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FOLHA 01

Neste espaço será informado quais listas ou que parte de que
lista você poderá começar a fazer após �nalizarmos este mate-
rial. Assim, ao terminar esta folha, nenhuma lista será liberada
ainda. Alguns exercícios serão incluídos nestes materiais e hoje
iremos ver alguns assuntos introdutórios sobre hidrostática.

EXERCÍCIOS

HIDROSTÁTICA: CONCEITOS INICIAIS

AHidrostática é uma área da física que estuda líquidos para-
dos. Primeiramente, vamos de�nir duas grandezas semelhantes
e que muitas pessoas se confundem: densidade e massa es-
pecí�ca.
Densidade (usaremos d como símbolo) é uma característica
do corpo de estudo, e não do material que o compõe. Sendo
m a massa do corpo e V o volume total ocupado pelo corpo,
temos:

EQUAÇÃO DA DENSIDADE � EQ 1

A razão para que navios feitos de metais não afundem é que
eles possuem uma densidade menor que a da água! Por exem-
plo, uma caixa oca cujas paredes sejam de chumbo (um metal
muito �pesado�) pode ter uma densidade muito pequena se as
paredes forem pequenas. No estudo que se segue, o conceito de
densidade será de muita importância!
Massa especí�ca (usaremos µ como símbolo) é uma caracte-
rística que depende do material que compõe o corpo mas não do
formato do corpo, como é o caso da densidade. Assim, sendoV ′

o volume total do material de estudo, e não mais do corpo, e
m a massa do corpo, então:

EQUAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA � EQ 2

Como exemplo da caixa oca de chumbo, se quisermos calcular
a densidade da caixa devemos considerar o volume V total da
caixa, inclusive o volume das paredes, porém se quisermos cal-
cular a massa especí�ca do material que a compões, devemos
considerar apenas o volume de chumbo usado, isto é, apenas
o volume v′ das paredes da caixa. Note que massa especí�ca
sempre se refere ao material que compõe um objeto e o volume
de material usado para produzir o objeto, já a densidade con-
sidera todo o volume do corpo.
Podemos incluir mais um termo usual: a densidade relativa.
Esta grandeza é a razão entre duas densidades. Por exemplo, se
considerarmos um mesmo volume de água e de mercúrio, este
terá uma massa cerca de 13,6 vezes maior que a massa de água.
Isto implica que a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que
a da água, então podemos dizer que a densidade do mercúrio
em relação à água é 13,6 ou simplesmente que, em relação à

água, a densidade relativa do mercúrio é 13,6.
Pode-se perceber que a densidade relativa é portanto uma ra-
zão (divisão) entre duas densidades. Usando como símbolo para
densidade relativa a letra D, sendo dsubst a densidade da subs-
tância que queremos determinar a densidade relativa e dref
a densidade da substância de referência que tomaremos como
base, então:

EQUAÇÃO DA DENSIDADE RELATIVA � EQ 3

Peso especí�co (símbolo γ) de um material é a razão entre
o peso deste material e o seu volume V ′ (note que não importa
o formato do corpo, mas sim do volume de material usado para
fazer o corpo):

EQUAÇÃO DO PESO ESPECÍFICO � EQ 4

Além da densidade, uma outra grandeza de extrema importân-
cia é a pressão (p). A pressão é de�nida, de forma geral, como
a razão entre força F e área A, mas que força e que áreas são
estas.

EQUAÇÃO DA PRESSÃO � EQ 5

Vamos começar com um exemplo mais intuitivo: pegue uma ca-
neta ou lápis; segure-a com apenas dois dedos conforme a �gura
1; pressione com forças os dois dedos que você está segurando
o lápis e diga algo sobre o que aconteceu.

Figura 1: Segurando um lápis: pressões diferentes nos dedos

É possível que o que tenha dito seja: �Ai!!!�. Se desconsiderar-
mos a massa da caneta ou lápis, podemos dizer que a força que
você aplicou na base é igual à força aplicada no topo, mas se
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você segurou conforme apresentado na �gura 1, isto é, com o
indicador na ponta então a dor que sentiu foi no indicador, não
no dedão. Mas a força aplicada por cada dedo é praticamente a
mesma. Na verdade, o dedão faz uma força ligeiramente maior
porque é ele quem segura a caneta (lápis).
A diferença entre eles é que a área de contato no indicador é
menor, e portanto a pressão é maior. Note que a área A está
no denominador da fração, logo a pressão e a área são inversa-
mente proporcionais.
Vamos a alguns exemplos cotidianos da in�uência da pressão
em nosso dia a dia. Um exemplo que pode ser comum: alguém
pisar o seu pé. Se alguém com um tênis pisa o seu pé certa-
mente você sentirá algum incômodo, mas se pisado por alguém
de salto alto certamente uma dor irá acompanhar o incômodo
(�gura 2).

Figura 2: Salto alto: pressão maior que sola comum

Tanques de guerra e escavadeiras conseguem andar melhor na
lama porque possuem áreas de contato maiores que veículos
com pneus, o que lhes permite tem peso muito grande e mesmo
assim não afundarem muito em ambientes lamacentos (�guras
3 e 4).

Figura 3: Escavadeira: pressão menor que pneus

Sapatos tipo raquete são usados para caminhar na neve pois,
como a neve é macia, sapatos comuns afundam. Como a área
de contato destes sapatos são bem maiores que de sapatos co-
muns, eles não afundam com o peso de quem o usa (�gura 5).

Figura 4: Tanque de Guerra: pressão menor que pneus

Figura 5: Sapatos tipo raquete: pressão menor que sola comum

Dois exemplos cotidianos que não costumamos nos perguntar:
porque a parte mais �na de um prego vai na madeira e porque
a parte a�ada da faca é que corta? Parecem perguntas tolas,
mas os pregos, salto alto, facas, esteiras e sapatos raquetes tem
uma coisa em comum: quanto maior a pressão numa superfície,
maior o estrago (ferimento, perfuração ou corte) na superfície.

Figura 6: Ao �xar um prego, a parte mais �ca vai na madeira

Figura 7: A parte de corte da faca possui menor área de contato
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UNIDADES DE MEDIDAS

Acabamos de ver algumas grandezas que serão usadas de agora
em diante na física, não somente neste assunto. As grandezas
apresentadas aqui dependem de outras grandezas, como vo-
lume, massa, força e área, então se faz necessário fazermos uma
revisão sobre o que é e como calcular algumas delas. Vamos
começar:

MASSA

A massa de um corpo é de�nida como sendo uma grandeza
intrínseca à ele. Assim, se uma pessoa possui 60 kg aqui no
planeta Terra ela terá também 60 kg na Lua. O que muitas ve-
zes nos confunde é que usamos duas grandezas como sinônimos
em nosso dia a dia: peso e massa. A balança mede a força com
que a Terra nos atrai para o cetro dela, e portanto ela mede
nosso peso (que é uma força). Na Lua, como a massa desse
astro é menor que a massa da Terra, o nosso peso será menor.
Embora não tenhamos de�nido o que é massa, podemos ter no-
ção do que é usando a ideia intuitiva do que é inércia: inércia é
a tendencia de um corpo em manter seu estado de movimento.
Por exemplo, um caminhão possui uma inércia muito maior que
uma bicicleta, pois é mais fácil alterar o estado de movimento
de um bike (seja aumentando ou diminuindo sua velocidade)
do que alterar o estado de movimento de um caminhão.
Assim, usando a ideia intuitiva do que é inércia, podemos dizer
que massa é uma medida numérica da inércia de um corpo.

Figura 8: A unidade de medida padrão para 1 kg

A unidade de medida no chamado Sistema Internacional de
Unidade ou simplesmente sistema S.I. de Unidades é o kg. Um
litro de água a 4oC possui exatamente 1 kg. Toda unidade
de medida é feita por comparação, algumas delas são fáceis de
comparar como com a massa de um quilograma de água, outros
nem tanto. Por exemplo: a �gura 8 mostra um recipiente que
protege um pequeno cilindro feito de platina e irídio cuja massa
é, por de�nição, exatamente 1 kg. Para calibra equipamentos
ao redor do mundo, réplicas o mais idênticas eram criadas e
transportadas para diversos países poderem fazer um controle
de medidas em seu país.
Medir coisas é algo tão importante que diversos países (talvez
todos) possuem seu centro de controle de medidas. No caso do
Brasil, este centro chama-se INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
No S.I. a unidade de medida padrão para a massa é portanto:

FORÇA

Você já deve ter ouvido falar no primeiro ano sobre as três
leis de Newton. Deve se lembrar que a unidade de medida no
S.I. é o newton ou N (unidades de medidas se escrevem em
minúsculo, mas quando abreviadas usa-se letra maiúscula se
a unidade recebe o nome em homenagem a alguém) devido à
sua grande contribuição à mecânica. Como discutido anterior-
mente, há uma diferença entre peso e força. Podemos imaginar
que força é aquilo que você deve fazer para alterar o estado de
movimento de um corpo. Entretanto, nem sempre uma força
altera o estado de equilíbrio de um corpo...
Digamos que você esteja segurando um copo descartável com
100 ml de água, isto equivale a 100 g de água ou 0,1 kg. A força
que a terra faz sobre esse corpo é de aproximadamente 1 N e
se você não aplicar força alguma sobre o copo ele se espatifará
no chão. Assim, a força que você faz é para manter o copo
imóvel no ar, ou seja, você está anulando o efeito da força da
gravidade.
De forma mais ou menos intuitiva, você deve pesar que 1 N é
a força requerida para manter imóvel no ar um copo com 100
ml de água.
No S.I. a unidade de medida padrão para a força é portanto o:

ÁREA

Este é um conceito que você deve ter aprendido na matemá-
tica e que portanto não nos dedicaremos muito tempo em seu
signi�cado. É mais importante você saber calcular a área de
algumas �guras geométricas, como as apresentadas abaixo nas
�guras 9 e 10:

Figura 9: Áreas de �guras planas Parte I

É importante lembrar também que a área da superfície da uma
esfera é

A = 4πR2
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Figura 10: Áreas de �guras planas Parte II

No S.I., todas as unidades de medidas de comprimentos são da-
das em metros. Mais adiante veremos como converter unidades
de medidas, mas por hora devemos lembrar o que é potencia.
Por exemplo, digamos que você queira multiplicar o número 5
por ele mesmo dez vezes. Uma forma resumida de fazer isso é
fazendo uso da notação de potência da seguinte forma:

5 · 5 · 5 · 5 · 5 =

Sabendo que o cálculo de qualquer área requer o produto de
duas grandezas com unidades de comprimento e sabendo que
as unidade podem sempre ser multiplicadas, então podemos
multiplicar as unidade de metro como se fossem números. Ou
seja, para uma área unitária qualquer, digamos para um qua-
drado de lado l, temos:

m ·m =

No S.I. a unidade de medida padrão para a área é portanto o:

VOLUME

Este também é um conceito que você deve ter aprendido na
matemática. É mais importante você saber calcular o volume
de algumas �guras geométricas, como as apresentadas abaixo
na �gura 11. Note que esta �gura foi extraída da internet e que
está em inglês, além de usar outros símbolos para determinadas
grandezas. Por exemplo, a área é muitas vezes representada
pela letra S de surface, em inglês.

Note também que todas os objetos cuja base e o topo são �guras
idênticas o volume sempre será o produto da área da base pela
altura. Entretanto, quando o topo é um ponto, o volume sempre
será 1

3 do produto da área da base pela altura do corpo.
Vejamos estes dois casos a seguir:

Figura 11: Cálculo de volumes

PRISMA DE BASE QUALQUER COM ÁREA A

PIRÂMIDE DE BASE QUALQUER COM ÁREA A

No S.I. a unidade de medida padrão do volume é portanto o:

m ·m ·m =
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Vamos agora falar das unidades de medidas das grandezas de-
rivadas destas discutidas acima. Por exemplo, vimos que a
pressão é a razão entre força e área, e isso nos da uma nova uni-
dade de medida. Vamos prosseguir na sequência em que elas
apareceram neste material: falaremos de densidade, massa
especí�ca, densidade relativa, peso especí�co e pressão.

DENSIDADE

Para determinar a unidade de uma grandeza devemos saber as
unidades de medidas das grandezas das quais ela dependa. Por
exemplo, sabemos que

d =
m

V
.

Como sabemos as unidades, no S.I. da massa e do volume,
sabemos também a unidade de medida da densidade. Para isso
basta escolher um valor unitário para todas as grandezas. Por
exemplo, escolhemos m = 1 kg e V = 1 m3, temos:

MASSA ESPECÍFICA

Usando a mesma ideia, escolhemos m = 1 kg e V ′ = 1 m3 e
substituímos na fórmula

µ =
m

V ′

temos:

DENSIDADE RELATIVA

Esta é uma grandeza adimensional, pois as dimensões do nu-
merador e denominador são iguais:

PESO ESPECÍFICO

Escolhemos P = 1 N e V ′ = 1 m3 e substituímos na fórmula

γ =
P

V ′

temos:

PRESSÃO

Seguindo a mesma linha de raciocínio, obtemos a unidade de
pressão no S.I. escolhendo F = 1 N e A = 1 m2 e substituindo
na fórmula da pressão:

p =
F

A

ou seja:

Porém no caso da pressão e de algumas outras unidade de medi-
das do S.I. que são derivadas de outras unidades recebem novos
nomes. Você já deve ter visto, por exemplo, que

~F = m · ~a

e que a unidades de medidas da massa e aceleração são, respec-
tivamente, kg e m/s2, ou seja, a unidade de força deveria ser
kg·m/s2.
Este conjunto de unidades é no entanto substituída pelo N
(newton). Da mesma forma, a unidade de medida de pressão
é substituída por outra chamada de pascal ou Pa, em homena-
gem à um cientista chamado Pascal. Ou seja:

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

1. (CESGRANRIO-RJ) Uma chapa de metal, homogênea e
�na, (de espessura constante), é cortada para formar as faces
de dois cubos ocos C1 e C2, sendo que a aresta de C2 é o dobro
da aresta de C1.

a

2a

Figura 12: Cubos de densidades distintas

A densidade do cubo menor é d. Logo, a densidade do cubo
maior é:
a) 2d
b) d
c) d/2
d) d/4
e) d/8
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2. As densidades de dois líquidos A e B, que não reagem quimi-
camente entre si, são dA = 0, 80 g/cm3 e dB = 1, 2 g/cm3, res-
pectivamente. Fazendo-se a adição de volumes iguais dos dois lí-
quidos, obtém-se uma mistura cuja densidade é x. Adicionando-
se massas iguais de A e de B, a mistura obtida tem densidade
y. Os valores de x e y, em g/cm3, são, respectivamente, mais
próximos de:
a) 1,1 e 1,2
b) 1,0 e 1,1
c) 1,0 e 0,96
d) 0,96 e 2,0
e) 0,96 e 0,96

3. Um cubo homogêneo de alumínio, de 2 m de aresta, está
apoiado sobre uma superfície horizontal. Qual a pressão, em
N/m2, exercida pelo bloco sobre a superfície? Densidade do
alumínio: 2, 7 · 103 kg/m3; Adote g = 10 m/s2.
a) 2, 7 · 104
b) 2, 7 · 1010
c) 1, 35 · 104
d) 1, 35 · 1010
e) 5, 4 · 104

4. Um motorista pára em um posto e pede ao frentista para re-
gular a pressão dos pneus de seu carro em 25 "libras"(abreviação
da unidade "libra força por polegada quadrada"ou "psi"). Essa
unidade corresponde à pressão exercida por uma força igual ao
peso da massa de 1 libra, distribuí-da sobre uma área de 1 po-
legada quadrada. Uma libra corresponde a 0,5 kg e 1 polegada
a 25 · 10−3 m, aproximadamente. Como 1 atm corresponde a
cerca de 1 · 105 Pa no SI (e 1 Pa = 1 N/m2), aquelas 25 "li-
bras"pedidas pelo motorista equivalem aproximadamente a:
a) 2 atm
b) 1 atm
c) 0,5 atm
d) 0,2 atm
e) 0,01 atm

CONSIDERAÇÕES PARA A PRÓXIMA AULA

Nas próximas aulas veremos como calcular a pressão devido a
uma distribuição de forças em uma superfície. Por exemplo,
quando você enche uma bexiga com gás, o que faz ela adquirir
uma forma arredondada é o fato dela estar com muitas molé-
culas de gás em seu interior. A quantidade de moléculas em
seu interior é um número extraordinário, algo da ordem de 1
seguido com 22 zeros à sua direita, ou seja:

10.000.000.000.000.000.000.000

que costumamos abreviar escrevendo na forma

1 · 1022,

o que representa um número bem grande. Para se ter uma
ideia, atualmente a população do mundo está próxima a

10.000.000.000.

Se dividirmos igualmente estes átomos à todas as pessoas do
planeta, teremos em torno de 1.000.000.000.000 de átomos
por pessoa!
Mas onde quero chegar com isso? Quero dizer que a bexiga
mantém aquele formato porque apesar da borracha que a cons-
titui tentar encolhe-la, as inúmeras partículas em seu interior a
empurra para fora. Como é desprezível a força que cada partí-
cula faz na parede da bexiga, não faz sentido saber este valor,
mas faz sentido analisar o resultado da união destas minúsculas
forças. O conjunto dessa força total das partículas, se dividida
pela área interna da bexiga, nos da a pressão da bexiga.
Curiosamente, na prática, é mais fácil calcular a pressão do gás
da bexiga do que a força que este faz nela. Assim, trabalhare-
mos com esta pressão nas próximas aulas. Veremos como calcu-
lar a pressão que a atmosfera de nosso planeta faz em nós, qual
a pressão que uma coluna de água exerce sobre um corpo sub-
merso, entenderemos como é possível levantar um carro usando
apenas uma mão e um macaco hidráulico, etc.

PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

Material usado na produção deste material didático e conteúdo
complementar, sugerido além do livro texto usual.

1. LUMBRERAS, Una Visión Analítica Del Movimiento,
Volumen II, Capítulo I

2. RAMALHO, NICOLAU & TOLEDO, Os Fundamentos
da Física, Volume 1, Capítulo 20
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