
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

UMA DEMOSTRAÇÃO QUALITATIVA DO PRINCIPIO DE BERNOULLI EM
TÚNEIS DE VENTO NUMÉRICOS

Luiz Renato Tessaro Junior*, Beatriz Miyuri Koshikawa, Janine Paiva Avellar, Maria Júlia Fortunato
Silva

renatojunior_ea@hotmail.com

Pode  uma  bolinha  em  queda  frear?  Um  experimento  recente  mostra-nos  que,
surpreendentemente, a resposta é sim. Os autores sugerem que isto se deve à formação gradativa de
uma esteira de vórtices no ar atrás da bolinha. Estes vórtices, que surgem em virtude da viscosidade
do fluido, são arrastados pela bolinha em queda e, por isso, são responsáveis pela força de arrasto
que se opõe ao movimento.  No início do processo de formação da esteira,  a  força de arrasto é
proporcional  à  velocidade.  Uma  vez  que  a  esteira  tenha  sido  completada,  a  força  se  torna
proporcional ao quadrado da velocidade. Na transição entre um regime e outro, o arrasto torna-se
maior que o peso e a frenagem é observada na bolinha.  Este cenário é confirmado por meio de
simulações numéricas. Embora interessantes e profícuos, problemas físicos que envolvem dinâmica
de fluidos viscosos não são, em geral, discutidos em cursos de física básica e geral.  Isso se deve, em
parte, ao fato de este tipo de escoamento ser modelado pela equação de Navier-Stokes que, por sua
vez, admite solução analítica apenas para alguns poucos casos restritos, enquanto problemas mais
sofisticados  só  podem  ser  resolvidos  por  meio  de  métodos  numéricos.  Recentemente,  foi
desenvolvida uma ferramenta didática capaz de resolver a Navier-Stokes e simular o escoamento
sobre objetos de formato arbitrário. Trata-se de um túnel de vento simulado. O túnel nos possibilita
visualizar a formação de vórtices atrás do objeto, os conhecidos vórtices de von Kármán. Além disso,
desenvolveu-se também um método alternativo aos tradicionais para calcular a força de arrasto. O
método é simples, geral e se utiliza apenas de conceitos de física básica. No projeto cujos resultados
parciais são descritos neste trabalho, utilizamos o túnel de vento numérico assim como este novo
método para calcular a força de arrasto para investigar o princípio de Bernoulli.  O princípio pode ser
vertido da seguinte forma: “Se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela se
escoa  ao  longo  de  uma  linha  de  corrente,  a  pressão  do  fluido  deve  diminuir  e  vice-versa”.  A
metologia empregada na execução do projeto foi teórico-prática. Utilizando o túnel como ferramenta,
foi possível verificar a validade, ainda que qualitativamente, do Princípio de Bernoulli em diversas
simulações numéricas. 
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