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Capítulo 1
Propriedades e estática

dos fluidos



Uaaaaau!

Nós vamos estudar a dinâmica 
dos fluidos aqui?!

É mais fácil 
aprender 

praticando.

Por sorte eu
consegui autorização

pra usar a sala.

Eu fiquei pensando no que 
faríamos aqui quando vi

o recado que vocês 
deixaram no clube.

Ah, é?! Que
bacana, né?!

Desculpe por não 
ter avisado antes.

Então, vamos 
começar?

1 Sólidos e fluidos

Tome um chá gelado



Capítulo 2
Equações básicas da corrente



O rio! o Verde! 
O canto dos 
pássaros! O campo é mesmo

muito bom, né?!

Pra Eki foi
uma escolha
bem refinada.

Tem até um 
chalé! Vamos 
ficar todos 
juntos lá!

Hehehehe...

Eu sei, Eu sei...

Na verdade... aqui sempre aparecem 
coisas à noite. É um lugar famoso por 

aparições fantasmagóricas...

Mal posso esperar!

Ah!

1 Diversos termos utilizados
na dinâmica dos fluidos

Oooohh...

Uá-há-há

50 Capítulo 2  Equações básicas da corrente



Capítulo 3
Escoamento laminar e 

Escoamento Turbulento



Ai, ai...

O acampamento foi
tão divertido...!

"A corrente do
rio não cessa"...

"e a água nunca
é a mesma"! Isso 

significa que não existe 
abdução. A equação de 

alguma coisa...

E agora,

é a dinâmica dos 
fluidos, não é, 
professora?!

Opa?! O que
era mesmo?!

... e aí, eu não consegui 
mais tirar a dinâmica 

dos fluidos da cabeça

e a aula de
japonês foi 

terrível!

Eu queria estudar a 
dinâmica dos fluidos
com o pessoal numa 

viagem de novo...

1 Correntes que
contêm viscosidade

A corrente do rio...

Blam!

HAHAHA

96



Capítulo 4
Arrasto e sustentação



cri

cri

cri

cri

por enquanto 
acabou...

... Bem

Não, faltam só
duas semanas para 

o simulado...

Eu não tenho 
nada pra fazer 

mesmo...

Vou estudar mais 
um pouco.

Vamos ve...

Hum? É do
Shiraishi... ele
nunca manda 
mensagem.

……………

Praia?

1 Arrasto e sustentação 
sobre os corpos

Ai, ai...

Pac
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