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FOLHA 02

Após �nalizarmos este material, a lista

�HIDROSTÁTICA: PRINCÍPIOS DE STEVIN E PASCAL�

pode ser feita por completo.

EXERCÍCIOS

1. Considere um avião comercial em vôo de cruzeiro. Sabendo
que a pressão externa a uma janela de dimensões 0,30 m X 0,20
m é um quarto da pressão interna, que por sua vez é igual a
1atm (105N/m2):
a) indique a direção e o sentido da força sobre a janela em razão
da diferença de pressão;

b) calcule o seu módulo.

2. Um avião que voa a grande altura é pressurizado para con-
forto dos passageiros. Para evitar sua explosão é estabelecido o
limite máximo de 0,5 atmosfera para a diferença entre a pres-
são interna no avião e a externa. O grá�co representa a pressão
atmosférica P em função da altura H acima do nível mar.

Figura 1: Pressão atmosférica em função da altura

Se o avião voa a uma altura de 7.000 metros e é pressurizado
até o limite, os passageiros �cam sujeitos a uma pressão igual
à que reina na atmosfera a uma altura de aproximadamente
a) 0 m
b) 1.000 m
c) 2.000 m
d) 5.500 m
e) 7.000 m

PRINCÍPIO DE STEVIN E APLICAÇÕES

Agora que já vimos o que é pressão vamos ver com se calcular
a pressão que um líquido é capaz de produzir
imagine que você esteja em um mergulho: você começa a des-
cer um lago muito profundo (por exemplo, a lagoa misteriosa,
em Jardim, no Mato Grosso do Sul; você sabe que ela tem
mais de 200 m de profundidade, mas quando chega a apenas
cinco metros já sente seus ouvidos sendo ligeiramente pressio-
nados; empolgado(a), mas preparado(a) (tendo concluído todos
os treinamentos exigidos para um mergulho seguro), você con-
tinua mergulhando; desce aos 10 m, 20 m, 30 m, 40 m ... en�m,
chega ao ponto mais fundo que só foi atingido em 1998, segundo
registro de Gilberto Menezes de Oliveira, aos 220 m de profun-
didade.
Você percebe a falta de luminosidade, por isso usa uma lan-
terna; percebe que apesar de manter um mesmo ritmo para a
respiração, o oxigênio se vai mais rapidamente; você teve que
assopra pelo nariz prendendo-o com os dedos várias vezes para
encher de ar algumas cavidades existentes no seio da face e no
ouvido.

Figura 2: Per�l da Lagoa Misteriosa, em Jardim � MS
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Mas você se pergunta: a pressão sobre mim aumenta conforme
vou descendo, mas como ela aumenta? Qual a sua relação com
a profundidade? Teria diferença se mergulhasse numa lagoa ao
nível do mar ou em Jardim, a 259 m de altitude? E se fosse
nos Andes, no monte Aconcágua a 6 962 m? E se a água fosse
salgada?
Veremos isso agora!!!

PRINCÍPIO DE STEVIN

O princípio de Stevin (ou teorema de Stevin) a�rma que a pres-
são em um líquido é diretamente proporcional à sua densidade
d, à gravidade local g e à profundidade h no ponto de estudo:

PRESSÃO DE COLUNA DE LÍQUIDO � EQ 1

Você deve se lembrar o que é uma grandeza escalar? Grande-
zas escalares são mais fáceis de serem somadas ou subtraídas.
Por exemplo, a massa é uma grandeza escalar: por isso somar
massa é o mesmo que somar os seus valores numéricos.
Por exemplo: se você comprar 1 kg de carne para o churrasco
do sim de semana e eu comprar 2 kg, no total teremos 3 kg.
Esse conceito pode parecer bobo, mas nem todas as grandezas
são escalares, tais como força, por exemplo. Mas como nosso
objeto de estudo é a pressão e esta é um escalar, então já po-
demos imaginar como é fácil somar pressão: basta somarmos
seus valores numéricos!
Por exemplo: o que nós vimos na equação 1 (EQ 1) é como cal-
cular a pressão devido somente à coluna de líquido, porém nós
vivemos sob pressão atmosférica, devido ao gás que se encontra
em torno de nós. Assim, a pressão em um ponto submerso em
um líquido será a pressão hidrostática (dada na EQ 1) somada
à pressão atmosférica local (visto que pressão é um escalar),
isto é:

PRESSÃO TOTAL EM UM LÍQUIDO � EQ 2

Podemos entender esta equação como sendo um equilíbrio de
forças: imagine um elemento de massa (representado por um
cilindro na �gura 3). Sobre ele atua duas forças para baixo: a
força devido à pressão atmosférica e a força devido ao próprio
peso da água no cilindro selecionado. Como o objeto de estudo
está parado, a resultante deve ser zero, assim o líquido à volta
mantém o cilindro parado.

Sendo assim, no ponto B o líquido em volta produzirá uma
força vertical para cima tal que (conforme �gura 4):

Área A Fatm

P
B

Figura 3: Cilindro de líquido em equilíbrio hidrostático

Fatm

P

B

Fatm
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B

Figura 4: A resultante das forças no cilindro é nula

Dividindo esta equação pela área A, obtemos:

Isto é, obtemos a equação 2. Esta é conhecida como o teorema
de Stevin.

EXERCÍCIOS

3. Usando a �gura 1 do exercício 2 e a equação 2, encontre uma
equação que forneça a pressão sobre você ao mergulhar na lagoa
misteriosa. Adote, caso julgue necessário, que a densidade da
água é 1, 0 · 103 kg/m3; 1 atm = 1, 0 · 105 N/m2; aceleração da
gravidade g = 10 m/s2.
Dê a resposta em unidades do sistema internacional (S.I.).
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4. Novamente usando a �gura 1 do exercício 2 e a equação
2, encontre uma equação que forneça a pressão em função da
profundidade h para uma lagoa situada no monte do Aconcá-
gua, a 6 962 m de altitude. Adote, caso julgue necessário, que
a densidade da água é 1, 0 ·103 kg/m3; 1 atm = 1, 0 ·105 N/m2;
aceleração da gravidade g = 10 m/s2.
Dê a resposta em unidades do sistema internacional (S.I.).

5. Sabendo que a densidade da água do mar é de 1, 025 ·
103 kg/m3 enquanto que a água doce é de 1, 000 · 103 kg/m3.
Calcule qual a profundidade que se deve estar em um mergulho
de águas salgadas para que a pressão a essa profundidade seja
superior em 1 atm quando comparada a um mergulho em água
doce (a esta mesma profundidade).

Vamos fazer agora uma comparação entre a equação obtida
(EQ 2) com a equação da reta para podermos analisar como
a pressão varia com a profundidade. Para começarmos, vamos
relembrar da equação da reta:

EQUAÇÃO DA RETA � EQ 3

Lembremos que o coe�ciente angular nos fornece a inclinação
da reta (isto é, a = tg θ) enquanto que o coe�ciente linear é
o valor de y quando x = 0. Observe o grá�co apresentado na
�gura 5:
Comparando a EQ 2 com a equação da reta (EQ 3), vemos

y = y(x)

(0, 0) x

Figura 5: Grá�co de uma equação do primeiro grau

que o princípio de Stevin é uma equação do primeiro grau:

COMPARANDO A EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU
COM O TEOREMA DE STEVIN

Podemos então representar gra�camente a pressão p no interior
de um �uído em função da profundidade h conforme a �gura 6.

ISOBÁRICAS

Alguns termos com origens gregas serão usados de forma re-
correntes na física. Um deles é o pre�xo ISO que signi�ca
IGUAL, que será usado de forma muito recorrente na física,
como por exemplo, ISOmétrifca = �medida igual� ou mais pre-
cisamente �volume igual�; ISOtérmica = �temperatura igual�.
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Figura 6: Pressão em função da profundidade

Em português, substituir ISO por CONSTANTE pode nos ser
mais familiar: ISOmétrifca = �volume constante�; ISOtérmica
= �temperatura constante�; etc.
Muitos pre�xos são mais ou menos intuitivos, como o pre�xo
TÉRMICA, outros menos, como o BÁRICA. Talvez você se
lembre que o aparelho que mede a pressão atmosférica é o �barô-
metro� = pressão + medida. Assim, a palavra ISOBÁRICA =
igual ou constante + pressão.
É uma região na qual a pressão é sempre a mesma. Por exem-
plo, na sala de aula a pressão atmosférica é praticamente cons-
tante, logo todos nós estamos convivendo em um ambiente iso-
bárico.
Como vimos pelo princípio de Stevin, conforme mergulharmos
na água (ou qualquer outro �uído) a pressão aumenta de forma
que, se o líquido sempre for o mesmo e a pressão atmosférica não
muda, esta pressão depende apenas da profundidade. Em ou-
tras palavras, em uma mesma profundidade temos uma mesma
pressão.
Imagine um plano horizontal passando por um ponto A no inte-
rior de um �uido: este plano de�ne uma isobárica! Veja �gura
7, apresentada abaixo.

A

Isobárica

Figura 7: Isobárica em um líquido

Este resultado é bastante incrível porque, apesar de termos con-
siderado uma forma cilíndrica para um certo volume de líquido
para demonstrarmos o teorema de Stevin, ele é gral e independe
da forma do recipiente. Vejamos, em exercícios, alguns exem-
plos:

EXERCÍCIO DA LISTA

.

EXERCÍCIOS

6. Ao projetar uma represa, um engenheiro precisou aprovar o
per�l de uma barragem sugerido pelo projetista da construtora.
Admitindo que ele se baseou na lei de Stevin, da hidrostática,
que a pressão de um líquido aumenta linearmente com a pro-
fundidade, assinale a opção que o engenheiro deve ter feito.
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8. No tubo representado a seguir, existem dois líquidos não
miscíveis em equilíbrio. Qual das alternativas representadas a
seguir melhor representa o grá�co da pressão em função da al-
tura? 9. Um rapaz aspira, ao mesmo tempo, água e óleo, por

meio de dois canudos de refrigerante.
Ele consegue equilibrar os líquidos nos canudos a uma altura
de 8,0 cm de água e 10,0 cm de óleo.Portanto a razão, entre a
massa especí�ca do óleo e a da água, é
a) 0,80
b) 0,20
c) 0,25
d) 1,2
e) 4,0

EXPERIMENTO DE TORRICELLI

Observe a �gura 1, na qual mostra uma dependência da pressão
atmosférica com a altitude local.
Já pensou como alguém conseguiu medir a pressão atmosférica
pela primeira vez? Quem fez isso e como? É tradição dizer que
o primeiro a fazer um experimento capaz de determinar isso foi
Torricelli.
O procedimento realizado esta representado na �gura 8.
Primeiramente, Torricelli encheu um tubo com mercúrio (você
pode realizar este experimento substituindo o mercúrio por
água), conforme primeira imagem da esquerda na �gura 10.
Depois, mantendo o topo do tubo tampado com o polegar, ele
virou o tubo e o mergulhou em um recipiente com mercúrio,
como na imagem central. Retirando o dedão ele observou que
a coluna de líquido se estabilizava a 76 cm (760 mm) de altura e
por conta deste resultado surgiu a unidade de medida de pres-
são chamada milímetro de mercúrio, ou de forma abreviada,
mmHg. Assim, pode-se dizer que a pressão atmosférica é de
760 mmHg.
Em homenagem à seu inventor, a unidade de medida mmHg
corresponde ao Torr, abreviação para Torricelli.

Figura 8: Experimento de Torricelli

UNIDADES DE PRESSÃO

Com o que foi discutido anteriormente, podemos estabelecer
algumas unidades de medidas e suas relações.

ATMOSFERA E PASCAL

ATMOSFERA E mmHg

Torr E mmHg

Agora, com os dados anteriores você é capaz de determinar qual
a densidade do mercúrio. Além disso, se você tentar reproduzir
o experimento de Torricelli substituindo o mercúrio por água o
tubo usado terá de ser muito longo. Determine a densidade do
mercúrio e a altura do tubo para reproduzir o experimento de
Torricelli usando água e outras tabelas conforme a �gura 9.
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Figura 9: Experimento de Torricelli

VASOS COMUNICANTES

Vamos aplicar o que aprendemos sobre o Teorema de Stevin
para entendermos o que acontece no chamado �Yubo em U�.
Para isso, vamos aprender isso em exercícios.

EXERCÍCIOS

9. Para medir a pressão p exercida por um gás, contido num
recipiente, utilizou-se um manômetro de mercúrio, obtendo-se
os valores indicados na �gura a seguir.

A pressão atmosférica local medida por um barômetro indicava
750 mm Hg. O valor de p, em mmHg, vale:
a) 150
b) 170
c) 750
d) 900
e) 940

10. A �gura mostra um tubo em U de extremidades aber-
tas, contendo dois líquidos não miscíveis, de densidade d1 e d2,
respectivamente. A relação entre as densidades dos líquidos é:

a) d1 = 4d2
b) d1 = d2
c) d1 = d2/4
d) d1 = 16d2

11.

A �gura acima representa dois vasos comunicantes cilíndricos,
abertos, contendo dois líquidos não miscíveis A e B, em equi-
líbrio. Sejam SA e SB as áreas das superfícies dos líquidos A
e B, respectivamente, e dA e dB as suas densidades (massas
especí�cas). Sendo a altura hA maior que hB , pode-se concluir
que:
a) hA · SA = hB · SB

b)hA · dA > hB · dB
c) hA · dA = hB · dB
d) dA · SA = dB · SB

e) dA · SB = dB · SA
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12. Um certo volume de água é colocado num tubo em U,
aberto nas extremidades. Num dos ramos do tubo, adiciona-se
um líquido de densidade menor do que a da água, o qual não se
mistura com ela. Após o equilíbrio, a posição dos dois líquidos
no tubo está corretamente representada pela �gura:

PRINCÍPIO DE PASCAL E APLICAÇÕES

PRINCÍPIO DE PASCAL

Enunciado do princípio:

A variação da pressão em um líquido em equilíbrio é
transmitida integralmente para todas as partes do líquido e das

paredes do recipiente que os contém

Como aplicação deste princípio temos a prensa hidráulica:

Figura 10: Prensa Hidráulica

Pelo princípio de Pascal, se pressionarmos do lado esquerdo,
no êmbolo de área A1 com uma força F1, produziremos uma
variação de pressão que se propaga em todo o �uído, assim ∆p1
produzido sobre o êmbolo da esquerda será igual ao da direita,
logo:

Esta é uma consequência direta do princípio de Pascal.
Vejamos alguns exercícios:

EXERCÍCIOS

13. Na prensa hidráulica na �gura 10 , os diâmetros dos tubos
1 e 2 são , respectivamente, 4 cm e 20 cm. Sendo o peso do
carro igual a 10 kN, determine:
a) a força que deve ser aplicada no tubo 1 para equilibrar o
carro;
b) o deslocamento do nível de óleo no tubo 1, quando o carro
sobe 20 cm.

14. Para oferecer acessibilidade aos portadores de di�culdades
de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador
hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para
forçar um �uido a passar de uma tubulação estreita para outra
mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta
a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da
cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubu-
lação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando
uma aceleração gravitacional de 10 m/s2 , deseja-se elevar uma
pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a pla-
taforma de 20 kg.
Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o
�uido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade cons-
tante?
a) 20 N
b) 100 N
c) 200 N
d) 1000 N
e) 5000 N
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MACACO, PRENSA E ELEVADOR HIDRÁULICOS

A �gura a seguir 11 apresenta o mecanismo de funcionamento
de um macaco hidráulico (�gura 12)

Figura 11: Macaco Hidráulica: esquema

Figura 12: Macaco Hidráulica: esquema

A prensa hidráulica usa esta mesma ideia para comprimir ob-
jetos que se deseja compactar. O elevador hidráulico que é
comum de ser visto em o�cinas mecânicas apresenta o mesmo
princípio, sendo o sistema de bombeamento automatizado pelo
uso de um motor.

Figura 13: Macaco Hidráulica: esquema

EXERCÍCIO DA LISTA

.

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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