
O ar em movimento

Prof. Girão



Objetivos

• Rever os efeitos dos fluidos em movimento, em
especial, o ar.

• Avaliar a pressão do ar em movimento

• Definir o efeito Bernoulli

• Descrever o funcionamento de asas e aerofólios



Pressão do ar estático

• O ar atmosférico exerce sobre todos os objetos
uma pressão, que é sentida por meio de um
conjunto de forças que circunda tudo que
estiver imerso no ar.

• Essa pressão é resultado do choque das
partículas constituintes da atmosfera terrestre
contra os limites externos dos objetos.

• É essa pressão que amassa uma garrafa
quando retiramos o ar de seu interior.



Pressão do ar em movimento

• O ar atmosférico estático tem um
comportamento diferente do que se observa
com o ar em movimento.

• Se as partículas do ar em movimento se
chocam diretamente com as superfícies, há
aumento da pressão exercida por elas.

• No entanto, se as partículas se movem
paralelamente às superfícies, observa-se
redução da pressão exercida por elas.



Efeito Bernoulli

• Chama-se Efeito Bernoulli à redução de
pressão exercida por um fluido em movimento.

• Em virtude desse efeito, janelas e telhados de
casas podem ser arrancados durante uma
ventania; nesses acontecimentos, a pressão do
ar no interior das casas é maior que a pressão
externa, o que empurra as estruturas para
fora, podendo romper as mais frágeis.
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Asas

• Devido ao formato escolhido para as asas, a
pressão do ar na parte inferior da estrutura é
maior, promovendo a sustentação atmosférica.
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Aerofólios

• Os aerofólios são como asas, porém com o
objetivo de aumentar a pressão do ar na parte
superior da estrutura.


