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ÁREA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO – MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

1- Um tanque cilíndrico tem 3m de diâmetro e 5m de altura. Calcule o volume de água para 

enchê-lo. Se uma mangueira tem vazão de 60 litros por minuto, quantos minutos serão 

necessários para encher todo o tanque? 

 

2- Um duto de climatização tem formato em “L” com lado 1 de 5m de comprimento e lado 2 

de 8m de comprimento. As medidas da secção do duto são 60cm x 40cm. Se a chapa de aço 

galvanizado tem espessura de 1mm, qual é massa de chapa de aço? Considere a densidade do 

aço como sendo 7600kg/m³. 

 

3- Um duto de distribuição de ar com L=30m de comprimento é ligado a um ventilador 

centrífugo que tem pressão de saída de 200Pa. O manômetro de coluna indica h1=20mm. O 

duto tem uma perda de carga de 0,8Pa/m. Qual é a medida indicada no manômetro de coluna, 

localizado na parte final do duto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Uma piscina de formato indicado na figura deve ser completamente cheia em um prazo de 

12 horas. Qual é a vazão requerida para que isso seja possível? 

 

 

 

5- Na questão anterior, considerando que a piscina tenha profundidade de 1,8m, qual é a 

pressão em seu fundo? 

 

6- Um pelotão de bombeiros utiliza um tanque cilíndrico de 20m de altura cheio de água para 

treinamento de mergulho. O tanque tem diâmetro de 3m. Nesse caso, qual é pressão sentida 

por um bombeiro quando está posicionado à 10m de profundidade?   

 

7- Uma tubulação de água gelada tem diâmetro interno de 50mm. Considerando que a 

velocidade da água dentro da tubulação é de 3m/s, qual é a vazão dentro da tubulação? 

 

 

8- Um bloco de gelo de 2m x 2m x 2m tem densidade de 900kg/m³ e flutua na água. Qual sua 

massa total? 



9- Uma tora cilíndrica de madeira tem 60cm de diâmetro e 5m de comprimento com 

densidade de 850kg/m³ tem qual massa? 

 

10- Uma laje de concreto com 12cm de espessura e medidas de 3m x 10m é sustentada por 4 

pilares de 3m de altura e dimensões de 25 x 25cm. Qual é a pressão sobre cada um dos 

pilares? Considere a densidade do concreto como sendo 2500kg/m³.  

 

 


