 

Como o valor do trabalho é igual ao somatório da variação da energia (cinética 

e potencial) conduz a 

 

 2
1

2
21221 ρVv

2
1ρVv

2
1)-hρVg(hV pVp −+=−  (2.26) 

 

Dividindo a expressão (2.26) por V, (dado ser V≠0), tem-se 

 

 2
222

2
111 ρv

2
1ρghpρv

2
1ρghp ++=++  (2.27) 

 
ou 

 

 constantev
2
1ghp 2 =ρ+ρ+  (2.28) 

 

expressão que também traduz a equação de Bernoulli, para movimento de fluidos 

ideais. 
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Se a expressão (2.28) for dividida por ρg, obtém-se a equação (2.20), com 

hz = . 

Pode-se concluir que num caso de um fluido incompressível em regime 

permanente, em que se possam desprezar as forças de atrito (ou seja as perdas de 

energia) mantém-se a “carga” total da partícula ao longo da trajectória. 

 

2.1.3.1 Tubo de Venturi 

Uma das possíveis aplicações da equação de Bernoulli é o tubo de Venturi. 

Este caracteriza-se pelo estrangulamento que possui numa dada zona do tubo e 

será considerado, nesta investigação, em duas situações (estrangulamento devido à 

presença de colesterol e a circulação sanguínea e à presença de excesso de muco 

em asmáticos – aparelho respiratório). 

 

 

 
 

Figura 2.10 – Representação de um tubo de Venturi 

 

Tal como mostra a equação de Bernoulli, quando o caudal se mantém 

constante e quando um fluido atravessa uma secção estrangulada, a sua velocidade 

aumenta – pode-se dizer que há um aumento da pressão dinâmica do fluido ( 2v
2
1
ρ ). 

De acordo com o Teorema de Bernoulli, para um fluido ideal e num 

escoamento horizontal, a pressão total (somatório da pressão estática com a 

pressão dinâmica) mantém-se constante em todas as secções, logo na situação da 

Figura 2.10 e no estrangulamento haverá necessariamente um decréscimo na 

pressão estática e um aumento da pressão dinâmica do fluido. 

 

A1 

A2 →

1v  
→

2v  
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2.1.4 Lei fundamental da hidrostática ou Lei de Stevin 

Deve-se a Stevin a dedução da equação que traduz a Lei fundamental da 

hidrostática. Stevin deu uma contribuição notável para o desenvolvimento científico 

da mecânica. Na sua obra destacam-se duas importantes publicações, editadas em 

1586: Princípios de Estática, uma espécie de continuação dos trabalhos de 
Arquimedes; Aplicações de Estática e Princípios de Hidrostática. 

Considere-se uma porção cilíndrica de um líquido, em que hΔ  representa a 

sua altura e S a área de cada face (A e B), conforme se ilustra na Figura 2.11 

 

 

Figura 2.11 – Forças presentes num corpo em equilíbrio hidrostático 

 

A força resultante sobre o cilindro é nula, uma vez que o líquido se encontra 

em repouso. Sendo assim, as forças de pressão segundo a direcção horizontal 

anulam-se, ou seja, os pares de forças estão ao mesmo nível e são simétricos e a 

soma das forças de pressão que actuam nas bases do cilindro ( AF
r

 e BF
r

) e o peso do 

cilindro segundo a direcção vertical, será, também, nula (porque o cilindro está em 

repouso). 

Sendo assim, 

 

 0PFF BA

rrrr
=++  (2.29) 

r
AF

r
BF

r
P

A 

Δh

B 
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ou, por actuarem na mesma direcção 

 

 PFF AB +=  (2.30) 

 

Mas mgP =  e como se admite que o líquido é, praticamente incompreensível, 

a sua massa volúmica,ρ , não é influenciada pela pressão e 

 

 ghSgVP ρΔ=ρ=  (2.31) 

 

em que V é o volume da porção cilindrica ( hSV Δ= ). 

Assim, a pressão no ponto B será: 

 

 
S

PFp
S
Fp A

B
B

B
+

=⇔=  (2.32) 

 
ou 

 

 
S

ghSFp A
B

ρΔ+
=  (2.33) 

 
e 

 

 hgpp AB Δρ+=  (2.34) 

 

 
finalmente 

 

 ρgΔhΔp =  (2.35) 
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que traduz a lei fundamental da hidrostática, que pode ser enunciada como: a 

diferença de pressão entre dois pontos situados no interior de um líquido 

homogéneo e em equilíbrio, é directamente proporcional à massa volúmica do 

líquido, à aceleração da gravidade e à diferença de nível entre pontos considerados. 

A expressão (2.35) mostra que a pressão exercida num líquido aumenta com a 

profundidade e é a mesma em todos os pontos que estiverem ao mesmo nível. 

No geral para uma superfície livre de líquido a expressão (2.35) tem o aspecto 

 

 hgpp atmB Δρ+=  (2.36) 

 

em que atmp  representa a pressão exercida pelo ar atmosférico na superfície livre do 

líquido (pressão atmosférica) e hΔ  a profundidade a que se encontra o ponto no 

interior do líquido. 

 

2.1.5 Princípio de Arquimedes 

Pensa-se que foi durante um banho que Arquimedes de Siracusa descobriu 

que todos os corpos mergulhados num fluido sofrem, por parte do fluido, uma força 

vertical com sentido de baixo para cima, cuja intensidade depende do peso do fluido 

deslocado pela presença do corpo. A essa força deu-se o nome de impulsão e o seu 

módulo exprime-se da forma: 

 

 VgI ρ=
 

 (2.37) 

 

onde ρ é a massa volúmica do fluido, g a aceleração da gravidade e V o volume de 

líquido deslocado (que corresponde ao volume do corpo imerso). 
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2.2 Anatomo-fisiologia do Sistema Cardiovascular 

Para uma melhor compreensão dos assuntos que serão tratados 

experimentalmente, considerou-se oportuno introduzir algumas noções de anatomo-

fisiologia do sistema cardiovascular. 

Segundo Seeley et al. (2001), o sistema cardiovascular é constituído pelo 

coração, sangue e vasos sanguíneos e tem como principal função, transportar 

oxigénio e nutrientes necessários para o bom funcionamento de todos os tecidos do 

corpo. Este sistema de transporte é levado a cabo pelo coração que serve de 

bomba, e pelos vasos sanguíneos que conduzem o sangue desde o coração até aos 

tecidos, como se pode visualizar na Figura 2.12. 

A substância que banha os tecidos é chamada de fluido intersticial, este é 

mantido pelo sangue e pela linfa. O sangue recebe o oxigénio dos pulmões, 

nutrientes do tracto gastrointestinal, hormonas das glândulas endócrinas e ainda 

enzimas de outras partes do corpo, e transporta essas substâncias para todos os 

tecidos, onde se difundem desde os vasos sanguíneos microscópicos para o fluido 

intersticial. A partir do fluido intersticial, as substâncias entram nas células e os 

desperdícios das células entram nos vasos sanguíneos. 

O sangue que se encontra no interior dos vasos sanguíneos, o fluido intersticial 

que se encontra à volta dos tecidos do corpo e a linfa que se encontra nos vasos 

linfáticos constituem o ambiente interno do corpo. Como os tecidos do corpo são 

demasiado especializadas para se ajustarem a mudanças muito limitadas no seu 

ambiente, o seu ambiente interno deve ser mantido dentro dos limites fisiológicos 

normais. Esta condição é chamada de homeostase.  
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Figura 2.12 – Sistema circulatório humano 

 

2.2.1 Sangue  

O sangue é um fluido de ligação aos tecidos e desempenha funções de 

extrema relevância, nomeadamente transporte (de oxigénio dos pulmões aos tecidos 

do corpo, de dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões, de nutrientes do 

tracto gastrointestinal para os tecidos, de desperdícios das células para os rins, 

pulmões e glândulas sudoríferas, de hormonas das glândulas endócrinas para os 
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tecidos e de energia sob a forma de calor das várias células), regulação (do pH 

através de estados-tampão, da temperatura normal do corpo através de absorção de 

calor e de propriedades refrigeradoras da água contida, da quantidade de água 

contida nas células principalmente através de iões sódio dissolvidos) e protecção 

(contra a perda de sangue através do mecanismo de revestimento e contra a 

intrusão de micróbios e toxinas através dos glóbulos brancos fagocitosos ou 

proteínas do plasma especializadas, como os anticorpos). 

Das suas propriedades físicas destaca-se o facto de ser um fluido viscoso: é 

mais denso e mais viscoso que a água. A viscosidade do sangue pode ser sentida 

através do tacto. A sua temperatura no corpo humano é de aproximadamente 38ºC, 

o seu pH é da ordem dos 7,35 (ligeiramente alcalino).  

Num homem adulto o volume médio de sangue é de aproximadamente 5-6 

litros; numa mulher adulta o volume médio de sangue é de aproximadamente 4-5 

litros. O sangue constitui cerca de 8% da massa corporal. 

O sangue é composto por plasma (líquido que contém substâncias dissolvidas) 

e outros elementos (eritrócitos, leucócitos e trombócitos).  

Os eritrócitos, mais vulgarmente conhecidos como glóbulos vermelhos, são uns 

discos bicôncavos com um diâmetro médio de 8 μm. Na fase madura a sua estrutura 

é bastante simples: não têm núcleo e não se podem dividir nem levar a cabo 

actividades metabólicas. Na sua essência, os eritrócitos consistem numa membrana 

de plasma com permeabilidade selectiva chamada citoplasma, e um pigmento 

vermelho chamado hemoglobina. A hemoglobina transporta oxigénio para as células 

do corpo e é responsável pela cor vermelha do sangue. Os valores normais de 

hemoglobina são de cerca de 14-20 g/ml de sangue em crianças, 12-15 g/100 ml de 

sangue adultos do sexo feminino e 14-16,5 g/100 ml de sangue em adultos do sexo 

masculino. 

A hemoglobina dos eritrócitos combina-se com o oxigénio e com o dióxido de 

carbono de modo a transportá-los pelos vasos sanguíneos. A molécula de 

hemoglobina caracteriza-se por quatro proteínas idênticas chamadas globina e 

quatro grupos coloridos chamados heme, e cada uma delas está ligada a uma 

proteína que contém ferro. À medida que os eritrócitos passam pelos pulmões, cada 

um dos átomos de ferro da molécula de hemoglobina combina-se com uma molécula 
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de oxigénio formando a oxihemoglobina. O oxigénio é transportado na 

oxihemoglobina para outros tecidos do corpo. Nesses tecidos, dão-se reacções 

entre o oxigénio e a hemoglobina e o oxigénio é libertado difundindo-se no fluido 

intersticial e nas células. No regresso da hemoglobina aos pulmões a hemoglobina 

combina-se com o dióxido de carbono no fluido intersticial, formando a 

carbaminohemoglobina. Uma vez alcançado os pulmões, o dióxido de carbono é 

libertado e exalado. Os eritrócitos são os grandes responsáveis pelo transporte do 

oxigénio no sangue, devido ao facto de não terem um núcleo, o que aumenta a sua 

capacidade de transportar oxigénio e também devido ao facto de não possuírem 

uma mitocôndria e gerarem ATP anaerobicamente, não consomem nenhum do 

oxigénio que transportam. 

Os leucócitos, vulgarmente conhecidos por glóbulos brancos, são constituídos 

por um núcleo, mas não contêm hemoglobina e podem ser agrupados em três 

grupos: os granulócitos, que são constituídos por grânulos largos no interior do 

citoplasma e têm um núcleo lobulado, os monócitos, que são constituídos por 

grânulos citoplasmáticos que não são facilmente visualizados ao microscópio, e os 

linfócitos, que se desenvolvem nas células responsáveis pela produção de 

anticorpos. Tal como os eritrócitos, os leucócitos possuem proteínas na sua 

superfície. Estas são denominadas por antigénios HLA (o nome deriva do inglês 

“Human Leucocit Antigens” que traduzido para português seria “Antigénios 

Leucócitários Humanos”) e têm a particularidade de serem exclusivas para cada 

pessoa (excepto nos gémeos monozigóticos). Se um tecido incompatível for 

transplantado, é rejeitado pelo receptor como sendo um tecido estranho ao 

organismo, devido às diferenças entre os antigénios HLA do paciente e do dador.  

A pele e as membranas mucosas do corpo estão continuamente expostas a 

micróbios e toxinas. Alguns desses micróbios são capazes de invadir tecidos mais 

profundos e causar doenças. Uma vez dentro do corpo, os leucócitos combatem-nos 

por fagocitose (ingestão da bactéria e deposição em células mortas) ou através da 

produção de anticorpos (que são proteínas que inactivam os antigénios). A 

interacção antigénio-anticorpo é responsável pelo combate a infecções, imunidade a 

certas doenças, e pelos diferentes tipos de sangue, alergias e rejeição do corpo a 

um transplante de um indivíduo com um código genético diferente. 
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Normalmente, um aumento da quantidade de glóbulos brancos presentes no 

sangue sugere a presença de uma inflamação ou uma infecção. Devido ao facto de 

cada tipo de glóbulo branco ter funções distintas, pode-se fazer um melhor 

diagnóstico da situação através da determinação da percentagem de cada tipo de 

glóbulo branco. 

Os trombócitos, vulgarmente conhecidos como plaquetas, são pequenas 

células em forma de disco formadas na medula óssea, sem núcleo mas com uns 

grânulos que participam na coagulação sanguínea. A sua função principal é a 

prevenção da perda de fluidos através do desencadeamento de reacções que 

resultam na coagulação do sangue. 

Quando são retirados os leucócitos, os trombócitos e os eritrócitos do sangue, 

vê-se um fluido amarelado que corresponde ao plasma. O plasma é constituído na 

sua maioria por água (91,5%) e solutos (proteínas plasmáticas, nutrientes, gases, 

electrólitos, desperdícios do metabolismo, enzimas e hormonas). Algumas das 

proteínas que se encontram no plasma também podem ser encontradas em outras 

partes do corpo, mas as proteínas plasmáticas encontram-se exclusivamente no 

plasma. 

A hemostase do sangue está associada ao estancamento de um corrimento. 

Quando os vasos sanguíneos são danificados, existem três mecanismos para a 

prevenção da perda de sangue: o espasmo vascular (as paredes dos músculos 

contraem-se de modo a reduzir a passagem de sangue), formação de plaquetas 

(quando as plaquetas entram em contacto com partes do corpo danificadas, mudam 

de características drasticamente: alargam-se, tornam-se mais irregulares, aderem-se 

facilmente a fibras de colagéneo na ferida e provocam a produção de mais plaquetas 

que posteriormente irão aderir-se às plaquetas iniciais), e a coagulação (o plasma do 

sangue forma um gel, chamado de coágulo, que consiste no emaranhamento de 

fibras insolúveis do sangue onde algumas células do sangue ficam presas). 

2.2.2 O coração  

O coração é o centro do sistema cardiovascular. É um órgão com uma 

cavidade muscular que tem uma massa compreendida entre os (200 - 300) gramas 

e “bate” mais de 100 000 vezes por dia, bombeando cerca de 7000 litros de sangue 
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por dia através de mais de 96 000 quilómetros de vasos sanguíneos. Este está 

situado entre os pulmões no mediastino e cerca de dois terços encontra-se no lado 

esquerdo da linha média do corpo. A forma do coração assemelha-se a um cone 

sem corte com o tamanho de um punho fechado, com extremidade ligeiramente 

pontiaguda. O ápex (ou vértice) corresponde à parte mais pontiaguda do ventrículo 

esquerdo, a câmara mais baixa do coração que se estende até ao diafragma. A 

maioria dos vasos sanguíneos encontra-se anexada à base do coração, que é 

formada pelo aurícula, na sua maioria a aurícula esquerda. À volta do coração existe 

um músculo que o suporta chamado pericárdio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Coração 

A parede do coração é formada por três camadas: o epicárdio (camada mais 

externa), o miocárdio (camada intermédia) e o endocárdio (camada mais interna). 

O bombeamento do sangue pelo coração está directamente relacionado com 

variações de pressão do sangue, que são provocadas pelas mudanças do tamanho 

dos compartimentos, e que provocam a abertura e o fecho das válvulas. Quando as 

paredes da aurícula são estimuladas a contrair pelo nódulo SA (sino-auricular), o 

tamanho dos compartimentos da aurícula diminui, aumentando a pressão sanguínea 

no seu interior. Este aumento da pressão sanguínea provoca a abertura das válvulas 

aurículo-ventriculares (AV) e o sangue que estava no aurícula flui para o ventrículo. 

A parede do ventrículo permanece relaxada até que a aurícula tenha terminado a 
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interior da câmara diminui. O sangue flui pelo coração de áreas de maior pressão 

sanguínea para áreas de menor pressão sanguínea. 

Quando a parede do ventrículo contrai, a pressão sanguínea ventricular 

aumenta para um nível mais elevado que nas artérias de tal forma que o sangue que 

se encontra no ventrículo força a abertura das válvulas semilunares de modo a fluir 

para as artérias. Simultaneamente a forma das válvulas aurículo-ventricular cúspidas 

obrigam-nas a fechar, de modo a prevenir o fluxo de sangue do ventrículo para a 

aurícula, onde agora a pressão sanguínea é menor uma vez que as paredes se 

encontram relaxadas. 

Numa batida normal do coração, as duas aurículas contraem enquanto que os 

ventrículos relaxam. Quando os dois ventrículos contraem, as aurículas voltam a 

relaxar. O termo sístole refere-se à fase de contracção e o termo diástole refere-se à 

fase de relaxamento. Um ciclo cardíaco, ou batida normal do coração, consiste 

numa sístole arterial e diástole ventricular ocorrida em simultâneo, seguida de uma 

sístole ventricular e diástole auricular ocorrida em simultâneo. 

2.2.3 Os vasos sanguíneos 

Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubagens que transportam o 

sangue do coração para os tecidos do corpo humano, voltando de seguida ao 

coração. As artérias são os vasos responsáveis pelo transporte do sangue desde o 

coração até aos tecidos. As artérias de maior diâmetro saem do coração e dividem-

se em artérias de tamanho médio que se ramificam pelas várias regiões do corpo. 

Estas artérias de tamanho médio dividem-se em artérias menores, que por sua vez 

se dividem em artérias ainda mais pequenas chamadas arteríolas. As arteríolas no 

interior de um tecido ou órgão dividem-se em vasos microscópicos chamados 

capilares. Nas paredes dos capilares há trocas de substâncias entre o sangue e os 

tecidos. Antes de abandonar os tecidos, os grupos de capilares reúnem-se para 

formar veias denominadas vénulas. Estas por sua vez juntam-se para 

progressivamente formarem tubos de maior diâmetro chamados de veias. As veias 

são vasos sanguíneos que transportam sangue dos tecidos para o coração. 

As artérias, como se ilustra na Figura 2.14, têm paredes formadas por três 

camadas distintas e um núcleo oco chamado de lúmen, por onde passa o sangue. A 
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camada mais interna é composta por escamas de epitélio, denominadas endotélio, e 

tecido elástico. A camada intermédia é constituída por músculo fino e tecido de 

ligação elástico. A camada mais externa é composta principalmente por fibras de 

colagéneo e fibras elásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Histologia de um vaso sanguíneo - artéria (Seeley, 2001) 

 

Como resultado da estrutura da camada intermédia, as artérias possuem duas 
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bombeamento do coração provoca um fluxo sanguíneo pelas artérias com pressão 

elevada. 

 As veias com diâmetro superior a 2 mm contêm válvulas que permitem ao 

sangue circular até ao coração, mas não em sentido contrário. As válvulas são 

pregas de túnica íntima, que formam duas abas semelhantes, em forma e função, às 

válvulas semilunares do coração. As duas pregas sobrepõem-se no centro da veia 

de modo a que, quando o sangue tenta fluir em sentido contrário, ocluem o vaso. 

 

2.3 Anatomo-fisiologia do Sistema Respiratório 

Tal como foi feito para o sistema circulatório, considerou-se interessante seguir a 

mesma metodologia e fazer uma breve introdução da anatomo-fisiologia do sistema 

respiratório. 

Desde que nascemos, o fenómeno da respiração está presente, mesmo de 

forma inconsciente, nas nossas vidas. De facto a respiração é necessária para o 

bom funcionamento de todas as células do nosso organismo dado ser vital o 

contínuo fornecimento de oxigénio e a remoção de dióxido de carbono por elas 

produzidas. 

O aparelho respiratório é constituído pelas fossas nasais, faringe, laringe, 

traqueia, brônquios e pulmões, tal como se ilustra na Figura 2.15. 

 

                                

Figura 2.15 – Histologia do aparelho respiratório (Seeley, 2001) 
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O nariz é composto pela pirâmide nasal (estrutura externa integrante da face) e 

as fossas nasais. As fossas nasais compreendem o espaço entre as narinas e os 

orifícios que fazem a ligação com a faringe, chamados coanas, e têm várias funções, 

nomeadamente permitir a passagem do ar (mesmo quando a boca está ocupada 

com alimentos), filtrar o ar (os pêlos aprisionam as partículas de maiores dimensões 

em suspensão no ar; o muco nasal capta detritos contidos no ar, sendo de seguida 

direccionado para a faringe de modo a ser deglutido e eliminado pelo aparelho 

digestivo), humidificar e aquecer o ar (de modo a evitar a agressão das vias aéreas 

interiores pelo frio). 

A faringe é um órgão comum ao aparelho digestivo e ao aparelho respiratório, 

está dividida em três regiões (nasofaringe, orofaringe e laringofaringe), das quais se 

destacam para este trabalho a nasofaringe que é a parte superior da faringe e 

estende-se das coanas até ao palato mole (nesta zona dá-se a passagem de ar com 

objectivo de igualar as pressões atmosféricas e a do ouvido médio), e a orofaringe 

que prolonga-se da úvula até à epiglote. A úvula é um prolongamento do palato mole 

responsável por evitar que as substâncias deglutidas contactem com a nasofaringe e 

com as fossas nasais. 

A laringe é constituída por um invólucro exterior de nove cartilagens 

interligadas por músculos e ligamentos, e a sua função é essencialmente produção 

de som (através da passagem de ar nas pregas vocais, fazendo com que vibrem e 

seja produzido um som). 

A traqueia é um tubo membranoso constituído por tecido conjuntivo denso e 

músculo liso, reforçado por umas cartilagens em forma de “C”. Esta sucede à laringe 

e termina ao nível da quinta vértebra torácica, onde se bifurca constituindo os 

brônquios principais que se vão ramificando em brônquios de calibre 

progressivamente menor, terminando em pequenos tubos e sacos de dimensões 

microscópicas. A árvore traqueobrônquica engloba todas as vias aéreas a partir da 

traqueia, que se pode dividir em duas porções: a porção condutora e a porção 

respiratória. 
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A porção condutora, também chamada de vias aéreas de condução, tem início 

na traqueia e termina nos bronquíolos terminais; esta tem como função conduzir o ar 

e remover-lhe as impurezas (encaminhando-as para o exterior). 

À medida que o calibre das vias aéreas diminui, a constituição das suas 

paredes altera-se: diminui o tecido cartilagíneo e aumenta a quantidade de músculo 

liso. Deste modo, o relaxamento e a contracção da componente muscular das vias 

aéreas vai alterar o diâmetro dos brônquios e bronquíolos (variando também o 

volume de ar que os atravessa). 

A porção respiratória, também denominada vias aéreas respiratórias, inicia-se 

nos bronquíolos terminais e termina em pequenas câmaras-de-ar onde se realizam 

trocas gasosas entre o ar e o sangue, os alvéolos. Os bronquíolos terminais 

ramificam-se para formar os bronquíolos respiratórios, que têm pouca aptidão para 

efectuar trocas gasosas, uma vez que comunicam com poucos alvéolos. À medida 

que aqueles se dividem para constituir novos bronquíolos respiratórios de menores 

dimensões, o número de alvéolos que com eles comunicam é, progressivamente, 

maior. Estas estruturas vão originar os canais alveolares que consistem em 

estruturas tubulares muito ramificadas e perfuradas. Cada orifício neles existente 

conduz a um alvéolo; as paredes dos canais alveolares não são mais do que uma 

sucessão de alvéolos. Os canais alveolares terminam em duas ou três câmaras 

ligadas a dois ou mais alvéolos, chamados sacos alveolares. 

As trocas gasosas entre o ar e o sangue são efectuadas ao nível da membrana 

respiratória dos pulmões. Esta é essencialmente constituída pelas paredes 

alveolares e pelos capilares pulmonares vizinhos, e a sua espessura é muito fina de 

modo a facilitar as trocas gasosas. Na Figura 2.16 está indicado o mecanismo de 

trocas gasosas na respiração. 

Os pulmões são os principais órgãos da respiração e os mais volumosos do 

organismo. Cada pulmão tem uma forma cónica de base inferior, apoiada no 

diafragma e vértice uns centímetros acima da clavícula. 

O hilo encontra-se na face interna de cada pulmão e é o local de entrada/saída 

das estruturas da raiz do pulmão, constituída pelos brônquios principais, vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. 
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O pulmão direito tem três lobos e o esquerdo tem dois. Os lobos são 

separados por cisuras profundas visíveis na superfície do pulmão. A cada lobo 

corresponde um brônquio secundário. Os lobos dividem-se em lóbulos, cada qual 

provido de ar por meio de um brônquio terciário.  

Existem nove lóbulos no pulmão esquerdo e dez no pulmão direito. Os lóbulos 

são separados uns dos outros por septos de tecido conjuntivo que, ao contrário das 

cisuras, são indistinguíveis a olho nu. Como os brônquios e os vasos mais 

importantes não atravessam os septos de tecido conjuntivo, os lóbulos lesados 

podem ser removidos cirurgicamente, ficando o pulmão restante praticamente 

intacto. 

Os pulmões estão contidos na cavidade torácica. Cada pulmão está envolvido 

por uma cavidade pleural, formada pelas membranas serosas pleurais. O mediastino 

separa as cavidades pleurais: a pleura parietal cobre a parede torácica interna, a 

face superior do diafragma e o mediastino; a pleura visceral reveste a superfície do 

pulmão. 
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Figura 2.16 – Mecanismo de trocas gasosas na respiração (Seeley, 2001) 
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aos pulmões. O fluido pleural é semelhante a uma pequena camada de água entre 

duas lâminas de vidro (pleuras parietal e visceral) que podem deslizar uma sobre a 

outra, mas que são difíceis de separar.  

 

 

Figura 2.17 – Cavidade e membranas pleurais (Seeley, 2001) 
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Figura 2.18 – Tipos de escoamento no mecanismo de respiração (Netter, 1995) 

 

A entrada de ar para os pulmões requer a existência de um gradiente de 

pressão entre o exterior e os alvéolos, da mesma forma que o fluxo de ar dos 

alvéolos para o exterior requer a existência de um gradiente de pressão na direcção 

oposta. 

Os princípios físicos do fluxo ou caudal de ar em tubos, tal como aqueles que 

constituem as vias respiratórias, são semelhantes aos do fluxo do sangue em vasos. 

Assim a relação dada por (2.10) toma o aspecto: 
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em que Q representa o caudal de ar que passa por um tubo, p1 a pressão num ponto 

P1 (da secção recta que contém 1), p2 a pressão num ponto P2 (da secção recta que 

contém 2) e R’ a resistência ao escoamento do ar pelas vias aéreas (dado por 

4R
L8

π
μ ). 

 A diferença de pressão entre P1 e P2 é responsável pelo movimento do ar entre 

os dois pontos do tubo. Quando a pressão em P1 é maior do que em P2, o ar move-

se de P1 para P2, ou seja de um centro de alta pressão ou de maior pressão para um 

centro de baixa pressão ou de menor pressão. Durante a inspiração, gera-se um 

gradiente de pressão positiva entre o exterior e os alvéolos, pelo que a pressão 
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atmosférica é superior à pressão alveolar e o ar entra para a traqueia e brônquios 

em direcção aos alvéolos. 

A resistência ao escoamento é definida pela relação entre a variação de 

pressão alveolar e o caudal de ar que escoa. A Figura 2.19 ilustra de que maneiras é 

influenciada a resistência ao escoamento. 

 

 

Figura 2.19 – Resistência ao escoamento; variação do raio e do comprimento (Netter, 1995) 

 

De acordo com a observação da Figura 2.19, a resistência ao escoamento 

aumenta quando o diâmetro interior da via aérea diminui (de um factor de 1 para 16) 

para um mesmo comprimento ou quando o comprimento da via aérea aumenta (de 

um factor de 2 para 4) para o mesmo diâmetro interior. 

O pulmão indicado na Figura 2.20 mostra uma situação em que existe uma 

doença obstrutiva. Esta pode ser avaliada através da analogia de uma via aérea que 

apresenta estrangulamento, usando um tubo de Venturi. 

O valor típico da resistência para adultos é inferior a 3 cmH2O/(L.s-1) e 

depende das dimensões da via aérea e da viscosidade do ar. Por curiosidade é bom 

informar, que a área nasal é responsável por cerca de 50% da resistência e que 

cerca de 20% da resistência são devidas a outras vias aéreas superiores. Em 

pessoas consideradas normais, menos que 10% da resistência está localizado nas 

vias aéreas terminais [assim, doenças que afectam as vias aéreas terminais 

(bronquíolos e alvéolos) não afectam apreciavelmente a resistência das vias aéreas, 

a menos que a doença esteja bem avançada]. 
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Quando o valor da resistência para adultos está acima de 3,5 cmH2O/(L.s-1) 

indica sempre obstrução crónica. 

 

 

 

Figura 2.20 – Esforços diferentes para pulmão normal e pulmão com doença obstrutiva (Netter, 1995) 

 
As doenças pulmonares afectam, em muito, a quantidade total de energia 

necessária à ventilação, bem como a percentagem da quantidade total de energia 

gasta pelo organismo. As doenças como a síndrome de dificuldade respiratória e a 

asma, podem conduzir a situações de tal forma graves em que o excesso de 

trabalho para a ventilação determine fadiga dos músculos respiratórios e, 

possivelmente, a morte. 

 A pressão num recipiente como a cavidade torácica ou num alvéolo obedece à 

lei geral dos gases, 

 

 
V

nRTp =
 

 (2.40) 

 

onde p é a pressão (considerada absoluta), n o número de moles de gás, R é a 

constante do gás, T a temperatura absoluta (corporal) e V é o volume. Como R é 
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uma constante e os valores de n e T são considerados constantes no homem, a lei 

dos gases mostra que a pressão do ar é inversamente proporcional ao volume. 

 O caudal de ar para o interior dos pulmões e para fora destes é resultado das 

modificações do volume torácico. As modificações do volume alveolar produzem 

alterações na pressão alveolar. A diferença entre a pressão atmosférica e a pressão 

alveolar produz movimento do ar. Durante a respiração, em repouso, este processo 

decorre de quatro formas distintas. Durante a inspiração dá-se a contracção dos 

músculos inspiratórios e o aumento no volume torácico, provoca uma expansão 

pulmonar e consequentemente o aumento do volume alveolar. O aumento do 

volume alveolar causa uma diminuição da pressão alveolar, para valores abaixo da 

pressão atmosférica, e o ar flui para o interior dos pulmões dado a pressão 

atmosférica ser superior à pressão alveolar, conforme se ilustra na Figura 2.21 A.  

No final da inspiração o tórax deixa de se expandir, bem como os alvéolos, e a 

pressão iguala a pressão atmosférica (não havendo movimento de ar). O volume 

dos pulmões é máximo no final da inspiração (Figura 2.21 B). 

Durante a expiração, o volume do tórax diminui à medida que o diafragma 

relaxa e os pulmões e o tórax retraem-se. A diminuição do volume torácico 

determina uma diminuição do volume alveolar e uma elevação na pressão alveolar, 

para valores superiores aos da pressão atmosférica. Assim o ar flui dos pulmões 

para o exterior porque a pressão alveolar é superior à pressão atmosférica (Figura 

2.21 C). 

No final da expiração, a pressão atmosférica é igual à pressão alveolar, logo 

não vai existir movimento de ar (Figura 2.21 D). 
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Figura 2.21 – As várias etapas da respiração (Seeley, 2001) 

 

A variação do volume pulmonar é de elevada importância, dado conduzir a 

diferenças de pressão que condicionam a ventilação. A retracção pulmonar e a 

pressão pleural determinam modificações no volume alveolar. 

 A retracção pulmonar tende a colapsar os alvéolos por duas formas distintas: 

a retracção elástica provocada pelas fibras elásticas nas paredes dos alvéolos e a 

tensão superficial da película de fluido que reveste os alvéolos. A tensão superficial 

exerce-se na interface entre a água e o ar, dado as moléculas de água serem 

polares e terem mais afinidade entre si do que com as moléculas existentes no ar. 

Deste modo, as moléculas de água mantêm-se unidas e tendem a formar gotículas. 

A B 

C D 

O tórax 
expande-se 

Durante a inspiração  
PB > Palv 

O ar entra 

Palv = -1 
(o volume alveolar aumenta) 

O diafragma 
contrai-se 

Sem movimento 
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Palv = 0 

Sem movimento 
de ar 
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O diafragma 
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Da mesma forma, as moléculas do fluido alveolar são atraídas à superfície dos 

alvéolos, formando gotículas que provocam o colapso dos alvéolos (estes, cheios de 

fluido, vão possuir um menor volume alveolar que os restantes cheios de ar). O 

surfactante é uma mistura de moléculas lipoproteicas, e é responsável pela 

formação de uma camada à superfície do fluido alveolar, que vai provocar uma 

diminuição da tensão superficial (reduzindo a tendência dos alvéolos colapsarem).  

 A pressão intrapleural corresponde à pressão existente na cavidade pleural. 

Quando a pressão intrapleural é menor do que a pressão alveolar, os alvéolos 

tendem a expandir-se. Normalmente, os alvéolos expandem-se devido à existência 

de uma pressão intrapleural negativa que é inferior à pressão alveolar. Este efeito 

deve-se a um “efeito de sucção” exercido pela retracção elástica dos pulmões. À 

medida que os pulmões se retraem as pleuras parietal e visceral tendem a separar-

se. Normalmente, os pulmões não se afastam da parede torácica porque o líquido 

pleural mantém os folhetos pleural, parietal e visceral unidos. Apesar disso, este 

movimento diminui a pressão na cavidade pleural. 

Note-se que caso a pressão intrapleural for suficientemente baixa, esta 

contraria a retracção elástica dos pulmões e os alvéolos expandem, mas se a 

pressão intrapleural não for suficientemente baixa, os alvéolos colapsam. 

No final de uma expiração normal, a pressão pleural é de -5 cmH2O e a 

pressão alveolar é igual à pressão atmosférica (ou seja, há uma diferença de 

pressão de 0 cmH2O). Fisiologicamente, na respiração em repouso, a pressão 

pleural diminui para -8 cmH2O. Assim o volume alveolar aumenta, a pressão alveolar 

baixa para valores inferiores ao da pressão atmosférica e o ar flui para os pulmões. 

À medida que o ar entra para os pulmões, a pressão alveolar aumenta e iguala a 

pressão atmosférica, no final da inspiração. 

A respiração é um acto de controlo inconsciente. Uma pessoa é inconsciente 

da sua respiração a maior parte do tempo a menos que sofra de problemas 

respiratórios (por exemplo, asma ou enfisema). Vários músculos estão envolvidos na 

respiração. 

Normalmente, a maior parte do processo da respiração é feita por contracção 

dos músculos do diafragma; estes “puxam” o diafragma para baixo, expandindo os 

pulmões. Conforme se ilustra na Figura 2.22, quando inspiramos, o diafragma 
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desloca-se para baixo, criando uma pressão negativa nos pulmões e o ar entra para 

dentro. Quando expiramos, os músculos do diafragma são relaxados e a força 

elástica nos pulmões fazem o diafragma retornar para a sua posição neutra e o ar 

escoa para fora dos pulmões (sem qualquer esforço muscular activo). Se os 

músculos do diafragma são paralisados, os músculos na parede do peito são usados 

para respiração. 

 

 

Figura 2.22 – Ilustração da expansão dos pulmões 

 

O espaço intratorácico (interior do tórax) nem sempre está a uma pressão 

negativa. Por exemplo, quando se sopra um balão de borracha a pressão 

intratorácica aumenta. 

2.3.2 Avaliação da Função Pulmonar 

A avaliação pulmonar de um indivíduo é feita através de vários testes, onde os 

resultados obtidos são comparados com os valores típicos considerados normais. O 

resultado dos testes pode ser usado no diagnóstico de algumas doenças, no seu 

decurso ou para avaliar a recuperação. 

A distensibilidade pulmonar (ou compliance) é uma medida da “facilidade” 

com que os pulmões e o tórax se expandem, relacionando as variações de volume 

com as variações da pressão pulmonar. A distensibilidade dos pulmões e do tórax 

corresponde ao volume que estes aumentam, pela modificação de cada unidade de 

pressão alveolar. Normalmente expressa-se em litros (volume de ar) por centímetro 

de água (pressão) e, num adulto normal, a distensibilidade pulmonar e torácica é de 
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0,13 L/cmH2O. Isto significa que, pela alteração de cada centímetro de água na 

pressão alveolar, o volume sofre uma alteração de 0,13 L. 

Quanto maior for a distensibilidade pulmonar, mais fácil uma alteração na 

pressão provoca expansão dos pulmões e do tórax. Uma distensibilidade pulmonar 

inferior à normal significa que é mais difícil expandir os pulmões e o tórax. A 

deposição de fibras não elásticas no tecido pulmonar (fibrose pulmonar), o colapso 

alveolar (síndroma de dificuldade respiratória e edema pulmonar), aumento da 

resistência ao caudal de ar por obstrução das vias aéreas (asma, bronquite e cancro 

do pulmão) e as deformações da parede torácica (cifose e escoliose), são situações 

que diminuem a distensibilidade pulmonar. 

 A espirometria é o processo através do qual se realiza a medição dos volumes 

de ar que se movem, de e para o aparelho respiratório. O espirómetro2, que se pode 

ver na Figura 2.23, é o dispositivo utilizado para medir os volumes pulmonares. Este 

consiste num instrumento relativamente simples que permite medir a capacidade da 

caixa torácica, recolhendo o ar no decurso de uma expiração forçada que se segue 

a uma inspiração profunda. Usa-se o espirómetro para medir o caudal de ar para 

dentro e para fora dos pulmões fazendo o registo em tempo real sob a forma de um 

gráfico do volume expirado em função do tempo. 

 

 

Figura 2.23 – Espirómetro 

 

A determinação da capacidade vital forçada é um teste pulmonar simples e 

clinicamente importante. O indivíduo inspira profundamente e de seguida expira o 

                                                 
2 Gentilmente cedido pelo Dr. Sobral, Médico do Trabalho (Direcção de Higiene e Segurança no Trabalho – 
Renault) 
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máximo e o mais rapidamente possível para um espirómetro: o volume de ar 

expirado no final do teste corresponde à capacidade vital do indivíduo. O 

espirómetro regista o volume de ar que o atravessa por segundo. O volume 

expiratório máximo no primeiro segundo (VEMS) corresponde à quantidade de ar 

expirada durante o primeiro segundo de expiração forçada. Em algumas situações, o 

volume de ar inspirado (capacidade vital) pode não estar muito alterado, mas o 

débito a que o ar pode ser expirado pode estar muito diminuído. 

A espirometria é uma técnica muito importante, pois permite estabelecer 

diversos diagnósticos de patologia respiratória. A Figura 2.24 ilustra um caso típico 

de um espirograma (volume de ar respirado em função do tempo). 

 

  

Figura 2.24 – Espirograma (Vogel, 2003) 

 
Os quatro volumes pulmonares e os seus valores, para um adulto jovem do 

sexo masculino são: o volume corrente, que corresponde ao volume de ar inspirado 

ou expirado, durante uma inspiração ou expiração em repouso (cerca de 500 mL); o 

volume de reserva inspiratória, que é o volume máximo de ar inspirado numa 

manobra forçada, após a inspiração de volume corrente (cerca de 3000 mL); o 

volume de reserva expiratória, que é o volume máximo de ar expirado numa 

manobra forçada, após expiração do volume corrente (cerca de 1100 mL) e o 
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volume residual que corresponde ao volume de ar que permanece nas vias aéreas, 

após uma expiração o mais forçada possível (cerca de 1200 mL). 

As capacidades pulmonares são a soma de dois ou mais volumes pulmonares: 

a capacidade inspiratória corresponde à soma do volume corrente com o volume de 

reserva inspiratória, que é a quantidade máxima de ar que uma pessoa pode 

inspirar, após uma expiração em repouso (cerca de 3500 mL); a capacidade residual 

funcional corresponde à soma do volume de reserva expiratória com o volume 

residual, que é a quantidade de ar que permanece nos pulmões no final de uma 

expiração em repouso (cerca de 2300 mL); a capacidade vital corresponde à soma 

do volume de reserva inspiratória, com o volume corrente e o volume de reserva 

inspiratória, que é o volume máximo de ar que uma pessoa consegue expirar após 

uma inspiração forçada (cerca de 4600 mL) e a capacidade pulmonar total é a soma 

dos volumes de reserva inspiratória e expiratória mais o volume corrente e o residual 

(cerca de 5800 mL). 

O sexo, a idade, a altura e a condição física, são factores que condicionam as 

variações de volumes e capacidades respiratórios, de um indivíduo para outro.  
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3 Actividades Desenvolvidas 
Segundo Lopes (2004), os alunos são da opinião que a Física, tal como é 

ensinada nas aulas não está ligada ao dia-a-dia, recorre demasiado a fórmulas para 

tudo, utiliza situações pouco reais, utiliza problemas que são de uma qualidade 

totalmente diferente da qualidade dos problemas do mundo real e não recorre a 

experiências, o que seria interessante e facilitaria a tarefa de aprender. 

De acordo com as sugestões dos autores do novo programa de Física do 12º 

Ano de escolaridade, Cardoso et al. (2004) “é fundamental a ilustração dos 

conteúdos que se ensinam com situações correntes ou simplesmente a sua 

aplicação a situações interessantes com explicação física acessível”, onde “a ligação 

da ciência a contextos do dia-a-dia não só motiva os alunos como facilita a 

compreensão de muitas ideias científicas, facilitando a transferência de 

conhecimentos para outros contextos”. Desta forma sugerem que “o ensino dos 

conteúdos deste programa tenha uma ligação directa com contextos reais”. 

Relativamente às actividades experimentais ressalvam que “o ensino desta 

disciplina deve reflectir o facto de a física ser uma ciência experimental − as teorias, 

por mais elegantes que sejam, estão sempre subordinadas à validação 

experimental” daí que “todas as previsões que os alunos façam antes da realização 

de um trabalho laboratorial, assim como as observações e as inferências que retiram 

dessas observações, têm de estar embebidas num conhecimento teórico” pois “só 

assim os alunos saberão o que observar, como observar e como interpretar o que 

observam”. 

Numa tentativa de aproximar o ensino da Física às expectativas dos 

professores e alunos, e contribuir para uma relação mais estreita entre o ensino e a 

aprendizagem, foram planeadas e desenvolvidas algumas actividades práticas, cujo 

objectivo primordial consiste no desenvolvimento do espírito crítico do aluno perante 

novas situações e análise qualitativa dos fenómenos ocorridos. Desta forma, 

recorrendo sempre a fenómenos fisiológicos como a simples circulação sanguínea, o 

fenómeno da respiração e algumas doenças que estão inerentes a estes dois 

fenómenos vitais para o ser humano, serão apresentados e analisados alguns 

fenómenos físicos de uma forma motivadora e bastante inovadora. 
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3.1 Movimento de uma esfera no seio de um líquido 

3.1.1 Abordagem com recurso à 2ª Lei de Newton 

Em laboratório são usados vários métodos e aparelhos para determinar uma 

propriedade dos líquidos denominada viscosidade. A viscosidade de um líquido não 

pode ser medida directamente, mas o seu valor pode ser determinado, por exemplo, 

através de uma expressão analítica em que a variável procurada é quantificada por 

variáveis medidas directamente. 

Para líquidos considerados viscosos é usado, em laboratório, um método muito 

eficaz que usa a solução de Stokes e que estuda o movimento de queda de uma 

esfera, no seio de um líquido, sob a acção da gravidade. 

O modelo teórico considera o movimento uniforme de uma esfera no seio de 

um líquido de extensão infinita e sob condições de muito baixo número de Reynolds, 

Re. O número de Reynolds é uma grandeza adimensional e é um bom indicador da 

relação entre as forças de inércia e forças de viscosidade.  

Nestes termos, assume-se que o movimento da esfera é tal que as forças de 

inércia nas partículas do líquido (forças requeridas para acelerar ou desacelerar as 

partículas) podem ser desprezadas quando comparadas com as forças devido à 

viscosidade. 

Também, durante o movimento não deve ocorrer separação do escoamento 

entre o líquido e a esfera em condições de 1Re ≤ . 

Stokes usando estas hipóteses mostrou analiticamente que a força de arrasto é 

dada por 

 

 vd3Fa μπ=
 

 (3.1) 

 

onde μ  representa o coeficiente da viscosidade dinâmica do líquido, ∞= vv  a 

velocidade da esfera relativamente ao líquido parado de dimensões infinitas e d o 

diâmetro da esfera. 

Quando, experimentalmente, são usadas esferas com diâmetro maior a 

solução de Stokes só é valida quando os líquidos registam uma viscosidade 

significativamente elevada ou quando a velocidade das esferas é excessivamente 
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pequena. Quando se usam como fluidos a água ou o ar, as esferas devem ser de 

tamanho quase microscópio. 

Numa coluna cheia de líquido e de diâmetro D, a esfera deve ser deixada livre 

no eixo longitudinal da coluna, para reduzir eventuais efeitos de parede. De facto, 

para uma mesma coluna, à medida que o diâmetro da esfera aumenta maior será a 

relação entre o diâmetro da esfera e o diâmetro da coluna e maior será o efeito de 

parede. O efeito de parede tende a diminuir a velocidade da esfera. 

De notar que quando a esfera é deixada livre, próxima da superfície livre do 

líquido, no eixo longitudinal da coluna para reduzir eventuais efeitos de parede, 

acelera e o início da contagem de tempos só deve iniciar quando ela atinge 

condições de movimento uniforme e não deve ser considerado o seu movimento até 

ao fundo ou base da coluna, pois neste caso está presente o efeito do fundo ou de 

parede. 

Na prática, a velocidade medida não é, em geral, igual à velocidade obtida 

através da equação 

 

 
μ
ρ−ρ

=
g)(dv l

2

 
 (3.2) 

 

porque as colunas verticais de ensaio não podem ter extensão infinita (ou seja ter 

∞=D ). 

Na prática laboratorial, para a determinação do valor da viscosidade de um 

líquido é sempre necessário, introduzir correcções nas equações para eliminar 

efeitos imprevistos que surgem (por exemplo o efeito de parede) ou em alternativa 

calibrar o instrumento de medida “contra” a viscosidade padrão de um líquido 

conhecido. 

Segundo certos autores, como por exemplo, Massey (1984) o efeito de 

parede pode ser desprezado se o diâmetro da coluna for pelo menos 100 vezes o 

diâmetro da esfera. 

Se visualizarmos a queda de uma esfera, sob a acção da força de gravidade, 

cujo volume é dado por 3d
6

V π
= , no interior de um líquido, contido numa coluna 
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transparente vertical, temos em presença as forças indicadas na Figura 3.1, cujo 

balanço é dado pela 2ª Lei de Newton: 

 

 zz
ameF
rr

=∑
 

 (3.3) 

e 

 k̂
dt

zdmamPFI 2

2

a ==++
rrrr

 
 (3.4) 

 

sendo I
r
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la , A a área da secção recta 

da esfera projectada segundo o movimento ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π
= 2d

4
, d o diâmetro da esfera, ρ a 

massa volúmica da esfera, lρ  a massa volúmica do líquido, aC  o coeficiente de 

arrasto, v a velocidade da esfera e g a aceleração da gravidade. 

 

 

Figura 3.1 – Forças actuantes no movimento de queda de uma esfera 

 

Quando a esfera atinge condições de velocidade limite, ou seja, 0
dt

zd
2

2

= , 

passa a deslocar-se com movimento uniforme, e o balanço das forças indicado por 

(3.4), segundo a direcção vertical z, é dado por 
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Reorganizando a expressão (3.5), temos para a velocidade da esfera 

 

 
la

l
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g)(d

3
4v

ρ
ρ−ρ

=
 

 (3.6) 

 

Por outro lado sabemos que, através da definição de força de arrasto, o 

coeficiente de arrasto é determinado a partir de 

 

 
22

l

a
a

d
4

v
2
1

FC
π

ρ
=

 
 (3.7) 

 

mas Fa pode ser substituido por vd3Fa μπ= , segundo a solução de Stokes. Assim, 

sendo 

 

 
Re
24

d
4

v
2
1

vd3C
22

l

a =
π

ρ

μπ
=

 
 (3.8) 

 

em que 
l

l vdvdRe
υ

=
μ

ρ
= , e lυ  representa a viscosidade cinemática do líquido. 

Como já referido anteriormente, o número de Reynolds é um parâmetro 

adimensional que mede a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas 

para um escoamento de fluido. A expressão matemática é dada por 
A

maRe
τ

= , em 

que por substituição de cada variável e por arranjo matemático permite obter 

μ
ρ

=
vLRe . De notar que L representa um comprimento característico, que nas 

actividades experimentais desenvolvidas nesta dissertação é substituído pelo 

diâmetro. 

Finalmente se a expressão (3.8) for introduzida na expressão (3.6), resulta 
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μ
ρ−ρ

=
g)(

18
dv l

2

 
 (3.9) 

 

A expressão (3.9) deve contemplar as seguintes hipóteses: o movimento da 

esfera é lento em relação ao líquido; o líquido tem extensão infinita; o líquido é 

homogéneo (temperatura constante); a esfera é indeformável; o movimento da 

esfera é uniforme e as linhas de corrente não são influenciadas pelo movimento da 

esfera. 

É muito interessante a aplicação da expressão (3.9) pois permite avaliar o 

valor da viscosidade dinâmica de um líquido quando conhecemos o diâmetro da 

esfera que se desloca com uma velocidade terminal no seio de um líquido. Neste 

caso são também consideradas as massas volúmicas da esfera e do líquido. 

No entanto, a experimentação mostra que há limitações que devem ser 

consideradas de modo a que o valor determinado possa ser aceite, nomeadamente: 

o diâmetro da esfera, a altura da coluna vertical e o diâmetro da coluna. 

Infelizmente, a prática tem mostrado que em aulas de laboratório, é usado 

apenas um diâmetro de coluna e várias esferas de diferentes diâmetros. Os alunos 

são levados à recolha de dados experimentais a partir do conhecimento de um 

espaço pré seleccionado e da avaliação do tempo que a esfera demora a percorrer 

tal espaço. O gráfico correspondente a )d(vv 2= , de acordo com a expressão (3.9) e 

para as mesmas condições experimentais, mostra que os pontos experimentais 

poderão não apresentar uma forma linear se 1Re > , devido à presença do efeito de 

parede e da irregularidade das linhas de corrente que criam uma esteira. Os desvios 

serão tanto maiores quanto mais aumenta o diâmetro da esfera. 

Nestes termos é importante prever o valor máximo do diâmetro das esferas a 

usar. O seu valor, no limite, pode ser determinado através da expressão (3.6) 

quando se introduz o resultado de 1Re ≤  no coeficiente de arrasto, Ca. Nesta 

situação a expressão (3.8) torna-se 24Ca ≥  e resulta 

 

 
l

l2 g)(d
18
1v

ρ
ρ−ρ

≤
 

 (3.10) 
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Se a expressão (3.9) for elevada ao quadrado e se for igualada à expressão 

(3.10), o valor máximo do diâmetro da esfera a ser usado nas experiências será 

 

 ( )
3

2

l

3
1

llg
18d μ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ρ−ρρ

≤
 

 (3.11) 

 

Conhecido o diâmetro máximo das esferas, a usar, para um determinado 

líquido cujos valores da massa volúmica e viscosidade dinâmica são conhecidos, e 

conhecido o diâmetro da coluna D, estamos em condições de quantificar o efeito de 

parede que vai influenciar a velocidade experimental obtida, dado esta ser 

influenciada pelo quociente entre o diâmetro da esfera e o diâmetro interno da 

coluna. Vários autores, como por exemplo Barr (1931), sugeriram expressões para 

corrigir a influência do efeito de parede na velocidade terminal experimental obtida. 

Uma das expressões que fornece um bom acordo em condições de 
3
1

D
d
≤ , é 

 

 
21

exp D
d25,2

D
d25,21

v
v

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=∞

 
 (3.12) 

 

em que ∞v  é a velocidade terminal quando se usa uma coluna de diâmetro infinito e 

expv  é a velocidade experimental obtida. 

Conhecida a relação 
D
d  (para o valor do diâmetro máximo da esfera) e por 

conjugação das expressões (3.9) e (3.12) é possível prever o valor da velocidade 

experimental da esfera e dimensionar a altura da coluna de líquido, tendo por base a 

limitação de erros de observação. 

Considerou-se oportuna a apresentação da Figura 3.2 e da Figura 3.3 por 

darem uma excelente ajuda para a previsão do valor máximo do diâmetro da esfera 

a usar e velocidade esperada experimental, quando são usadas esferas de aço e 

colunas de ensaio de diferentes diâmetros, nomeadamente 25, 50, 75 ou 100 mm, 

na condição limite de 1Re = . 
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Figura 3.2 – Relação entre o diâmetro máximo da esfera de aço e a viscosidade do líquido ( 1Re = ) 
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Figura 3.3 – Velocidade da esfera de aço, na condição limite de 1Re = . 

 

Também pode ser de grande ajuda para a selecção do diâmetro máximo das 

esferas a usar, em função da viscosidade dinâmica do líquido, a consulta dos 

valores indicados na Tabela 3.1. Estes valores, concordantes com os valores obtidos 

a partir da consulta do gráfico da Figura 3.2, podem apresentar um erro relativo 

inferior a 7%, devido ao valor da massa volúmica do líquido. 
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Tabela 3.1 – Diâmetro máximo da esfera de aço, na condição limite de 1Re =  

desfera (mm) 0,9 1,2 1,4 1,8 2,2 2,6 2,9 3,5 4,1 

μl (cPoise) 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

Por exemplo, a Tabela 3.1 mostra que para um líquido de 200 cPoise e de 

dimensões infinitas o diâmetro máximo da esfera não pode ultrapassar 2,2 mm. 

Nestes termos, como em laboratório a coluna não tem diâmetro infinito, seria 

conveniente usar uma esfera cujo diâmetro fosse inferior a 2,2 mm. 

De acordo com Barr (1931), a relação 
D
d  deve ser inferior a 0.05 para se obter 

para a velocidade experimental um erro relativo inferior a 0.5%. Da aplicação deste 

resultado, é melhor usar uma coluna de 50 mm de diâmetro interior em face de uma 

coluna de 100 mm de diâmetro interior, economizando-se portanto quantidade de 

líquido dado ser 05,0
50
2

<  e também 05,0
100

2
< . 

 

3.1.1.1 Resultados e discussão 

Para a realização das experiências usaram-se colunas transparentes com 

diferentes diâmetros internos de 22,5; 46,2 e 65,0 mm, diferentes líquidos, fita 

métrica, proveta graduada, balança, cronómetro, esferas de aço com diâmetros de 

1; 2; 3; 4; 5 e 6 mm. 

As propriedades físicas dos líquidos usados estão indicadas na Tabela 3.2. A 

massa volúmica do líquido foi determinada pelo quociente entre uma massa de 

líquido medida por uma balança e o respectivo volume de líquido medido por uma 

proveta. 
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Tabela 3.2 – Líquidos usados 

Líquido μ (Pa.s) ρ (gcm-3) 

Glicerina + água 0 0.9925 1,25 

Glicerina + água 1 0.8328 1,24 

Glicerina + água 2 0.6335 1,24 

Glicerina + água 3 0.4855 1,22 

Glicerina + água 4 0.3569 1,22 

Glicerina + água 5 0.2725 1,22 

Óleo de motor 0.2790 0,86 

Óleo alimentar 0.0620 0,86 

 

O valor da viscosidade dinâmica de cada líquido foi determinado 

experimentalmente usando a esfera de aço de 1 mm para a coluna de maior 

diâmetro interior disponível (65 mm), sendo o valor da velocidade limite corrigido 

através da expressão que anula o efeito de parede. Todas as experiências foram 

realizadas à mesma temperatura. 

A Figura 3.4 é muito interessante pois mostra, para cada líquido, o diâmetro 

máximo da esfera de aço que se pode usar para se estar em acordo com a solução 

de Stokes bem como todos os diâmetros de esferas que se podem usar em relação 

à linha limite de Re=1. Experimentalmente, o gráfico da figura, também mostra que a 

utilização da esfera de aço de 1 mm de diâmetro é uma excelente solução na 

condição de solução de Stokes para os líquidos usados. Esta situação é ilustrada no 

gráfico da Figura 3.5, onde a velocidade determinada experimentalmente e corrigida 

do efeito de parede está em concordância com a teoria desenvolvida. 
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Figura 3.4 – Posicionamento das esferas de aço em relação à condição de 1Re =  
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Figura 3.5 – Velocidade limite da esfera de aço de diâmetro 1 mm 

 

A partir dos resultados obtidos, investigou-se a validade da solução de Stokes 

na condição da solução de Stokes 1Re ≤ . 

A metodologia foi encontrar dois parâmetros adimensionais que pudessem ser 

relacionados. Assim, a partir da expressão (3.9) e por manipulações matemáticas, 

resulta: 
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 ( ) 2
2

l

l Re
v

gdkRe
ρ

ρ−ρ
=

 
 (3.13) 

 

Agora, voltando à expressão (3.6), esta pode ter o aspecto de 

 

 ( )
a2

l

l C
4
3

v
gd
=

ρ
ρ−ρ

 
 (3.14) 

 

Se a expressão (3.14) for introduzida na expressão (3.13), obtém-se 

 

 2
a ReCkRe ′=

 
 (3.15) 

 

A expressão (3.15) relaciona os valores obtidos experimentalmente para 

qualquer líquido e diâmetro de esfera, na condição de obedecer a Re=1, por ser 

definida por parâmetros adimensionais. 

Na Figura 3.6, a relação da expressão (3.15) é considerada. A linha a cheio 

representa a solução de Stokes e os pontos circulares representam os valores 

obtidos respectivamente para os diferentes líquidos e esferas usadas. 
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Figura 3.6 – Pontos experimentais e solução de Stokes 
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A observação visual do gráfico da Figura 3.6 mostra que os dados 

experimentais até um número de Reynolds de cerca de 1 apresentam um excelente 

acordo com a linha da solução de Stokes. A partir de 1Re >  os dados obtidos 

começam a apresentar um desvio crescente, como seria de esperar. Pode-se 

concluir que, em laboratório, a determinação da viscosidade de um líquido só é 

viável para condições de escoamento que satisfazem um Re=1. Esta situação obriga 

a que sejam usados líquidos com elevada viscosidade e esferas de diâmetro muito 

pequeno, de modo a que sejam as forças de viscosidade a dominar o escoamento 

em face das forças de inércia. 

Esta actividade laboratorial mostrou que o método da queda de uma esfera no 

interior de um líquido para avaliar a viscosidade do líquido é eficaz, sempre que se 

considerem as limitações experimentais e a condição 1Re < .  

Nesta abordagem, a partir das propriedades físicas do líquido a usar, é 

possível prever o diâmetro máximo da esfera de aço e a velocidade terminal. A partir 

desta, pode-se avaliar a altura da coluna a ser usada. 

 

3.1.2 Abordagem através de uma análise dimensional 

No subtema 3.1.1 estudou-se o movimento de queda de uma esfera no seio de 

um líquido através da aplicação da 2ª Lei de Newton, em que 

 

 ZZ ameF
→→

=∑
 

 (3.16) 

 

Neste tópico, vai deduzir-se uma expressão recorrendo a uma análise 

dimensional. É bom saber que a utilização da análise dimensional a um fenómeno 

físico é uma ferramenta muito poderosa para se “adivinhar” as fórmulas a usar 

(Talaia, 2000 e Vieira, 2003). 

A situação física (queda de um corpo sólido no seio de um fluido) foi 

interpretada fisicamente de modo a identificar as variáveis envolvidas. O ponto de 

partida para a análise dimensional que se segue é admitir que para o valor de g local 

e conhecidos o diâmetro da esfera d, a diferença entre as massas volúmicas (massa 
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volúmica da esfera e do líquido) Δρ e a viscosidade dinâmica do fluido μ, o valor da 

velocidade terminal vt é determinado a partir da função: 

 

 ),,d,g(vv tt μρΔ=
 

 (3.17) 

 

A análise dimensional da relação (3.17) passa a ser obtida segundo as 

técnicas tradicionais [ver por exemplo Talaia (2000) e Kay and Nedderman (1985)]. 

 Havendo na expressão (3.17) cinco variáveis envolvidas e sendo três as 

grandezas fundamentais (massa, comprimento e tempo), devem escolher-se três 

variáveis principais a partir das quais se adimensionalisam as outras duas. 

Há várias escolhas possíveis para as variáveis principais. Considerou-se como 

escolha o g, d e Δρ. 

A determinação dos parâmetros adimensionais, 1Π  e 2Π  conduz a: 

 

 cba
t

1 dg
v

ρΔ
=Π
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 (3.19) 

 

A expressão (3.19) será adimensional quando: 
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 (3.20) 

e 

 
gd
v t

1 =Π
 

 (3.21) 
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Do mesmo modo se obtém 

 

 cba2 dg ρΔ
μ
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 (3.22) 
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A expressão (3.23) será adimensional quando 
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e 

 
232

gd ρΔ

μ
=Π

 
 (3.25) 

 

Encontrados os parâmetros adimensionais 1Π  e 2Π , torna-se necessário saber 

como se relacionam. A representação gráfica da função 

 

 )( 1
21
−Πφ=Π

 
 (3.26) 

 

conduz à expressão que determina a velocidade terminal da esfera  

 

 
μ
ρΔ

=
2

t
dgcv

 
 (3.27) 
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em que c é uma constante que deve ser determinada experimentalmente. 

 Se a expressão (3.27) for comparada com a expressão da relação de Stokes 

(3.9), resulta que 

 

 
18
1c =

 
 (3.28) 

 

e a expressão (3.27) é a solução para um movimento uniforme de uma esfera que 

se desloca no seio de um fluido em que as forças de inércia são desprezadas em 

face das forças de viscosidade. 

 Conforme já se disse anteriormente, o parâmetro adimensional que mede a 

relação entre as forças de inércia e as forças de viscosidade denomina-se número 

de Reynolds, Re, e caracteriza o escoamento, sendo dado por 

 

 
μ
ρ

=
dvRe t

 
 (3.29) 

 

No caso mais geral, os parâmetros adimensionais 1Π  e 2Π  conduzem, por 

manipulação matemática, ao resultado 

 

 
ρ
ρΔ

=
dgRecv 2

t
 

 (3.30) 

ou 

 
ρ
ρΔ

=
gdRecv t

 
 (3.31) 

 

A comparação da expressão (3.31) e (3.6) conduz a 

 

 
aC

1
3
4Rec =

 
 (3.32) 

 

que relaciona o número de Reynolds com o coeficiente de arrasto. O valor da 

constante c pode ser determinado a partir da expressão (3.30) reorganizada e tendo 
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o aspecto de uma equação de recta do tipo mxy = . Assim sendo, o valor da 

constante c pode ser avaliado através da expressão 

 

 Rec
gd
v 2

t =
ρΔ
ρ

 
 (3.33) 

 

em que o primeiro membro de (3.33) pode ser identificado por y e Re do segundo 

membro identificado por x, sendo c o declive da recta. 

A Figura (3.7) mostra a linha da solução de Stokes com 0555,0
18
1c == , a 

linha de ajuste dos pontos experimentais com um declive de )0054,00547,0( ± e os 

dados experimentais para um 1Re < . 
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Figura 3.7 – Relação entre os parâmetros adimensionais 

 

Como seria de esperar, o valor de Stokes 0,0555 está incluído na gama 

determinada experimentalmente [ ]0601,0;0403,0 , ou seja, o valor de 
18
1  está 

incluído na gama encontrada nesta investigação ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

64,16
1;

38,20
1 , o que torna esta 

investigação ainda mais interessante. 
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Na prática, a actividade experimental permitiu que fosse avaliado o valor da 

constante c quando uma esfera de aço se desloca no interior de líquidos com 

viscosidades muito diferentes mas com número de Reynolds inferior à unidade, ou 

seja, com uma velocidade muito baixa. 

Calculando o valor da constante c é possível deduzir uma expressão idêntica à 

expressão (3.8) e dada por 

 

 
Re
24Ca =

 
 (3.34) 

 

Assim, a expressão (3.32) pode ser reescrita como 

 

 
Rec
1

3
4Ca =

 
 (3.35) 

 

e dado ser [ ]0601,0;0493,0c∈  resulta 

 

 ⎥⎦
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Re
2,22Ca

 
 (3.36) 

 

Para 0547,0c = , ou seja para o valor do declive determinado para o conjunto de 

pontos experimentais, o valor do coeficiente de forma é dado por 

 

 
Re

4,24Ca =
 

 (3.37) 

 

o que mostra a grande concordância dos pontos experimentais registados e da 

teoria desenvolvida nesta investigação em face  do modelo desenvolvido por Stokes 

(1851). 

3.2 Resistência ao escoamento: caso de tubos capilares 

Os vasos sanguíneos constituem a maior rede de tubagens do corpo humano, 

e estes são percorridos pelo sangue desde o coração até aos tecidos do corpo 
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humano, voltando de seguida ao coração (Sirs, 1991). Para que se dê um 

escoamento de sangue em tempo real capaz de assegurar o normal funcionamento 

celular, existe a necessidade dos vasos se ramificarem, não só para que o sangue 

alcance uma maior região dos tecidos humanos, como também para que a 

resistência ao escoamento seja a menor possível. Nos capilares interessa que a 

resistência ao escoamento seja muito elevada para permitir que sejam efectuadas 

as trocas necessárias para manter a homeostase do organismo, ou seja, permitir a 

troca de gases e nutrientes. A posterior reunião dos capilares surge como forma de 

manter o caudal. 

A diminuição do diâmetro dos vasos à medida que estes se vão ramificando 

está associada ao facto de só ser possível a troca de gases e nutrientes na 

presença de vasos de pequeno diâmetro e espessura.  

Embora o sangue não apresente o comportamento de um fluido Newtoniano, o 

seu escoamento ao longo dos diversos vasos sanguíneos assemelha-se ao 

escoamento da água numa rede de tubagem vulgar, pelo que é possível 

desenvolver actividades que simulem qualitativamente o comportamento do sangue 

ao longo dos seus vasos, recorrendo ao uso de água. A água constitui um recurso 

bastante mais económico, limpo e de fácil acesso. 

Do ponto de vista pedagógico, pareceu bastante interessante estudar 

experimentalmente o escoamento da água (em condições de escoamento com 

número de Reynolds muito baixos) ao longo de vários tubos capilares recorrendo a 

uma analogia com a intensidade da corrente num circuito eléctrico dado que, 

qualitativamente, o fenómeno associado à resistência ao escoamento de um fluido 

ao longo de tubos capilares é bastante similar ao fenómeno adjacente à resistência 

total da passagem de corrente num circuito eléctrico (Talaia, et al., 2006). 

Nos circuitos eléctricos, a resistência eléctrica depende da disposição dos 

vários componentes de um circuito, mais concretamente os receptores de energia 

eléctrica. 

Num circuito em que os receptores de energia se encontrem associados em 

paralelo Figura 3.8 (a), a resistência equivalente vai diminuir com o aumento do 

número de receptores instalados, ou seja, no caso de se ter dois, como indicado na 

Figura 3.8 (a): 
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 (3.38) 

 

 

 
                                                          (a)                                                 (b) 

Figura 3.8 – Associação de resistências eléctricas (a) em paralelo e (b) em série 

 

Quando os receptores de energia (cada um deles com a sua resistência 

eléctrica) se encontram associados em série Figura 3.8 (b), a resistência equivalente 

é tanto maior quanto maior for o número de receptores, ou seja, no caso de se ter 

dois: 

 

 21eequivalent RRR +=
 

 (3.39) 

 

Quando se pensa na resistência ao escoamento de um fluido ao longo de um 

tubo, deve-se ter em conta alguns factores que o condicionam. Através da análise 

da equação de Poiseuille (2.10), facilmente se verifica que a resistência ao 

escoamento, para o mesmo fluido, depende directamente do comprimento do vaso 

onde o fluido escoa, da viscosidade do fluido e inversamente proporcional à quarta 

potência do raio do vaso, ou seja 4esc R
L8R

π
μ

= . 

A actividade experimental desenvolvida permitiu analisar o comportamento de 

cada uma destas variáveis, e é de fácil implementação em contexto de sala de aula. 

A determinação da resistência ao escoamento de um fluido em tubos capilares 

pode ser determinada recorrendo a uma analogia com a Lei de Ohm. Assim, a 

diferença de potencial eléctrico é substituída pela diferença de pressão, a resistência 

eléctrica é substituída pela resistência ao escoamento do fluido, e a intensidade da 

R1 R2

R1 R2 



 
A Física de alguns Biofluidos 

 - 67 - 

corrente eléctrica é substituída pelo caudal do escoamento. Nestes termos, a 

resistência ao escoamento é dada pela expressão 
Q
pResc

Δ
= , que é determinado 

experimentalmente pelo quociente entre a diferença de pressão registada e o caudal 

medido (volume escoado num certo intervalo de tempo, 
t

VQ
Δ

= ). Para a realização 

experimental é usado um manómetro de pressão, diferentes provetas graduadas e 

um cronómetro. 

Na Figura 3.9 são mostradas as opções usadas ou seja um tubo capilar 

isolado (A), associação em série de dois tubos de igual comprimento e diâmetro (B) 

e associação em paralelo de dois tubos de igual comprimento e diâmetro (C). Dado 

o fluido possuir uma determinada velocidade à saída do tubo capilar, o seu 

escoamento vai ter um comportamento semelhante ao movimento de um projéctil. 

 

    

 

Figura 3.9 – Tipos de escoamento em vários tubos 

 
Comparando as figuras A e B, para o caso de “lançamento de projéctil na 

horizontal” é bastante interessante verificar uma diminuição do alcance do fluido 

A B 

C 
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quando dois tubos de igual comprimento e diâmetro são associados em série. Esta 

diminuição do alcance vem confirmar o efeito do aumento da resistência ao 

escoamento, que é proporcional ao comprimento do tubo capilar (neste caso duplo) 

que se traduz visivelmente numa diminuição da velocidade de escoamento do fluido. 

Quando os tubos estão associados em paralelo, é de esperar que o alcance do 

fluido seja superior ao alcance verificado nas figuras A e B, uma vez que a 

resistência ao escoamento é menor, traduzindo um aumento na velocidade de 

escoamento do fluido. Observando a figura C, não se verifica o aumento no alcance, 

pelo contrário, o escoamento do fluido em nada se assemelha ao movimento de um 

projéctil. Para quem não possui grande conhecimento acerca dos fenómenos 

ocorridos nos tubos capilares, a conclusão que enunciaria seria de que a resistência 

ao escoamento seria tão grande que o fluido possuiria uma velocidade bastante 

pequena. Na realidade este fenómeno ocorre devido à necessidade da existência de 

um tubo responsável pela união do líquido escoado por cada um dos tubos 

associados em paralelo. Assim, não é possível avaliar a velocidade de escoamento 

por analogia com o movimento de um projéctil, mas facilmente se pode verificar que 

o caudal de escoamento é bastante mais elevado neste caso. Como o diâmetro do 

tubo de ligação é bastante maior que o diâmetro dos tubos capilares é de esperar 

que a velocidade de escoamento diminua, de forma a manter o caudal constante – 

verificação da lei da continuidade. Como se verá mais à frente, na associação em 

paralelo e em condições de regime ao escoamento muito baixas, para dois tubos 

capilares de igual diâmetro interno e mesmo comprimento, a resistência total dessa 

associação pode ser obtida usando um tubo capilar com o mesmo diâmetro interno 

mas com metade do comprimento. Agora, nesta situação experimental e para a 

mesma diferença de pressão observa-se que o jacto de líquido (projéctil) sai do tubo 

capilar com uma maior velocidade atingindo um maior alcance. Chama-se, no 

entanto a atenção, que o caudal de líquido medido é igual ao caudal de líquido 

quando se usam dois tubos capilares, associados em paralelo, mas com o dobro do 

comprimento (daí como se referiu anteriormente, nesta última situação unem-se as 

duas saídas por conveniência de avaliação do volume escoado devido ao método de 

observação usado – uma proveta e um cronómetro). 
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Nesta actividade foram usados dois líquidos (água com uma viscosidade de 1 

cP e uma mistura de água e glicerina com uma viscosidade de 13,4 cP. 

Na Figura 3.10 estão representados três conjuntos de dados experimentais. Os 

círculos a azul representam pares experimentais de valores de diferença de pressão 

e valores de caudal obtidos para um tubo capilar de comprimento 10 cm e um 

diâmetro interno de 1,15 mm. 

 

Figura 3.10 – Tipos de escoamento em vários tubos 

 

Os círculos a vermelho correspondem a pares experimentais para um tubo 

capilar com o mesmo comprimento (10 cm) e um diâmetro interno superior (1,60 

mm). A observação da Figura 3.10 mostra que este conjunto de pontos 

experimentais, para a mesma diferença de pressão apresenta um caudal de 

escoamento muito superior, como era esperado. Na prática, o que se regista é uma 

diminuição da resistência ao escoamento devido ao aumento da área útil da secção 

recta (ou do diâmetro interno). 

Para se obter uma interpretação mais abrangente relativamente à resistência 

ao escoamento, usou-se um tubo capilar de duplo comprimento (20 cm) para um 

diâmetro interno de 1,15 mm. 
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A teoria mostra que a resistência ao escoamento aumenta quando se aumenta 

o comprimento do tubo e se mantém o diâmetro interno. Os pontos experimentais 

indicados na Figura 3.10 e representados em círculos verdes mostram que o declive 

aumentou o que significa, em termos físicos um aumento da resistência ao 

escoamento. 

A análise considerada é aplicada quer a um estrangulamento de uma artéria 

quer ao “entupimento” de um canal das vias respiratórias. 

Quando o diâmetro interno de passagem de fluido diminui, para a mesma 

diferença de pressão, regista-se uma diminuição do caudal de fluido. Para que o 

caudal seja mantido constante é necessário que se registe um aumento da diferença 

de pressão e é neste caso limite que uma artéria ao dilatar pode ultrapassar a sua 

elasticidade e romper. 

Um exemplo pode ser apresentado com base na observação atenta através da 

Figura 3.10. Considere-se o ponto experimental (marcado) para o tubo capilar de 

diâmetro interno 1,60 mm com um comprimento de 10 cm, em que mostra ter uma 

diferença de pressão de cerca de 2500 Pa (~19 mmHg) e um caudal de 2,25 cm3/s. 

Se o mesmo tubo capilar viesse a ter um diâmetro interno de 1,15 mm, a Figura 3.10 

mostra que a diferença de pressão, para manter o mesmo caudal de 2,25 cm3/s , 

teria de ser aproximadamente 8000 Pa (~60 mmHg). Fisicamente falando, quando a 

resistência ao escoamento aumenta, para se registar o mesmo caudal de fluido é 

necessário aumentar a diferença de pressão ( QRp esc=Δ ). 

É bom recordar que as propriedades físicas do sangue estão localizadas no 

intervalo definido pelas propriedades físicas dos dois líquidos usados, o que torna 

esta investigação ainda mais surpreendente e interessante. Os dados obtidos, por 

confirmarem a relação entre a diferença de pressão e o caudal escoado, estão em 

concordância (dentro de certos limites) da abordagem para associação de 

resistência eléctricas. A Tabela 3.3 mostra para um conjunto de tubos capilares 

usado os valores registados e calculados. 
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Tabela 3.3 – Dados registados e calculados 

Q Δp Resc Tubos m3.s-1 mmHg Pa.s.m-3 n Δn 

isolados 9,78E-07 18.8 2.56E+09   
isolados 1,42E-06 33.1 3.11E+09   

série 5.30E-07 18.8 4.72E+09 1.87 0.13 
série 8.70E-07 33.1 5.07E+09 1.63 0.13 

paralelo 1.88E-06 18.8 1.33E+09 0.52 0.07 
paralelo 3.00E-06 33.1 1.47E+09 0.47 0.07 

 

A Tabela 3.3 mostra o resultado quando se usam iguais tubos (diâmetro 

interno e comprimento) em associação em série e em paralelo. Como seria de 

esperar, o valor de n é melhor quando o regime de escoamento é menor, ou seja, 

para um 19p ≤Δ  mmHg. Na associação em série o valor de n esperado era 2 e para 

8,18p =Δ  mmHg está incluído no intervalo [ ]00,2;74,1 . 

Na associação em paralelo o valor de n esperado era 0,5 e para 8,18p =Δ  

mmHg está incluído no intervalo [ ]59,0;45,0 . 

Pode-se concluir que as experiências realizadas para uma diferença de 

pressão inferior a 19 mmHg (ou 25 cmH2O) oferecem excelentes resultados na 

aplicação da Lei de Ohm. 

No que respeita a analogia do vaso com estrangulamento, os valores medidos 

estão de acordo com a teoria. De facto, para que um caudal seja constante, quando 

um líquido é forçado a passar por um estrangulamento, necessita de uma maior 

diferença de pressão. Um exemplo foi considerado para dois tubos capilares de igual 

comprimento e diâmetros diferentes. Para igual diferença de pressão, a resistência 

ao escoamento é menor para o tubo de maior diâmetro. Nestes termos, por 

analogia, o excesso de colesterol no sangue pode provocar estrangulamento, 

redução de caudal de sangue o que pela equação de continuidade exige aumento 

de pressão a montante. 

3.2.1 Análise dimensional 

Na literatura médica, usualmente é usada a expressão 
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 4D
L128

Q
p

π
μ

=
Δ

 (3.40) 

 

em que Δp representa a diferença de pressão, Q o caudal de escoamento, μ a 

viscosidade dinâmica do fluido, L o comprimento do vaso e D o diâmetro interno do 

vaso. 

Como já referido anteriormente, a análise dimensional é uma ferramenta de 

grande utilidade no estudo da Física, pois fornece pistas importantes para a solução 

de um problema, ajuda a intuição, e pode reduzir significativamente a complexidade 

de um problema (Talaia, 2000 e Vieira, 2003). 

A partir de uma análise dimensional, podem obter-se resultados 

surpreendentes a partir de conhecimentos rudimentares de Física. O ponto de 

partida para a análise que se segue foi admitir que para o valor da aceleração de 

gravidade g local e para um líquido com determinadas propriedades físicas 

(viscosidade dinâmica, μ e massa volúmica, ρ) que escoa num tubo capilar de 

comprimento L e diâmetro D, quando é escolhida uma diferença de pressão Δp, o 

valor a velocidade média v de escoamento do líquido é determinado a partir da 

função: 

 

 ( )μρΔ= ,,L,D,p,gvv
 

 (3.41) 

 

A análise dimensional da relação (3.41) pode ser obtida segundo as técnicas 

tradicionais (Kay and Neddermand, 1985). 

Havendo sete variáveis envolvidas e sendo apenas três as grandezas 

fundamentais (massa, comprimento e tempo), devem escolher-se três variáveis 

principais, a partir das quais se adimensionalizam as outras quatro. 

Há várias escolhas possíveis para as variáveis principais. Consideraram-se, 

como escolha, o g, μ e ρ. Nestes termos, estamos na presença dos parâmetros 

adimensionais, 1Π , 2Π , 3Π  e 4Π  cujos valores são: 
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Δ
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Encontrados os parâmetros adimensionais, torna-se necessário saber como se 

relacionam e eventualmente definir novos parâmetros por conveniência. Por 

exemplo, o produto dos parâmetros 2Π  e 4Π  determina o parâmetro adimensional 

que define o tipo de regime de escoamento e denominado número de Reynolds, Re. 

Assim, o Re toma o valor: 

 

 ( )RevD
425 =

μ
ρ

=ΠΠ=Π  (3.46) 

 

Analogamente pode-se obter o parâmetro adimensional definido pela 

combinação de: 

 

 2

3

3

3
21

6 L
pD

μ
Δρ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Π
ΠΠ

=Π  (3.47) 

 

A conjugação entre 5Π  e 6Π permite definir uma importante função dada por: 

 

 ( )Re
L

pD
2

3

φ=
μ
Δρ  (3.48) 

 

ou 
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 Rek
L

pD
2

3

=
μ
Δρ  (3.49) 

 

em que k deve ser determinado experimentalmente. 

Obteve-se um conjunto de dados experimentais para dois líquidos que se 

fizeram escoar através de tubos capilares. Foram usados tubos com diferentes 

comprimentos e diferentes diâmetros. Os valores obtidos permitiram avaliar o valor 

de k indicada na expressão (3.49). 

A Figura 3.11 mostra os dados experimentais para a água (viscosidade de 1 

cPoise) e para uma mistura glicerina e água (viscosidade de 13,4 cPoise) e duas 

rectas de ajuste com diferentes inclinações. 
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Figura 3.11 – Relação entre os parâmetros adimensionais 5Π  e 6Π  

 
É muito interessante a interpretação física derivada da recta de ajuste com o 

declive de ( )6,05,32 ±  e com o coeficiente de correlação de 0.997. Por manipulações 

matemáticas a expressão (3.49) permite obter a lei que avalia a resistência ao 

escoamento, 
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 ( ) 4D
L4,20,130

Q
p

π
μ

±=
Δ

 
 (3.50) 

 

em que AvQ =  representa o caudal volúmico do escoamento, A a área da secção 

recta do tubo e v a velocidade média. 

Diversos manuais da especialidade médica (Seeley et al., 2000 e Vogel, 2003) 

apresentam para o sistema cardiovascular e para o sistema respiratório a expressão 

(3.50) com 128k = , sem, no entanto, definirem claramente os limites de validade 

para o regime de escoamento. Nestas circunstâncias, esta investigação parece-nos 

interessante por permitir conhecer a gama de validade do regime de escoamento, 

sugerindo que a expressão (3.50) seja válida para 700Re < , conforme se mostra na 

Figura 3.11. Nesta figura, os pontos experimentais sugerem que para 

1600Re700 ≤≤  a expressão (3.50) passe a ser descrita como  

 

 ( ) 4D
L4,84,172

Q
p

π
μ

±=
Δ

 
 (3.51) 

 

Interessante é realçar que para as propriedades físicas do sangue (massa 

volúmica próxima da água e viscosidade entre 3-4 cP) se espera que os dados 

experimentais se situem entre 600Re200 ≤≤ , validando a expressão aceite na 

literatura da especialidade (3.50) para 700Re <  (Afonso, et al. 2006). 

3.3 Estrangulamento de um vaso ou de um tubo 

O estudo dos fenómenos físicos inerentes ao escoamento de um fluido num 

tubo com um estrangulamento pode ser feito recorrendo a analogias como o 

comportamento dos vasos sanguíneos de um indivíduo com excesso de colesterol 

no sangue, como se ilustra na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Depósito de gordura na parede de um vaso 

 

Quando existe uma grande quantidade de colesterol no sangue, este vai 

acumular-se nos tecidos e espaços extra-celulares da parede de uma artéria, e com 

a deposição de sais de cálcio sobre os lípidos vai formar-se uma rede fibrosa 

chamada placa arterial, que adere à parede da artéria. Com a passagem da corrente 

sanguínea, algumas plaquetas são aprisionadas pela placa arterial e segregam um 

composto que provoca a formação de um coágulo; o crescimento da placa e do 

coágulo podem provocar um estrangulamento ou até mesmo bloquear a artéria. Esta 

situação é mostrada na Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 – Diferentes fases de crescimento da placa arterial 

 

Do mesmo modo, sempre que um fluido escoa no interior de um dado tubo e 

encontra um estrangulamento, podem ocorrer dois fenómenos distintos: uma 

diminuição do caudal ou, caso o caudal se mantenha constante, um aumento da 

diferença de pressão, ou seja é necessário aumentar a pressão a montante do 

estrangulamento. 
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Assim, quando se regista uma diminuição da secção do vaso sanguíneo ou do 

tubo capilar, a velocidade de escoamento do fluido vai aumentar para se manter o 

caudal de escoamento. Esta situação é facilmente observada, experimentalmente, a 

partir do dispositivo indicado na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 – Dispositivo experimental usando um tubo com estrangulamento 

 

A imagem da Figura 3.14 mostra um vaso horizontal transparente com um 

estrangulamento e diferentes tomas de pressão, localizadas em diferentes posições 

(antes e depois do estrangulamento), ligadas a manómetros que permitem avaliar 

como varia ao longo de cada secção referenciada no vaso, a energia cinética (ou 

pressão dinâmica) e a energia de pressão (ou pressão estática). 

Nesta investigação, o regime de escoamento definido pelo número de 

Reynolds permite considerar o escoamento laminar e turbulento como condicionante 

da energia perdida após o estrangulamento, ou seja, a experiência mostra que após 

o estrangulamento não há recuperação imediata da energia de pressão em face da 

diminuição da energia cinética (por ser um fluido real e não ideal). 

Por analogia, a consequência do excesso de colesterol no sangue pode ser 

usado como analogia na abordagem dos fenómenos ocorridos ao longo de um tubo 

com estrangulamento (Talaia, et al., 2007). 

Em contexto de fisiologia, estes dois fenómenos podem ter consequências 

bastante dramáticas: um aumento excessivo da velocidade de escoamento do 

sangue pode conduzir a uma dilatação da artéria (aneurisma) ou em casos 

extremos, a sua ruptura; uma diminuição do fluxo sanguíneo (caudal) provoca uma 

diminuição da oxigenação dos tecidos podendo conduzir a uma isquemia (irrigação 
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insuficiente de órgãos), angina de peito (diminuição da irrigação do coração) ou até 

mesmo um acidente vascular cerebral. 

As Figuras 3.15 a 3.18 mostram muito bem o que acontece ao longo do vaso 

quando se aumenta o caudal do líquido. A observação mostra que antes do 

estrangulamento a energia cinética e a energia de pressão mantêm-se constantes. 

Com a aproximação do estrangulamento, a energia cinética começa a aumentar pelo 

ganho devido à diminuição da energia de pressão registando o seu máximo de 

energia cinética ou pressão dinâmica no estrangulamento. 

 Após o estrangulamento, a energia cinética diminui com o aumento da energia 

de pressão mas não se registou a recuperação total. Esta situação deve-se à perda 

de energia. Nos vasos sanguíneos sucede o mesmo. Quando se regista um 

estrangulamento, há diminuição da velocidade de escoamento. No entanto, a 

circulação sanguínea é de circuito fechado pelo que segundo a equação de 

continuidade, o caudal volúmico é constante. 
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Figura 3.15 – Gráfico da pressão da água para um caudal s/m21,98Q 3=  
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Figura 3.16 – Gráfico da pressão da água para um caudal s/m25,126Q 3=  
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Figura 3.17 – Gráfico da pressão da água para um caudal s/m00,184Q 3=  
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Figura 3.18 – Gráfico da pressão da água para um caudal s/m42,207Q 3=  

 

 Nestes termos, para o caudal se manter constante, quando se regista uma 

diminuição de secção útil de passagem, obriga a um aumento de pressão a 

montante. É este aumento que pode provocar o aneurisma, que consiste na 

dilatação da artéria, como se pode ver na Figura 3.19, e consecutiva perda de 

elasticidade, ou em casos mais extremos, o chamado acidente vascular cerebral 

(AVC), com rompimento da parede da artéria. 

 

 

Figura 3.19 – Imagem de um aneurisma3 gigante 

 

                                                 
3 Imagem gentilmente cedida pelo Dr. João Xavier, médico Neurorradiologista do Hospital Geral de Santo 
António, S.A. 
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Esta interpretação física foi demonstrada, também, na secção 3.2 quando se 

abordou a resistência ao escoamento para tubos de igual comprimento e diferente 

diâmetro interno. 

3.4 Volumes e capacidades pulmonares 

 Tal como já foi referido anteriormente, o espirómetro é um instrumento 

relativamente simples que permite medir a capacidade da caixa torácica, recolhendo 

o ar no decurso de uma expiração forçada que se segue a uma inspiração profunda. 

A Figura 3.20 mostra uma técnica para se obter um registo. O caudal de ar 

para dentro e para fora dos pulmões é registado num cartão giratório. O nariz deve 

estar tapado como se mostra na figura (o ar deve fluir apenas através da boca) e 

deve haver colaboração do paciente que faz o teste. 

 

 

Figura 3.20 – Técnica para se obter um registo através de um espirómetro 

 
Uma grande quantidade de testes clínicos pode ser feita com o espirómetro. O 

teste clínico mais frequentemente utilizado serve para avaliar a função dos pulmões 

e permite medir a quantidade de ar que é obstruído na passagem dos canais. O 

paciente deve inspirar profundamente e logo a seguir expirar rápida e forçadamente 

para dentro de um tubo que está ligado a uma máquina que mede o volume de ar 

expirado. O volume de ar expirado no primeiro segundo (“VEMS”) é um valor 

credível e útil para avaliar a obstrução ventilatória – quanto menor for o valor de 

“VEMS” maior é o nível de obstrução. 

A espirometria também permite medir o volume máximo de ar que pode ser 

inalado e exalado em cada movimento respiratório (inspiração + expiração). 
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O volume máximo é chamado de capacidade vital (“VC”). A relação entre os 

valores registados de “VEMS” e de “VC” permitem avaliar o índice de Tiffeneau, TI4, 

expresso em percentagem, e dado por 

 

 100
VC

VEMSTI ×=
 

 (3.52) 

 

Quando o valor do índice TI é pelo menos de 70% considera-se um caso de 

pessoa sem patologia a valorizar. Nos casos em que o índice TI é inferior a 70% 

sugere valorização por ser caso patológico e é característico de doentes com DPCO 

(Doença Crónica Pulmonar Obstrutiva); quanto mais baixo for o valor de TI, mais 

grave é a DPCO. 

A quantidade de ar “respirado” num primeiro minuto é chamada de Volume 

Respiratório por Minuto. O máximo volume de ar que pode ser respirado em 15 

segundos é chamado Ventilação Voluntária Máxima. O máximo caudal de expiração 

após uma inspiração máxima é um teste útil para despistar uma situação de 

enfisema e de outras doenças das vias respiratórias obstruídas. 

Em alguns casos o caudal de ar decresce com o esforço expiratório excessivo. 

Uma pessoa normal pode expirar cerca de 70% de sua capacidade vital em 0,5 

segundos, 85% em 1,0 segundos, 94% em 2,0 segundos, e 97% em 3,0 segundos. 

Conforme se mostra na secção 2.3.1, o uso da expressão  

 

 '
21

R
ppQ −

=  (3.53) 

 

é válida e permite a interpretação do fenómeno físico. 

A Figura 3.21 mostra o espirómetro usado para avaliar a “performance” de 

quatro pessoas diferentes (dois homens e duas mulheres). A autora da dissertação e 

o orientador estão incluídos, nesses ensaios. 

 

                                                 

4 http://www.acs.min-saude.pt/NR/rdonlyres/9048C2D0-085F-48C0-951D-3F4F70669D41/7286/cinfoDPOC.pdf 
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Figura 3.21 – Espirómetro usado 

 

Na Figura 3.22 mostra-se a preparação para o ensaio. O marcador que traça a 

linha de registo está devidamente posicionado. 

No instante inicial, os pulmões devem estar completamente cheios de ar. A 

seguir faz-se uma expiração forçada sem parar. 

O interveniente deve colaborar para o êxito do ensaio. Os quatro intervenientes 

garantiram gráficos aceites. 

 

 

Figura 3.22 – Preparação de um ensaio 

 

A Figura 3.23 mostra um instante do ensaio. O marcador está numa fase de 

registo. A figura tem informação do movimento do indicador, peça metálica que traça 

a linha do gráfico para estudo posterior. 

 



 
A Física de alguns Biofluidos 

 - 84 - 

 

Figura 3.23 – Fase de um ensaio 

 

A Figura 3.24 mostra os quatro ensaios registados e válidos, com linhas de 

diferentes cores e com indicação de 1; 2; 3 e 4 para as quatro pessoas diferentes. 

 A observação das linhas indicadas na Figura 3.24 parece sugerir diagnósticos 

diferentes, mas deve-se salientar que cada linha está relacionada com o sexo, a 

altura e a idade do paciente. Assim as linhas traçadas não são comparáveis, pois as 

pessoas têm características de estudo e de análise muito diferentes. 

 

 

Figura 3.24 – Ensaios obtidos para quatro pessoas diferentes 

 

Os ensaios realizados permitiram obter os valores indicados na Tabela 3.4 
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Tabela 3.4 – Valores obtidos em quatro pessoas 

Pessoa Sexo VC VEMS TI (índice) 
  L L % 

1 M 4,95 3,90 79 
2 F 3,85 3,68 96 
3 F 3,00 2,70 90 
4 M 3,74 3,05 82 

 

Para uma melhor interpretação dos resultados, indicam-se na Tabela 3.5, os 

valores previstos e obtidos, para cada característica de pessoa. 

 

Tabela 3.5 – Valores previstos e obtidos pelas quatro pessoas 

Pessoa Sexo VCo 
obtido 

VCp 
Previsto 

VCo / VCp VEMSo 
obtido 

VEMSp 
previsto 

VEMSo / 
VEMSp 

  L L % L L % 
1 M 4,95 5,92 84 3,90 4,26 92 
2 F 3,85 3,32 116 3,68 3,19 115 
3 F 3,00 3,13 96 2,70 3,02 89 
4 M 3,74 3,89 96 3,05 3,44 89 

 

De notar, que o “VC” obtido para cada pessoa é superior em mais do que 75% 

do valor previsto (valores médios), o que garante valores normais de ventilação. 

Contudo, como se observa na Tabela 3.5 cada pessoa apresenta uma 

“performance” de resistência ao escoamento diferente sendo medida através da 

relação de VEMSo/VEMSp. Os resultados obtidos pela pessoa indicada pelo número 

2 podem estar influenciados pela sua prática desportiva, ao longo dos anos. 

Mais uma vez se refere que os valores previstos de “VC” e “VEMS” dependem 

do género, da altura e da idade de cada indivíduo, daí que na Tabela 3.5 são 

indicados para cada pessoa valores diferentes de VCp e VEMSp. 

Pode-se concluir que as quatro pessoas sujeitas ao teste de ventilação, índice 

de Tiffeneau, mostram valores considerados normais, pelo que a resistência ao 

escoamento não é suficiente para diminuir substancialmente o caudal ou volume de 

ar expirado no primeiro segundo, ou por outras palavras, a diferença de pressão 

“usada” pelas quatro pessoas é suficiente para vencer a resistência que 

eventualmente já exista. No entanto não deixa de ser interessante observar que as 
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linhas obtidas até ao primeiro segundo indicam alguma diferença de obstrução, mas 

sem valorização médica, devido aos valores serem superiores a 70%. 
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4 Análise de Manuais e Questionário Realizado 

4.1 Análise de Manuais 

Nesta investigação, o estudo da viscosidade de um fluido foi realizado de 

acordo com as orientações curriculares acerca do trabalho laboratorial sugerido na 

disciplina de Física do 12º Ano de escolaridade. 

No âmbito desta actividade laboratorial, foram analisados alguns manuais de 

Física do 12º Ano (e um manual de Física do Ano 2 integrante da disciplina de Física 

e Química A) e as sugestões metodológicas referidas no Programa de Física de 12º 

Ano. 

Da análise efectuada, surgiram algumas “reservas” quanto à correcta 

exequibilidade da actividade, dado as orientações fornecidas parecerem ser um 

pouco vagas quanto aos materiais que devem ser usados e às metodologias a 

serem implementadas. 

Destaca-se o facto de não estar explícito, nem nos manuais nem nas sugestões 

fornecidas no Programa de Física 12º Ano, a necessidade de deixar cair a esfera no 

eixo central do tubo, encontrando-se a esfera ligeiramente imersa ou na interface ar-

líquido viscoso. Estes pormenores são de extrema importância, uma vez que se 

devem minimizar os possíveis “efeitos de parede”, a formação de bolhas de ar na 

vizinhança da esfera ou até mesmo que a esfera adquira velocidade antes de se 

encontrar imersa, que iriam contribuir para um desvio do resultado pretendido.  

 O formulário apresentado nos manuais escolares (Ventura et al, 2005 e 

Martins e Rodrigues, 2005), nem sempre é fácil de ser compreendido pelos alunos.  

Nos manuais analisados verificou-se que também não foi feita nenhuma 

anotação que alerte para a necessidade de usar tubos com o maior diâmetro 

possível, dado que a lei de Stokes só é válida quando se assume que se trata de um 

tubo de diâmetro infinito; o diâmetro das esferas não está bem explícito o que pode 

condicionar o sucesso da actividade, dada a necessidade do diâmetro da esfera ser 

bastante menor que o diâmetro do tubo (para validar a utilização da lei de Stokes e 

evitar “efeitos de parede”). A altura também condiciona os diâmetros das esferas a 

serem usadas, através do valor da velocidade limite. 
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Embora seja possível ler no manual 12 F (Ventura et al., 2005) que se deve 

usar como material uma “proveta alta e larga que possa conter 1,5 L de detergente 

líquido da loiça muito viscoso (por exemplo “Super Pop Limão”) ou, em alternativa, 1 

L de glicerina, cerca de sete esferas de rolamentos com diâmetros diferentes (os 

mais pequenos que existirem)” não há especificação suficiente para a largura e 

comprimento da proveta, valores da viscosidade e diâmetro da esfera, pelo que 

podem ocorrer situações extremas, como se pode visualizar na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Fase de um ensaio (Silva, 2004) 

 

 O que significa proveta alta e larga? Também a altura da coluna de líquido é 

limitativa pois fala-se no máximo de 1,5 litros de líquido. Ora, quanto mais larga for a 

proveta menos altura de líquido se tem e usando como é referido esferas de 

rolamento, esta linguagem leva os intervenientes da actividade experimental a 

procurarem esferas de rolamentos. Serão de 10 mm de diâmetro? Os automóveis 

usam nas rodas rolamentos de esferas. Serão estas esferas que o manual se 

refere? Sendo esferas de aço, estas inviabilizam qualquer experiência. 

 Na Figura 4.1 pode visualizar-se que a esfera usada era um berlinde (cujo 

diâmetro é consideravelmente elevado) e encontra-se muito próxima da parede da 

proveta, o que mostra falta de rigor no processo de ensino/aprendizagem. Se o 
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berlinde é de vidro, a sua massa volúmica é inferior à do aço, mas não deixa de ser 

verdade que o efeito de parede é apreciável, invalidando a actividade experimental. 

 Na Figura 4.2, a imagem dá uma falsa ideia de que se deve lançar a esfera na 

coluna, encontrando-se a esfera bastante afastada da coluna (o que implicará que a 

esfera adquirirá um movimento rectilíneo uniformemente acelerado e quando atingir 

a interface ar-líquido terá uma velocidade bastante diferente de zero. Aliás pode-se 

afirmar com toda a autoridade que dificilmente, para a coluna apresentada na figura, 

se regista um movimento uniforme da esfera. 

 

 

Figura 4.2 – Fase de um ensaio (Maciel et al., 2005) 

 

 Na Figura 4.3, as marcas efectuadas para determinar as zonas onde se deve 

fazer o registo do intervalo de tempo que as esferas demoram a percorrer, são 

marcas muito grosseiras, que podem provocar erros de medições graves, 

contribuindo para o insucesso da actividade. Note-se que a largura das marcas 

consideradas nesta figura, visualmente cerca de 10 mm, são bastante superiores ao 

diâmetro aconselhado para as esferas de aço (1 a 2 mm). Se considerar-se esta 

faixa de 10 mm e se o espaço a percorrer pela esfera for de 20 cm pode-se registar 

um erro relativo para o comprimento de cerca de 20% o que torna a experiência de 

valor redutor. Também não deve ser esta metodologia a ser usada para se marcar o 

espaço de controlo da trajectória da esfera. 
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Figura 4.3 – Fase de um ensaio (Ventura et al., 2005) 

 

4.2 Questionário Realizado 

 Como a determinação do coeficiente de viscosidade de um líquido é uma 

actividade laboratorial de carácter obrigatório, considerou-se oportuno e interessante 

conhecer a sensibilidade dos professores relativamente a esta actividade 

laboratorial. 

Nestes termos foi realizado um questionário (que se encontra em anexo), que 

depois de ter sido validado por uma especialista da área da Didáctica e Tecnologia 

Educativa, foi aplicado a professores de Física e Química.  

O questionário era composto por seis questões de respostas abertas e 

fechadas. No cabeçalho mencionava-se o material usado na actividade laboratorial, 

de modo que os professores se lembrassem “melhor” do procedimento a 

implementar. Foi pedido que os professores colocassem a idade e tempo de serviço 

como professores de Física e Química. 

Foi bastante preocupante verificar que mais de 50% dos professores a quem 

foi pedida a colaboração negaram o pedido alegando vários motivos, 

nomeadamente não leccionarem a disciplina de Física do 12º Ano há muitos anos, 

ou até mesmo nunca terem leccionado essa disciplina. Aparentemente até se podia 

admitir que são justificações a aceitar, no entanto que dizer das suas competências 

na leccionação do ensino “básico” em relação ao peso, à impulsão e à força 

resultante? 
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Tem-se que “aplaudir” a coragem demonstrada por cerca de 20 colegas que 

deram a sua contribuição para a análise que a seguir se apresenta. Antes de se 

passar à discussão dos resultados deve ser sublinhada a limitação da amostra, mas 

as conclusões devem ser valorizadas por permitirem valorizar ainda mais o estudo 

que se fez na actividade desenvolvida nesta investigação em relação à escolha da 

coluna (tamanho e diâmetro interno), do diâmetro das esferas e líquidos a usar. 

A amostra é muito heterogénea, apresenta uma média de idades de 35,6 anos, 

com um desvio padrão de 8,1 anos e uma média de tempo de serviço de 10,7 anos, 

com um desvio padrão de 8,5 anos. 

 A Figura 4.4 mostra que a amostra era constituída por 38% de professores 

com tempo de serviço entre zero e dez anos, 47% de professores com tempo de 

serviço entre onze e vinte anos e 15% de professores com tempo serviço entre vinte 

e um e trinta anos. 

 

47%

15%

38%

anos de serviço: 00--10
anos de serviço: 11--20
anos de serviço: 21--30

 

Figura 4.4 – Gama de tempo de serviço dos professores inquiridos 

 

 A Figura 4.5 mostra que 38% dos professores tem idades compreendidas entre 

os vinte e seis e os trinta e cinco anos; 54% dos professores tem idades 

compreendidas entre os trinta e seis e os quarenta e cinco anos e 8% dos 

professores tem idades entre os quarenta e seis e os cinquenta e cinco anos. 
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38%

8%

54%

gama entre: 26--35 anos
gama entre: 36--45 anos
gama entre: 46--55 anos

 
Figura 4.5 – Gama de idades dos professores inquiridos 

 

Na primeira questão, pretendia-se que os professores reflectissem acerca da 

necessidade do diâmetro da coluna ser suficientemente grande em face do diâmetro 

da esfera, de modo que a lei de Stokes seja válida. Deste modo quanto menor for o 

diâmetro da esfera em face do diâmetro da coluna, condicionadas pela altura da 

coluna, maior será a probabilidade de sucesso na actividade laboratorial. 
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certa incompleta muito incompleta errada não responde

 

Figura 4.6 – Respostas obtidas 
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Pela análise da Figura 4.6, apenas cerca de 15% da amostra respondeu 

correctamente à questão; cerca de 50% da amostra deu uma resposta incompleta, 

cerca de 7,5% da amostra deu uma resposta muito incompleta, cerca de 15% da 

amostra respondeu incorrectamente e cerca de 15% da amostra não respondeu à 

questão. 

A título informativo apresentam-se algumas respostas que parecem ser 

preocupantes, nomeadamente: 

“ρgh”; 

“A altura da coluna e o diâmetro da esfera não condicionam desde que seja 

garantida a velocidade terminal por um Δt muito longo”; 

“A esfera não deverá ter diâmetro muito próximo da coluna para evitar roçar no vidro 

caso a descida não seja perfeitamente rectilínea”. 

Estas afirmações revelam alguma falta do “saber” acerca dos fenómenos 

físicos envolvidos na actividade laboratorial, nomeadamente a aplicabilidade da lei 

de Stokes. 

Na segunda questão, esperava-se que os professores tivessem interiorizado 

até que ponto é válida a actividade laboratorial, quando são utilizados líquidos pouco 

viscosos. Esta actividade só tem sentido caso sejam utilizados líquidos muito 

viscosos, caso contrário seria muito difícil registar dados de forma credível (pois a 

esfera iria deslocar-se no seio do líquido com uma velocidade muito grande e 

dificilmente atingiria condições de movimento uniforme). 

Através da Figura 4.6 verifica-se que apenas cerca de 15% da amostra 

respondeu correctamente à questão, cerca de 35% deu uma resposta incompleta, 

cerca de 20% deu uma resposta bastante incompleta, cerca de 20% deu uma 

resposta incorrecta e cerca de 10% não respondeu à questão. 

Mais uma vez, registaram-se algumas respostas que merecem reflexão: 

“óleo alimentar”; 

“Os líquidos aos quais quisesse determinar a viscosidade”; 

“Usaria por exemplo água e glicerina, que têm diferentes massas volúmicas. Assim 

seria possível comparar os diferentes coeficientes de viscosidade”; 
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 “Parafina? Água? (neste caso com objecto menos denso). Manter, no 1º caso, 

montagem de ano para ano para não desperdiçar o líquido”; 

“Óleo alimentar, parafina líquida e glicerina, porque são líquidos com muita 

viscosidade”. 

As respostas indicam algum desconhecimento da diferença entre os valores da 

viscosidade da água, do óleo alimentar e da parafina ou glicerina. De facto deveriam 

saber que a viscosidade dinâmica é uma propriedade física de um fluido e é 

determinante no êxito da experiência. 

 Na terceira questão, era esperado que os professores compreendessem a 

necessidade de “largar” a esfera quando esta já estivesse imersa de forma que esta 

não adquira velocidade antes de entrar em contacto com o líquido e impedir a 

formação de bolhas de ar na vizinhança da esfera. No limite a esfera deve ser 

“largada” exactamente na interface ar-líquido. 

 Pela observação da Figura 4.6, verifica-se que cerca de 50% da amostra 

respondeu correctamente à questão, cerca de 30% da amostra deu uma resposta 

incompleta, cerca de 15% da amostra respondeu incorrectamente e cerca de 5% da 

amostra não respondeu à questão. 

 Também se considera interessante deixar algumas respostas para reflexão: 

“Deve ser largada no ar, perto do líquido”; 

“No meio”. 

 São respostas que revelam alguma falta de rigor, o que pode contribuir para 

um eventual insucesso da actividade laboratorial. 

 A quarta questão envolve conhecimentos que não são apenas abordados na 

disciplina de Física do 12º Ano. O balanço de forças quando estas estão aplicadas 

num corpo e têm a mesma direcção é um assunto abordado no Ano 2 da disciplina 

de Física e Química. Pela aplicação da 2ª Lei de Newton, no caso particular da 

solução de Stokes (1851), o equilíbrio das forças traduz-se pela obtenção de uma 

velocidade constante (vulgarmente chamada de velocidade terminal). A velocidade 

terminal é de extrema importância para o sucesso desta actividade laboratorial. 

Assim é fundamental conhecer a localização da zona na coluna onde ocorre o 
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equilíbrio das forças. Só depois da localização da zona onde se regista velocidade 

constante, é que se pode marcar na coluna uma distância para determinar a 

velocidade da esfera. Será de esperar que essas marcas sejam feitas depois de um 

estudo prévio (que visualmente é bastante fácil de fazer) acerca da localização da 

zona da coluna em que a esfera adquire velocidade constante. Deve ter-se em 

atenção que a marcação das zonas na coluna deve ser feita com um marcador fino, 

e escolher a máxima distância possível entre as duas secções rectas da coluna 

onde a esfera passa controlada por cronómetro, de modo a diminuir eventuais erros 

de paralaxe. 

 Analisando as respostas, verifica-se que apenas cerca de 10% da amostra 

respondeu correctamente à questão, cerca de 50% da amostra deu uma resposta 

incompleta, cerca de 25% da amostra deu uma resposta incorrecta e cerca de 15% 

da amostra não respondeu. 

 Alguns professores responderam através de esquemas, esquecendo-se de 

mencionar a necessidade da esfera ter já adquirido velocidade terminal; outras 

respostas denotam alguma falta de rigor metodológico, com por exemplo: 

“A inicial e a final”; 

“Entre dois pontos que não coincidam com a posição em que a esfera é largada ou 

pára”; 

“Deve ser marcada a distância inicial e a distância quando a esfera atinge a 

velocidade constante”; 

“Pelo menisco”; 

“Fixava uma fita métrica na coluna”. 

 Da análise destas respostas salienta-se de novo a falta de rigor com que é 

considerada a actividade laboratorial.  

 A quinta questão tinha como objectivo perceber se os professores tinham a 

noção que para o mesmo líquido e para o mesmo diâmetro de coluna e de esfera, 

seria melhor usar uma esfera de menor massa volúmica. 
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 A resposta parece evidente, no entanto, conforme mostra a Figura 4.6, cerca 

de 30% respondem correctamente, cerca de 20% dão uma resposta incompleta, 

cerca de 35% respondem incorrectamente e cerca de 15% não respondem. 

 É preocupante o resultado pois cerca de 70% dos indivíduos não tem a noção 

correcta ou não sabem que quando se usam esferas com menor massa volúmica, se 

atinge mais rapidamente a velocidade limite e a esfera desloca-se com uma 

velocidade muito inferior. Por exemplo, para o mesmo líquido e para o mesmo 

diâmetro da esfera, apenas a troca de uma esfera de aço para uma esfera de vidro 

reduz a velocidade num factor de cerca de 1:4, ou seja, na relação entre as massas 

volúmicas. 

 Considera-se ser oportuno partilhar algumas respostas obtidas: 

“Não concordo, não tem nada a ver”; 

“Indiferente”; 

“Deve ter-se em atenção que a densidade da esfera deve ser superior à do líquido”; 

“Depende dos factores que estejamos a comparar!”; 

“A afirmação está errada, pois quanto menor a densidade da esfera, maiores serão 

os movimentos horizontais da mesma. Logo para um mesmo diâmetro de esfera, é 

melhor usar a que tem maior densidade.”; 

“A densidade da esfera deve ser superior à do líquido, caso contrário esta poderá 

manter-se no seio do líquido a uma determinada altura, devido à força de impulsão 

igualar a determinação instante o peso da esfera”. 

 A sexta questão tinha como objectivo indagar se a massa volúmica do líquido 

tinha influência directa na determinação do coeficiente de viscosidade do líquido. 

Nesta questão é importante ter presente a noção de peso e de impulsão. Na 

expressão para a determinação da viscosidade do líquido, de facto a viscosidade é 

proporcional à diferença entre a massa volúmica da esfera e a massa volúmica do 

líquido. Para um mesmo líquido, quando usamos a mesma esfera, só estamos a 

pensar na massa volúmica do líquido. Conforme é sabido a massa volúmica de um 

líquido pode variar entre cerca de 800 a cerca de 1200 kg/m3, valores puramente 
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indicativos (veja-se por exemplo nesta investigação os valores indicados na Tabela 

3.2). 

 Quem prepara esta actividade experimental sabe que a diferença entre as 

massas volúmicas (esfera e líquido) têm uma influência “redutora” na determinação 

da viscosidade do líquido. Isto porque quando se usam esferas de aço (usualmente 

são estas as escolhidas) a diferença que se regista não é determinante na variação 

de valor para o coeficiente de viscosidade. No entanto se forem usadas esferas de 

vidro, neste caso como a massa volúmica do vidro se aproxima da massa volúmica 

do líquido, a diferença de massas volúmicas começa a ter algum significado. No 

entanto, chama-se a atenção que quem determina o êxito da actividade laboratorial 

usando a solução de Stokes (1851) é o coeficiente de viscosidade elevado do líquido 

e não a massa volúmica do líquido. 

 Mais simples ainda: a impulsão está relacionada com o peso do volume de 

líquido deslocado, que é condicionado pela massa volúmica do líquido, ou seja, em 

qualquer situação o valor da impulsão é muito próximo, pelas justificações 

anteriormente descritas. 

 Pode-se considerar que a justificação para a sexta questão tinha alguma 

complexidade, daí deixarmos para o leitor a reflexão das seguintes respostas 

obtidas: 

“Penso que sim, por implicar maior “proximidade” das moléculas (ou de maior 

massa) e, assim, maior oposição à passagem do sólido através deste fluido”; 

“Concordo”; 

“A afirmação é verdadeira”; 

“Penso que a densidade do líquido está directamente relacionada com a sua 

viscosidade, por isso não condiciona negativamente”. 

 Após a análise das respostas fornecidas, e tendo em conta a informação 

fornecida pelos manuais escolares, achamos que deve ser feita uma reflexão acerca 

da forma como são dadas as indicações metodológicas. Os resultados obtidos 

mostram a necessidade da existência de um protocolo mais detalhado para um 

maior sucesso quer nas actividades laboratoriais, quer na discussão de eventuais 

erros experimentais. 
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5 Proposta de Abordagem 

A investigação desenvolvida permitiu abordar um grande número de 

fundamentos teóricos e práticos da Mecânica de Fluidos. 

Considera-se que se está numa situação de “maturação” das actividades 

desenvolvidas e do enriquecimento do “saber” a partir da análise e interpretação 

física dos resultados. 

Se por um lado, ficou bem “patente” que a proposta de abordagem na 

actividade laboratorial para a determinação do coeficiente de viscosidade de um 

fluido passou por um maior rigor de métodos e de um substancial alerta acerca das 

limitações que se devem considerar de modo a tornar a metodologia do ensino mais 

correcta. Encontra-se em anexo uma proposta de guião para esta actividade 

laboratorial, que pretende ser aplicada com alunos. 

Por outro lado, as restantes actividades experimentais desenvolvidas quando 

inseridas em contexto de sala de aula, parecem ter todas as condições para motivar 

os alunos para a temática que por si só é complexa na sua interpretação física. 

Nesta perspectiva, houve a preocupação em contextualizar alguns fenómenos 

físicos, que afectam cada um de nós, com aspectos fisiológicos. Assim, neste 

trabalho de investigação é proposto o ensino de alguns conteúdos de física, 

recorrendo a fenómenos que ocorrem no corpo humano, que são preocupação de 

qualquer indivíduo. 

Hoje em dia, basta ligarmos a televisão para ouvirmos falar no colesterol. 

Somos “bombardeados” com notícias/publicidade como: há leite para combater o 

excesso de colesterol, há manteiga para combater o excesso de colesterol e até 

mesmo iogurtes… mas, será que todo o público entende o problema da existência 

de excesso de colesterol no sangue? 

Com esta problemática, sugere-se que os professores iniciem uma aula onde 

possa ser estudado o escoamento de um fluido ao longo de um tubo com um 

estrangulamento. 

A dificuldade de escoamento de um fluido devido a um estrangulamento será 

pois o “mote” para abordar quer a equação de Bernoulli, como a equação da 

continuidade e o princípio da conservação da energia. 
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A resistência ao escoamento de um fluido quando se regista um 

estrangulamento pode estar associada a problemas respiratórios como por exemplo 

a asma e a doença pulmonar crónica obstrutiva, ou a problemas circulatórios, como 

por exemplo os aneurismas, isquemia, angina de peito ou até mesmo o acidente 

vascular cerebral. 

A resistência ao escoamento depende de vários factores, nomeadamente da 

viscosidade do fluido, da secção e do comprimento do vaso. Numa actividade 

experimental pode ser introduzida a noção de resistência ao escoamento, dentro de 

certos limites, através de analogias tais como: circuito eléctrico, com aplicação da 

Lei de Ohm e estrangulamento de um vaso. 

5.1 Workshop 

Dado o elevado interesse em obter uma resposta de profissionais do ensino 

relativamente a algumas propostas consideradas nesta dissertação, foi planeado e 

realizado um Workshop acerca de algumas actividades experimentais desenvolvidas 

em capítulos anteriores. 

Para o efeito considerou-se oportuno propor a realização de um Workshop 

numa conferência de Ensino das Ciências. O Workshop foi realizado no dia 24 de 

Novembro de 2006 na Escola Secundária Eça de Queiroz (Póvoa de Varzim), no 

âmbito do XIX Congresso ENCIGA (Enseñantes de Ciências de Galicia) e teve como 

título “A Circulação do Sangue Visionada em Actividades Experimentais”. O 

interesse registado pelos profissionais do ensino foi muito apreciável; pode-se 

afirmar que a sala estava com a população preenchida (25 pessoas) o que à partida 

garantiu uma participação activa dos presentes, quer em termos de dúvidas e 

contribuições quer em participação no registo de dados experimentais. 

Tal como o título indica, foi proposta uma actividade onde se pretende verificar 

que o escoamento de um fluido ao longo de tubos capilares (cujo comportamento é 

semelhante ao do sangue quando este escoa nos capilares sanguíneos) depende do 

tipo de associação que é feita entre os vários tubos capilares, tal como o fluxo de 

electrões ao longo de um circuito eléctrico depende da associação de receptores 

eléctricos. 
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Figura 5.1 – Introdução ao Workshop 

 

Inicialmente fez-se uma introdução teórica acerca da actividade a ser 

desenvolvida, nomeadamente a contextualização da actividade com o fenómeno 

fisiológico da circulação sanguínea, seguida da proposta de abordagem, como se 

mostra na figura 5.1. 

Dado que alguns participantes eram professores de Biologia e Geologia, houve 

a preocupação em revisitar alguns tópicos de Física (de electricidade básica e 

mecânica de fluidos) de modo que o Workshop fosse bem compreendido por todos 

os participantes. 

Desde logo foi demonstrado por todos os presentes um elevado interesse 

pelas actividades que estavam a ser propostas, e foi com bastante curiosidade que a 

realizaram. 

A implementação prática das actividades foi levada a cabo em dois momentos. 

Primeiro determinou-se a resistência ao escoamento de um líquido (água com um 

corante vermelho), quando este escoava através de: 

i) um tubo individual,  

ii) dois tubos iguais ao primeiro (i) associados em série, 

iii) dois tubos iguais ao primeiro (i) associados em paralelo, 

iv) um tubo individual com metade do comprimento do primeiro (i). 

As experiências foram feitas para a mesma diferença de pressão (como se 

mostra na Figura 5.2) de modo a ser interpretado fisicamente o que condiciona a 

diferença de valores registados para o caudal de líquido escoado. 
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Figura 5.2 – Uma fase experimental durante o Workshop 

 

À medida que eram registados pelos participantes, os valores do volume de 

líquido escoado durante um intervalo de tempo, era determinado o caudal do 

escoamento (quociente entre o volume escoado e o tempo de colheita) e de seguida 

calculada a resistência ao escoamento. 

Verificou-se que a resistência ao escoamento era máxima quando os dois 

tubos estavam associados em série, e mínima quando os dois tubos estavam 

associados em paralelo e/ou quando era usado o tubo individual com metade do 

comprimento do tubo (i). 

Para cada caso, os valores da resistência ao escoamento foram calculados 

recorrendo a um ficheiro de Excel anexado a um slide (ficheiro de powerpoint) 

construído para o efeito com várias cores de modo a permitir uma posterior 

discussão acerca da diferença encontrada para os valores da resistência. 
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Póvoa de Varzim, 24 de Novembro de 2006
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Figura 5.3 – Slide usado para tratamento dos dados experimentais 

 

Interessante foi a surpresa que muitos da assistência mostraram para o caso 

de se usarem dois tubos capilares de comprimento e diâmetro interno iguais 

associados em paralelo e um único tubo com igual diâmetro interno mas metade do 

comprimento (a resistência ao escoamento foi igual). 

Num segundo momento usou-se como analogia cinco resistências eléctricas 

iguais. Os presentes usaram o diagrama de cores que se encontra no Anexo 1 para 

ser avaliado o valor da resistência eléctrica. 

Com auxílio de um ferro de soldar e fio de solda, criou-se uma associação de 

duas resistências em série e duas resistências em paralelo (e manteve-se uma 

resistência isolada). Recorrendo a cálculos simples, determinou-se a resistência 

equivalente para o caso da associação em série e em paralelo de duas resistências 

eléctricas. Estes valores foram confirmados depois recorrendo à utilização de um 

multímetro. 

Tal como seria de prever, todos os presentes verificaram que a resistência 

eléctrica num circuito é maior quando as resistências eléctricas estão associadas em 

série, e menor quando as resistências eléctricas estão associadas em paralelo. 
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Como as resistências eram iguais, foi possível mostrar que na associação em série 

a resistência equivalente é o dobro e na associação em paralelo a resistência 

equivalente é metade. Estas conclusões foram bem analisadas não só para as 

resistências eléctricas mas também para as resistências de escoamento do líquido. 

De notar que foi muito interessante a discussão “criada” acerca do uso das duas 

resistências em paralelo (usando dois tubos iguais) e apenas um tubo com metade 

do comprimento. Os resultados obtidos foram iguais, como se esperava. 

Este Workshop foi uma experiência bastante gratificante, e de grande 

relevância para esta dissertação, uma vez que a receptividade demonstrada pelos 

participantes constitui um testemunho do sucesso que esta actividade poderia ter, 

caso fosse implementada em sala de aula. 

Foram recebidas palavras de apreço e ficou-se com uma ideia clara que 

muitos dos colegas vão implementar este tipo de actividade laboratorial em contexto 

de aula. 
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6 Considerações Finais e Perspectivas Futuras 
 Com esta dissertação, não só aprendi e aprofundei os meus conhecimentos de 

Física, como fiquei a perceber melhor o funcionamento do nosso corpo. Através das 

actividades desenvolvidas, compreendi melhor a física que está adjacente aos 

circuitos eléctricos em série e em paralelo (quebrando de certa forma a menor 

simpatia pela análise de circuitos devido ao mero formalismo matemático com que 

se costumava apresentar), pelo que a minha convicção de que o estudo da Física é 

muito mais agradável e interessante quando se contextualizam os conteúdos numa 

perspectiva ou dinâmica CTS. 

 Através da análise dos questionários percebi que alguma falta de rigor 

metodológico (que eu também possuía referente à actividade laboratorial de 

determinação do coeficiente de viscosidade) tem de ser combatido, pelo que me 

parece extremamente importante a existência de um maior número de seminários 

e/ou Workshops vocacionados para uma melhoria do ensino experimental da Física. 

 Penso que um ensino com uma forte componente experimental desperta o 

interesse do estudante para o estudo da Física e a integração dos conteúdos 

puramente académicos em questões relacionadas com o seu quotidiano, torna o 

processo ensino-aprendizagem mais interessante quer para o professor como para 

os alunos. 

 Como perspectivas futuras, existe uma grande vontade de continuar a divulgar 

este trabalho, e há a intenção de tentar organizar um Fórum quer para professores 

de Física e Química, quer para alunos do Ensino Secundário. Também existe a 

ambição de desenvolver guiões para facilitar a divulgação/implementação das outras 

actividades desenvolvidas nesta dissertação. 

 Penso que uma maior integração destes conteúdos em termos históricos seria 

um ponto bastante interessante, uma vez que os alunos sentem-se mais próximos 

da ciência quando sabem factos e factores humanos inerentes à sua evolução [que 

quase nunca acontece “do nada”, Pérez et al. (2001)] 

 A perspectiva mais ambiciosa consiste num eventual trabalho futuro de criação 

de um sistema em laboratório, de modo a contribuir para uma melhor compreensão 

do sistema cardiovascular numa perspectiva biomecânica. De facto, actualmente a 
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evolução tecnológica sofrida na área da cardiologia nomeadamente no 

desenvolvimento de dispositivos de assistência circulatória, implantes 

cardiovasculares e de novas técnicas intervencionistas tornou necessário um estudo 

rigoroso do funcionamento e mecanismos de resposta do sistema cardiocirculatório 

quando sujeito a situações patológicas [ver por exemplo, Bustamante and Valbuena 

(2003), Bustamante et al. (2004) e Steinman et al. (2003)]. 
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Anexos 

Anexo 1 - Diagrama de Cores (de resistências eléctricas) 
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Anexo 2 - Proposta de Guião 
Trabalho Laboratorial I.5 - “Coeficiente de viscosidade de um líquido” 

Ao introduzir uma esfera de aço num líquido, esta vai ter várias forças a actuar 

sobre ela. Identifique e represente-as na figura. 

 

Uma dessas forças aplicadas na esfera exerce uma resistência ao longo de todo o 

movimento desta pelo líquido – força de atrito, que depende de vários factores, 

nomeadamente do coeficiente de viscosidade do líquido. Em cerca de 1851, o físico e 

matemático Irlandês George Stokes (1819-1903) publicou uma lei que levou o seu nome e 

que relacionava o movimento de uma pequena esfera no seio de um fluido viscoso. Nesta 

lei, Stokes relaciona a força resistente ao movimento de uma esfera num fluido com a 

viscosidade do fluido, com o raio da esfera e o módulo da sua velocidade: 

vR6F μπ=  

De acordo com esta expressão e analisando as restantes forças que actuam sobre 

a esfera e aplicando a Segunda Lei de Newton, determine a equação do movimento da 

esfera. 
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Num dado momento, a aceleração vai anular-se devido ao equilíbrio das forças que 

actuam na esfera, pelo que a velocidade da esfera vai ser constante: velocidade 

terminal. De acordo com este facto, determine a expressão que permite determinar o 

coeficiente de viscosidade do líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E agora, já sabe quais são os dados que tem de registar nesta actividade 

laboratorial? Enumere-os para não se esquecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva sumariamente o procedimento experimental que terá de levar a cabo 

nesta actividade laboratorial. Não se esqueça de colocar todo o material a utilizar na 

actividade e que a lei de Stokes só é válida quando se considera que a esfera se desloca 

com uma velocidade de valor muito baixo e constante no seio de um fluido de dimensão 

infinita. 
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Notas 

 Consoante o tipo de líquido que se esteja a utilizar, deve-se ter em atenção o 

diâmetro máximo admitido para a esfera. 

 

Tabela 1 – Coeficiente de viscosidade (típicos) de alguns líquidos 

Líquidos (cPoise) 

Glicerina pura (20 oC) 1420,00 

Óleo de motor, SAE 40 (20 ºC) 319,00 

Óleo alimentar, milho (20 ºC) 84,00 

 

Tabela 2 – Diâmetro máximo da esfera de aço 

desfera (mm) 0,9 1,2 1,4 1,8 2,2 2,6 2,9 3,5 4,1 

μ (cPoise) 50 75 100 150 200 250 300 400 500 

 

 Quando se refere que a Lei de Stokes só é válida quando se considera que o fluido é 

infinito, deve-se ter a preocupação de posicionar a esfera segundo o eixo central 

(longitudinal) da coluna de líquido de modo que a distância entre a coluna de líquido e a 

esfera seja máxima. 

 Para minimizar possíveis erros experimentais deve-se colocar a esfera na interface 

ar-líquido (ou até mesmo colocar a esfera no interior do líquido) e só depois deixar cair a 

esfera. 

 Antes de se começar a registar valores do intervalo de tempo que a esfera demora a 

percorrer uma dada distância da coluna de líquido, deve verificar-se atentamente se a 

esfera possui movimento rectilíneo uniforme nessa situação. 

 Caso se verifique a condição anterior, torna-se necessário identificar os pontos 

inicial e final da coluna, que devem ser marcados através de uma fina circunferência à 

volta da coluna. 

 

Bom Trabalho! 
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Anexo 3 - Questionário 

Questionário 
Este questionário pretende conhecer as suas opiniões relativamente a uma actividade laboratorial que 
tem como objectivo a determinação do coeficiente de viscosidade de um líquido de modo a ser 
possível o seu aperfeiçoamento quer ao nível dos conteúdos, quer ao nível da metodologia. 
As suas repostas são absolutamente essenciais, pelo que se pede que responda da forma mais 
reflectida possível. 

 

Material normalmente usado: coluna transparente, esferas, líquido, fita métrica, cronómetro, balança, proveta, 
craveira, termómetro e marcador. 

 

Idade: _____                                    Anos de experiência lectiva: _____ 

1- De que maneiras o diâmetro da coluna, a altura da coluna e o diâmetro da esfera 

condicionam o sucesso da actividade laboratorial? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2- Para si que líquidos usaria? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3- Junto à interface ar-líquido, diga onde a esfera deve ser largada. 
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

4- Como deve ser marcada na coluna a distância, para se determinar a velocidade da 

esfera? 
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5- “Para um mesmo diâmetro de esfera é melhor usar a que tem menor densidade”. Critique 

esta afirmação. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6- A massa volúmica do líquido é uma propriedade física que condiciona a determinação da 

viscosidade? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pelo tempo que nos foi dispensado! 
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