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Ementa: 
 
Desenvolvimento do pensamento científico em Fenômenos de Transporte. Estudo do transporte de 
fluidos. Definição e caracterização de fluidos e de suas propriedades. Classificação de 
escoamentos e de volumes de controle. Construção das equações de conservação de massa, 
energia e quantidade de movimento e do balanço de energia mecânica. Desenvolvimento e solução 
de modelos matemáticos baseados nas equações de balanço. Postulação de hipóteses 
simplificadoras dos processos reais. Aplicação de modelos fenomenológicos para a representação, 
análise e resolução de processos envolvendo fluidos. 
 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 

• Identificar a relação das três 
grandezas físicas que se 
conservam (massa, energia 
e quantidade de movimento) 
com a representação 
matemática dos processos 
da natureza. 

• Compreender os processos 
envolvendo fluidos através 
da aplicação das Leis de 
Conservação. 

• Reconhecer a importância 
dos fenômenos de 
transporte nos processos 
industriais e do cotidiano. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Elaborar modelos 
matemáticos de fenômenos 
de transporte.  

• Interpretar problemas 
envolvendo fluidos em 
escoamento ou em 
repouso.  

• Resolver problemas através 
da postulação, resolução e 
análise de modelos 
matemáticos, 
compreendendo as 
limitações ou implicações 
das hipóteses.  

• Compreender, identificar e 
reunir de forma organizada 
as informações 
relacionadas à transferência 
de massa, energia e 
quantidade de movimento 
encontradas em textos, 
posicionando-se 
criticamente. 

 

Atitudes e Valores  
 

• Conscientizar-se do estudo 
contínuo e sistemático e do 
engajamento permanente no 
processo de ensino 
aprendizagem.  

• Agir de forma autônoma e 
ser consciente do empenho 
e do esforço pessoal em 
sala de aula e fora da sala 
de aula.  

• Trabalhar e debater em 
grupo. 

• Avaliar os impactos das 
suas atividades em contexto 
social e ambiental.  

• Apreciar e interessar-se 
pelos fundamentos teóricos 
para posicionamento crítico 
e de tomadas de decisões 
enquanto engenheiro e 
cidadão responsável pelo 
desenvolvimento da 
engenharia e do Brasil. 
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Conteúdo Programático: 
 
1. Fundamentos de fenômenos de transporte. 

1.1 As grandezas físicas que se conservam: massa, quantidade de movimento e 
energia. Conceitos de fluxo, grandezas específicas e carga. 

1.2 Volume de controle (macroscópico, microscópico e molecular) e sistema.  
1.3 As leis de conservação e as equações de balanço.  
1.4 Metodologia de modelagem de processos na visão da ciência de fenômenos de 

transporte. 
1.5 Definição, classificação e propriedades de fluidos. Fluidos compressíveis e 

incompressíveis. Uso de equações de estado para caracterização da densidade de 
fluidos. Lei da Viscosidade de Newton. Propriedades que afetam a viscosidade. 
Fluidos não Newtonianos.  

1.6 Classificação e caracterização de escoamentos: 
1.6.1 Escoamento compressível e incompressível: o número de Mach. 
1.6.2 Regimes de escoamento: laminar, turbulento e de transição. Experimento de 

Reynolds. 
1.6.3 Escoamento transiente (dinâmico) e permanente (estacionário). 
1.6.4 Escoamentos ideais e viscosos. Princípio da aderência (condição de não 

escorregamento). 
2. As leis de conservação na abordagem macroscópica. 

2.1 Balanço de massa global aplicado a volumes de controle macroscópicos. Estudo 
de processos estacionários e transitórios.  

2.2 Balanço de quantidade de movimento linear: apresentação do equacionamento 
para fluidos em escoamento incompressível, estacionário e unidirecional para 
escoamentos com perfis de velocidade uniformes e não uniformes. Cálculo da força 
de atrito/arrasto e forças de sustentação. 

2.3 Balanço de energia macroscópico. 
2.4 Balanço de energia mecânica.  

2.4.1 Relação entre atrito e energia térmica. 
2.4.2 Escoamentos sem atrito e a equação de Bernoulli. 
2.4.3 Aplicação para escoamento interno com e sem máquinas de fluido. 

Rendimento de máquinas de fluido (bombas, agitadores, turbinas, 
compressores, sopradores e ventiladores). Perda de carga distribuída e 
singular. Medidores de Vazão. 

3. As leis de conservação na abordagem microscópica: aplicações. 
3.1 Estática de fluidos. Medidores de pressão (manômetro, barômetro e piezômetro). 

Pressão absoluta e efetiva. 
3.2 Estabelecimento de perfis de velocidade em escoamento laminar interno. 

 
Metodologia: 
 
O conteúdo programático será assim desenvolvido: 

• Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e 

síntese dos conhecimentos apresentados. 

• Leituras recomendadas: serão indicadas com a finalidade de proporcionar ao graduando 

oportunidades para consulta de uma bibliografia específica relacionada com a disciplina e 

desenvolvimento das suas capacidades de análise, síntese e crítica. 

• Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular a 
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participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos 

para apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina e desenvolver sua capacidade 

crítica e argumentativa. 

• Reflexão sobre a prática técnico-profissional: momento no qual os graduandos participam 

de atividades com ênfase nos procedimentos de observação (de forma direta ou indireta) e 

reflexão sobre o cotidiano profissional. 

• Recursos audiovisuais: para viabilizar o aprendizado serão utilizados materiais contidos no 

ambiente Moodle. 

Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 

Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
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