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Ficha de Trabalho 21 

Mecânica de Fluídos – Hidrostática 

 

Densidade e massa volúmica 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑖𝑐𝑎 𝜌 =
𝑚

𝑉
    𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑 =

𝜌𝐴

𝜌á𝑔𝑢𝑎
 𝑎𝑡𝑒𝑛çã𝑜 à𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎

𝑔

𝑐𝑚3
 𝑚𝑎𝑠 𝑆𝐼 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Pressão 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑃 =
𝐹

𝐴
 𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁

𝑚2
 (𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙) é 𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝐼    1 𝑎𝑡𝑚 = 76 𝑐𝑚𝐻𝑔 = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 1,013 × 105𝑃𝑎 

 

Lei fundamental da hidrostática 

𝐿𝑒𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∆𝑝 = 𝜌𝑔ℎ    

𝐴 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑚 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑚 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜. 

 

Líquidos em equilíbrio num tubo em “U” 

 

𝑂𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 1 𝑒 2 𝑒𝑠𝑡ã𝑜 à 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 

𝑝1 = 𝑝2 

 

𝜌𝐴ℎ𝐴 = 𝜌𝐵ℎ𝐵 

 

 

 

Lei de Pascal 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

Qualquer pressão exterior aplicada a um fluido homogéneo e em 

repouso contido num recipiente fechado e rígido, é transmitida 

integralmente a todos os pontos do fluido (e às paredes do 

recipientes onde o fluido está contido) 
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Lei de Arquimedes 

 

Quando um objeto está parcial ou completamente imerso num fluido, experimenta da parte 

deste uma impulsão vertical, de baixo para cima que tem o valor do peso do fluido deslocado 

pelo corpo. 

𝐼 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜𝑔 

 

Observações 

 Quando calculamos a densidade de uma mistura convém calcular a massa e o volume de cada um 

dos componentes e não somar densidades. 

 A densidade é adimensional mas atenção se o seu valor for “pequeno” deve ter tido como referência 

de massa volúmica g/cm3 e convém passar para unidades SI. 

 Atenção que ao contrário da Química a unidade de pressão mais usada é o Pascal e neste caso 

convém reduzir para esta unidade para garantir que sabemos as unidades das outras grandezas ao 

calculá-las. 

 Se o enunciado referir uma “força de pressão” não esqueçam que está a sugerir calcular a força pela 

expressão da pressão F=P.A 

 Se necessitarem de usar a pressão atmosférica considerem 1 atm a média o que corresponde a 

1,01×105 Pascal. 

 Se o enunciado estiver correto imerso é volume debaixo do fluido e emerso fora do fluido. Atenção 

se o corpo é maciço ou oco. 

 

Exercícios 

1. Um paralelepípedo de ferro (d=7,8) tem as seguintes dimensões: 12 cm, 5 cm e 3 cm. Determine a pressão 

máxima que o paralelepípedo pode exercer quando é apoiado na bancada. 

2. Uma piscina contém água salgada (d=1,1).  

2.1. Determine a pressão da água no fundo da piscina atendendo a que este se encontra à profundidade de 

3,20 metros relativamente à superfície. 

2.2. Determine a força exercida pela água num azulejo de 15 cm por 15 cm que está à profundidade de 1,60 

metros. 

3. Quando um homem está deitado, a pressão sistólica à saída da aorta é 

igual a 120 mmHg, o mesmo acontecendo com a pressão na extremidade 

da artéria tibial. Determine a pressão sanguínea na extremidade da artéria 

tibial quando o homem está de pé considerando que a pressão na aorta 

permanece constante. A densidade do sangue é de 1,06. 
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4. A figura mostra um cubo de madeira com 5 cm de aresta, flutuando em equilíbrio 

na água contida numa tina, de tal forma que 40% do seu volume está emerso (fora 

de água). 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

4.1. Determine o valor da impulsão 

4.2. Determine a massa volúmica da madeira. 

4.3. O cubo foi preso por um fio ao fundo da tina, tendo ficado totalmente imerso. 

Determine o valor da força de tensão experimentada pelo fio. 

 

5. Um automóvel de 1200 kg é elevado por intermédio de um dispositivo 

hidráulico com dois êmbolos, o maior dos quais tem 12 cm de raio e o 

menor 1 cm de raio. Determine o valor da força mínima que é necessário 

aplicar no êmbolo mais pequeno para conseguir elevar o automóvel. 

6. Num tubo em “U” que continha alguma água deitou-se petróleo (d=0,82) 

num dos ramos, até a coluna de petróleo ficar com 8 cm de altura. 

Determine o valor do desnível h entre a superfície livre dos líquidos 

contidos nos dois ramos do tubo em U. (figura ao lado) 

7. Um objeto maciço flutua com 25% do seu volume acima da linha de 

água. Determine a densidade relativa média do material de que é feito o objeto. 

 

Soluções 

1. 900 Pa 

2.1. 1,4×104 Pa 

2.2. 390 N 

3. 2,95×104 Pa (222 mmHg) 

4.1. 0,74 N 

4.2. 0,60×103 kg/m3 

4.3. 0,49 N 

5. 82 N 

6. 1,4 cm 

7. 0,75 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 


