
Texto Complementar                                          Área I:    Análise Vetorial  

 

Sobre a Equação da Continuidade:  

 

A Equação da Continuidade é a equação dos Fenômenos de Transporte que traduz as Leis 

de conservação de Carga e de Massa , não de forma ‘global’, mas de forma ‘local’.  

 

O que quero dizer com forma local ?  Quero dizer que estamos numa região limitada do 

espaço, onde por hipótese partículas não estão sendo criadas(fontes) nem destruídas 

(sumidouros). Temos apenas partículas ou cargas em movimento  nesta região do espaço. 

Resta saber se é possível gerar fontes pelo simples deslocamento de massas e cargas. Esta é 

a questão que está em tela. 

Então, concebemos, um modelo de deslocamento de um fluído, seja ele um líquido, um gás 

ou vapor, que escoa em uma região livre de fontes ou sumidouros. O que estará em 

movimento, portanto, são as partículas constituintes deste fluído.Ou seja , em escala 

microscópica, serão moléculas e como tal podem sofrer colisões, das quais podem resultar 

novas moléculas mais leves ou mais pesadas, mas a massa total do fluído em estudo, não 

deve variar naquela região onde não há fontes nem sumidouros.   

Escolhemos como parâmetros macroscópicos deste estudo, a densidade  do fluído e sua 

velocidade v . Para tornar o problema bem geral, escolhemos a densidade  e a velocidade 

v   funções matemáticas das coordenadas espaciais e do tempo, isto é, ( , , , )x y z t  e 

( , , , )v x y z t .  Assim, podemos ter várias situações de interesse; por exemplo, o fluído 

poderá ter densidade constante  com relação às coordenadas espaciais. Ele praticamente não 

muda sua densidade se sofrer pressões externas. Este é o caso dos fluídos líquidos, tal como 

a água, óleos ou no caso extremo o líquido de maior densidade conhecida que é o mercúrio. 

Os líquidos são classificados como fluídos de baixa compressibilidade. Como dissemos, 

sua densidade é constante com relação às coordenadas espaciais , contudo, localmente, a 

densidade pode sofrer variações temporais, conforme veremos na seqüência. 

Já a  densidade dos fluídos gasosos em movimento varia em cada ponto da região em 

estudo, pois o próprio peso das camadas laminares acima pressiona as camadas mais 

abaixo, fazendo com que sua densidade volumétrica varie. Além disso, podemos ter 



também, uma variação temporal na sua densidade. Estas variações ocorrem quando o 

escoamento não é estacionário. Este é um conceito que precisa ser bem explicado .  

 Em hidrodinâmica, associamos o conceito de escoamento estacionário com o conceito de 

velocidade do fluído . Assim , estacionário significa que todas as partículas do fluído que 

passarem pelo mesmo ponto ( , , )P x y z  terão a mesma velocidade. Conseqüentemente, 

neste ponto, não poderá haver aglomerado de partículas, o que é traduzido por   ausência de 

flutuações locais na densidade. A condição matemática do estado estacionário fica , então, 

0
t

. 

 

Em aula, deduzimos  a Equação da Continuidade, com o objetivo de entender o significado 

de divergente de um campo vetorial.  

O campo vetorial escolhido é ( , , , )  J x y z t v , chamado densidade de corrente, 

justamente porque ele representa a massa por unidade de área por unidade de tempo que 

localmente atravessa uma seção transversal colocada no escoamento do fluído. 

Para termos uma visão mais macro, delimitamos uma região 3D (uma caixa elementar) para 

estudar o que chamei de escoamento de um fluído gasoso . Procuramos então, neste modelo 

, descrever a diferença entre a massa que sai com relação a que entra nesta região por 

unidade de tempo. É o que eu chamei de vazão. Surge, então, o conceito matemático que é 

definido como divergente  de J . Mas, não podemos nos esquecer do problema físico em 

estudo, ou seja, moléculas em movimento em uma região do espaço sujeita a colisões e 

variações de pressão , mas sem fontes nem sumidouros. Assim, se há diferença entre o que 

sai com relação ao que entra (out-flow minus in-flow) na nossa caixa elementar e não há 

fontes de moléculas na região , então esta diferença deve ser atribuída a outra causa. 

Variações devido a pressão estão contempladas no termo do divergente, que dá conta das 

variações espaciais. As únicas variações não consideradas para uma possível diferença de 

massa são as flutuações temporais na densidade que, no caso de gases, podem decorrer, 

como já dissemos, de reações químicas resultante de colisões ou também, de pressões 

decorrentes de estreitamento no curso do escoamento.                                                                              

   Chega-se, então, à  equação 0J
t

 , conhecida como Equação da Continuidade. 

A razão do lado direito desta equação ser zero significa que a região do espaço  está 

localmente livre de fontes ou sumidouros . 



Se, por outro lado, houver fontes ou sumidouros locais, então 0J
t

 , isto é, a 

Equação da Continuidade  fica  

                                                          J Q
t

     , 

onde Q é a intensidade resultante das fontes e sumidouros. 

Mas, esta forma não é muito útil para entender  o significado físico de divergente de um 

campo vetorial. Então, o que se propõe é estudar o fluído em seu estado estacionário, o que 

matematicamente é traduzido por   0
t

 . A equação acima fica então,  J Q .  

E é  nesta forma, que  podemos dizer, coloquialmente, que o divergente é um medidor de 

fontes. Este é o significado físico que estávamos buscando, mas observe, para um fluído em 

regime estacionário. Ainda no regime estacionário, se  Q  for igual a zero,  podemos 

afirmar  com certeza que a região local está livre de fontes ou sumidouros; se Q  for 

diferente de zero , temos   0J  e aí podemos, pelo estudo do sinal do divergente 

concluir se estamos com predomínio de fontes ou sumidouros locais (conforme exemplo 

feito em aula) . 
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