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1. Roteiro para construção e aplicação de experimentos 

de Físicas planejados para o ensino de estática dos 

fluidos a alunos com visão normal e alunos com 

cegueira. 

 Neste roteiro é ensinado como construir e aplicar no ensino de Física 5 (cinco) 

experimentos que abordam os seguintes assuntos  de estática dos fluidos: teorema de 

Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. Os experimentos foram 

planejados para serem utilizados tanto com alunos de visão normal como alunos cegos, 

dessa forma, todos os experimentos possibilitam o estudo dos fenômenos estudados 

também através de observações táteis. 

 A seguir são descritas as construções dos seguintes experimentos: Teorema de 

Stevin-1, Teorema de Stevin-2, Vasos comunicantes táteis, Caixa-d’água com 

observações táteis e Princípio de Pascal tátil.  

 Recomendações para a utilização dos experimentos: 

 Aconselha-se aplicar cada um dos experimentos a grupos de no máximo 15 

(quinze) alunos quando se tratar apenas de alunos com visão normal, e em 

grupos de no máximo 10 (dez) alunos quando um os mais dos educandos 

apresentar cegueira. 

 Em grupos constituídos por alunos de visão normal e alunos cegos, estes últimos 

devem ter prioridade na manipulação dos experimentos, ou seja, sempre devem 

ser os primeiros a interagirem com os recursos didáticos. Isso porque os demais 

alunos poderão analisar os fenômenos demonstrados nos experimentos 

principalmente através da visão, enquanto que os alunos com cegueira só 

poderão contar com os sentidos remanescentes, principalmente o tato.  

 No momento de interação com os experimentos, aos alunos cegos deve-se 

disponibilizar um tempo maior, para que estes possam conhecer as partes 

constituintes do experimento e assim ter uma melhor compressão de sua 

estrutura e do seu funcionamento. O educador, dessa forma, tem que auxiliar o 

aluno a realizar esse reconhecimento, guiando-lhe por cada parte e explicando a 

finalidade de cada peça e os detalhes mais importantes.   
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1.1 Materiais acessórios: régua e trena para medições através do 

tato 

 Em muitos dos experimentos aqui apresentados necessita-se que o estudante 

durante a interação, meça distâncias, alturas e deslocamento. Dessa forma, além dos 5 

(cinco) experimentos principais que são propostos, para que o aluno com cegueira possa 

fazer essas medições,  deve-se confeccionar uma régua com marcações em alto relevo 

ou realizar adaptações em uma fita métrica para a prática de medições através do tato. 

 Materiais para confecção dos instrumentos de medição: 1 (uma) fita métrica, 

1 (um) pedaço de MDF (1,5 x 2,0 x 50 cm), braçadeiras de nylon na cor preta (26 cm x 

0,36 cm) e cola instantânea.  

 Confecção da régua em alto-relevo: com o pedaço de MDF deve-se construir 

uma régua de 50 cm, as marcações devem ser realizadas na face que possui 2,0 cm de 

largura através da fixação com cola instantânea de recortes de braçadeiras de 2,0 cm de 

comprimento. Para que a largura dos recortes não altere a escala de medição, a distância 

de 1,0 cm entre um recorte e o recorte subsequente deve ser medida a partir do centro 

dos recortes e para facilitar a medição, a cada 5,0 cm deve-se realizar uma marcação 

diferenciada onde ao invés de apenas um pedaço de braçadeira contínuo, as marcações 

devem ser feitas com dois pequenos pedados de 0,7 cm espaçados, conforme a figura 

01. 

 

 
Figura 1: Régua em alto-relevo 

 

 Adaptação da fita métrica com marcações táteis: Para a adaptação da fita 

deve-se colar em um dos lados pedaços de braçadeira de comprimento correspondente a 

largura da fita nas medições já existentes, levando em consideração o centro de cada 

pedacinho de braçadeira. No lado oposto da fita devem ser colados também recortes de 

braçadeira, porém somente a cada 5,0 cm. Este procedimento possibilitará duas formas 

de medição, em um lado com múltiplos de 1,0 cm e o outro lado da fita com múltiplos 

de 5,0 cm (figura 02). 
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Figura 2: Fita métrica com marcações táteis 

 

1.2 Experimento: “Teorema de Stevin (1)” 

 Materiais para confecção: 1 (um) cano de PVC de 60 cm de comprimento e 7,5 

cm de diâmetro; 1 (um) cano de PVC de 60 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro;  

1 (um) tap soldável de PVC de 7,5 cm de diâmetro; 1 (um) tap soldável de PVC de 2,5 

cm de diâmetro; 6 (seis) cones de plástico com 6 cm de diâmetro na abertura maior; 1 

(um) cone de plástico de 18 cm de diâmetro na abertura maior; 2 (dois) balões Gigantes 

de látex 250 - 25” (liso); 4 (quatro) abraçadeiras de metal tipo fita; 2 (duas) braçadeiras 

de nylon na cor preta de 28 cm x 0,48 cm; 2 (duas) torneiras de plástico para bebedouro; 

1 (uma) chapa de MDF de 1,0 cm de espessura de 60 x 70 cm; 1 (um) tubo de aço 

quadrado (0,125 cm x 2 cm x 2 cm)  de 115 cm de comprimento; 2 (dois) parafusos 

zincados (5/32 x 2); 4 (quatro) sapatas niveladoras com Bucha 1/4; 2 (dois) pedaços de 

mangueira cristal com 17 cm de comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de 

espessura; cola quente; cola instantânea (cianoacrilato) e Resina epóxi. 

 Confecção do experimento: 
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(a) (b) 

Figura 3: Confecção do Teorema de Stevin (1)  

1. Os canos devem ser tapados em apenas uma de suas extremidades com os seus 

taps correspondentes.  

2. Deve-se fazer 3 (três) furos de forma alinhada na vertical, com espaçamento de 

12 cm entre um furo e o furo subsequente,  sendo também de 12 cm o 

espaçamento entre a base (extremidade fechada) e o furo mais próximo. 

Portanto, iniciando a medida a partir da base, o primeiro furo deverá ser feito a 

12 cm, o segundo a 24 cm e o terceiro a 36 cm da base.  

3. A abertura maior dos 6 (seis) cones menores devem ser tapadas com recortes de 

balões, conforme mostra a figura 03 (b). É necessário ter o cuidado para não 

colar as membranas feitas com os balões de forma a ficarem esticadas ou 

enrugadas, sendo assim, aconselha-se passar cola instantânea na borda do cone e 

depois comprimi-lo em cima de um recorte de balão um pouco maior que a 

abertura do cone, o procedimento deve ser realizado sobre uma superfície plana, 

regular e rígida. Ao secar a cola, as sobras de balões podem ser retiradas 

utilizando uma tesoura. 

4. Em cada cano devem-se ser anexados 3 (três) cones dispostos como mostra a 

figura 03. Para esse fim deve-se introduzir a ponta estreita dos cones nos 

orifícios feitos nas laterais dos canos e depois usar cola quente para vedar 
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completamente o encaixe, a fim de impedir o vazamento de água por estes 

locais. 

5. A partir das extremidades abertas de cada cano, devem ser feitas medição em 

alto relevo por meio da colagem de pedaços de 0,5 cm de braçadeiras de nylon 

na cor preta espaçados a cada 1,0 cm, perfazendo 10 cm de medição tanto na 

parte externa como na parte interna dos canos, para que assim seja possível 

também para o aluno com cegueira comparar o nível da água nos dois canos, 

figura 03(b). 

6. Para que os canos fiquem fixos na posição vertical deve-se construir uma base 

em MDF no formato de caixote com a face inferior aberta, possuindo as 

seguintes dimensões: 15 cm de altura, 25 cm de largura e 50 cm de 

comprimento. Quatro sapatas niveladoras devem ser colocados na base para que 

se possa nivelar o experimento, quando este for utilizado sobre superfícies que 

apresentam pequenos desníveis, (figura 04). 

7. Para fixar os canos na base do aparato, deve-se construir um suporte com tubo 

de aço no formato em que aparece na figura 03(a). Para a confecção do suporte,  

a barra de 115 cm deve ser dividida em três pedações: 2 (dois) pedaços de 45 cm 

e 1 (um) de 25 cm, este menor será a base do suporte e deverá ser fixada na base 

de MDF por meio de 2 (dois) parafusos distantes 4 cm centímetros de cada uma 

das extremidades. Os outros dois pedaços maiores servirão para fixar os canos 

por meio de braçadeiras de metal fita, duas em cada cano, localizadas próximas 

à base do suporte e em suas extremidades (figura 03). Observação: pode-se 

mandar confeccionar o suporte em uma serralheria. 

8. Para facilitar a retirada de água do experimento, na região central dos taps de 

cada cano (nas extremidades fechadas) e também na base de MDF devem ser 

construídos orifícios de 1,4 cm de diâmetro, de forma que o furo de cada um dos 

canos coincida com um dos furos da base de MDF. Na parte da frente da base 

também, deve-se realizar duas aberturas circulares de 1,6 cm de diâmetro na 

mesma altura e em cada um deve ser encaixado e fixado 1 (uma) torneira. Cada 

torneira deverá ser ligada a uma das extremidades inferiores de um dos canos 

por meio de um pedaço de mangueira de 17 cm de comprimento e 1,4 de 

diâmetro (figura 04). Para fixar as mangueiras nos orifícios dos taps deve-se usar 

resina epóxi e para eliminar os vazamentos nas demais conexões usar cola 

quente.  
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Figura 4: Base do experimento do Teorema de Stevin (1). 

  

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para que tantos alunos com cegueira como 

alunos como visão normal possam verificar que em um recipiente contendo líquido em 

seu interior a pressão aumenta com a profundidade nas paredes do recipiente e que esta 

pressão produzida pelo fluido, não depende da quantidade mais sim da profundidade no 

fluido. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Montar o experimento em uma superfície nivelada, caso a superfície apresente 

algum desnível, realizar o nivelamento através das sapatas reguladoras da base.  

 Posicionar o experimento em uma altura que fique fácil para o aluno despejar 

água nos canos e confortável para o momento das medições. 

 Como materiais acessórios serão necessários: um recipiente com água suficiente 

para ser utilizada no experimento, uma vasilha para despejar água nos canos, um 

cone grande para facilitar e agilizar a introdução de água no sistema e um pano 

para o aluno enxugar as mãos após a interação com o experimento. 

 O professor deverá pedir para que o aluno com calma e com cuidado despeje 

água em cada um dos canos utilizando o cone, enquanto isso o educador precisa 

verificar e avisar quando o nível da água estiver próximo as bordas dos recipientes. O 

aluno deverá a partir das medições táteis deixar a água no mesmo nível em cada um dos 

canos.  

 A seguinte etapa é pedir para que o aluno através do tato análise a pressão 

apenas no cano mais largo. Ele poderá constatar que a água contida dentro do cano 

pressiona as membranas dos cones de formas diferentes dependendo da profundidade 
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em que estão localizadas, ou seja, a pressão vai aumentando com a profundidade, pois a 

membrana no cone mais próximo a base ficará mais esticada do que a membrana do 

cone mais próximo à superfície da água. Logo após, o aluno deverá avaliar apenas o 

cano mais estreito e assim constatar novamente que a pressão aumenta com a 

profundidade. Por último necessita-se instruir o educando a realizar a comparação entre 

as pressões nas membranas dos cones em uma mesma profundidade, porém agora 

localizados um em cada cano, ele perceberá que a pressão será a mesma independente 

do cano de maior diâmetro possuir maior quantidade de água em seu interior, pois o 

volume de água não irá interferir na pressão mais sim a altura da coluna de água que 

será a mesma nos dois canos.  

 A partir das observações o professor precisa explicar que o fenômeno observado 

no experimento, trata-se do teorema de Stevin, onde diz que a pressão exercida por um 

líquido sobre um corpo imerso e também nas paredes de um recipiente depende da 

densidade do líquido, da profundidade e da gravidade no local, o que permite desse 

modo calcular a pressão relativa de qualquer líquido através do produto entre essas três 

grandezas h).g.d(pef  . Segundo o princípio a pressão não depende das caraterísticas 

do corpo submerso e nem do volume de líquido presente.  

 Com base no experimento o professor pode citar e discutir várias aplicações do 

teorema de Stevin, como: 

 A construção de barragens que repressão água em hidrelétricas ou rejeitos em 

mineradoras, onde a base da barragem é construída mais espessa na base do que 

na parte superior, a fim de resistir o aumento de pressão nas paredes da 

barragem com a profundidade no fluido. 

 Explicar o fato de uma pessoa estar submetida a uma mesma pressão quando se 

encontra, por exemplo, a 5 (cinco) metros de profundidade em um imenso lago 

ou em uma pequena piscina. 

 Esclarecer o porquê da pressão da água ser maior nas torneiras dos andares mais 

inferiores de um prédio em relação à pressão verificada nos andares mais 

elevados.  

1.3 Experimento: “Teorema de Stevin (2)” 

 Materiais para confecção: 1 (um) pedaço de cano de PVC de 70 cm de 

comprimento e 5,0 cm de diâmetro; 2 (dois) taps de PVC de 5,0 cm de diâmetro; 1 (um) 

cone de plástico com 7,0 cm de diâmetro na abertura maior; 3 (três) cones de plástico 
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com 9,0 cm de diâmetro na abertura maior; 2 (dois) Balões Gigantes de látex 250 - 25” 

(liso);  cola instantânea (cianoacrilato) e resina epóxi.  

 Confecção do experimento: 

 

  
Figura 5: Confecção do Teorema de Stevin (2) 

 

1. Em um dos taps deve-se fazer um furo circular correspondente ao diâmetro da 

ponta estreita do cone menor. 

2. No cano a 7,0 cm de uma das extremidades 3 (três) aberturas devem ser feitas, 

de maneira que sejam alinhadas e igualmente espaçadas, ou seja, contidas num 

mesmo plano perpendicular ao comprimento e localizado a 7,0 cm da 

extremidade que será a parte inferior do experimento. As aberturas têm que 

possuir diâmetro correspondente à ponta estreita dos cones maiores; 

3. Na abertura maior dos cones deverão ser colados recortes de balões que serviram 

como membranas detectores de pressão. Observação: olhar as instruções dadas 

na construção do experimento “Teorema de Stevin (1)”, no item 3.    

4. No orifício feito no tap encaixa-se o cone de 7 cm de diâmetro e nos orifícios 

feito no cano encaixam-se os 3 (três) cones de 9 cm de diâmetro. Todos os cones 

precisam ser fixados utilizando resina epóxi. 
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5. A extremidade do cano mais próxima dos três cones deverá ser fechada com um 

tap e na outra extremidade deve ser encaixado o tap que contenha o cone 

acoplado. 

6. É importante mencionar que depois de finalizada a montagem, o ar, contido no 

interior do experimento deve ficar aprisionado, portanto todos os locais de 

vazamento de ar nas conexões precisam ser vedados. Os taps podem ser apenas 

encaixados e ao redor do encaixe aplicar cola quente para melhorar a vedação. 

No experimento da figura 05, os taps foram apenas encaixados, pois o encaixe 

justo garantiu uma boa vedação. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Apesar do experimento abordar o teorema de Stevin assim como o anterior, 

existe algumas diferenças entre ambos, enquanto o experimento teorema de Stevin (1) 

mostra que a água exerce pressão nas paredes do recipiente em que está contido e que 

está pressão se torna maior com a profundidade e não com o volume do fluido. O 

experimento Teorema de Stevin (2), possibilita que o aluno verifique que a água 

também exerce pressão na superfície de um corpo submerso, e que esta pressão é tanto 

maior quanto maior for a profundidade em que o corpo se encontra. Este experimento 

possibilita ainda uma correlação com outros fenômenos da estática dos fluidos como, 

por exemplo, o princípio de Pascal. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Como materiais acessórios serão necessários: um balde com água com mais de 

35 cm de altura e um pano para que os alunos possam enxugar as mãos. 

 Deve-se colocar água no balde até uma altura que o experimento possa ser 

mergulhado sem que a água transborde. O aluno precisará ser instruído a mergulhar o 

experimento na vertical de forma que a extremidade contendo apenas um cone fique 

para cima, fora da água. Como o ar dentro do experimento se encontra em um sistema 

fechado, ao se mergulhar na vertical a extremidade do cano que contém os 3 (três) 

cones, o liquido exercerá uma pressão empurrando as membranas para o interior dos 

cones e com isso o ar enclausurado no sistema exercerá uma pressão correspondente na 

membrana do balão do cone externo. Quanto mais se afundar o experimento, sempre na 

vertical mais as membranas submersas serão pressionadas para dentro dos cones e 

consequentemente mais a membrana do cone externo será pressionada para fora do cone 

(figura 06). Através do tato o aluno com cegueira perceberá esse aumento de pressão 

tanto tateando a membrana que se encontra fora da água no topo do experimento, como 
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também tocando as membranas que estão submersas. O educador poderá ainda a partir 

deste experimento informar que a pressão exercida pela água nas membranas submersas 

provoca um aumento de pressão no ar que esta aprisionado no experimento e esse 

aumento de pressão torna-se perceptível na membrana do cone fora dá água, por meio 

do princípio de Pascal. 

 

 
Figura 6: Aplicação do Teorema de Stevin (2) 

 

 A partir da Física trabalhada no experimento, é possível citar e discutir alguns 

fenômenos e aplicações, como: 

 O motivo do desconforto sentido nos tímpanos ao se mergulhar cada vez mais 

fundo em um rio ou piscina. Na explicação é possível correlacionar à pressão 

que a água exerce nas membranas do experimento com a pressão que a água de 

uma piscina exerce na membrana timpânica dos ouvidos. 

 Discutir os efeitos da pressão da água no corpo humano durante um mergulho, e 

os limites de pressão que o ser humano pode suportar. 

1.4 Experimento: “Vasos comunicantes táteis”  

 Existem muitos modelos de experimentos de vasos comunicantes na internet, no  

entanto o diferencial no modelo aqui apresentado, se encontra nas adaptações que foram 

feitas, a fim de possibilitar seu uso com os alunos com cegueira.  

 Materiais para confecção: 2 (duas) abraçadeiras de nylon de 37 cm x 0,7 cm; 5 

(cinco) abraçadeiras de nylon de 28 cm x 0,48 cm (cor preta); 2 (dois) pedaços de 

mangueira cristal com 30 cm de comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de 
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espessura; 1 (um) registro de água de 3/8”; 1 (uma) pedaço de MDF com de 30 cm de 

largura, 60 cm de comprimento e 2,0 cm de espessura; 4 (quatro) sapatas niveladoras 

com bucha 1/4; 1 (um) bloco de madeira de 5 x 15 x 18 cm; cola quente, cola 

instantânea (cianoacrilato) e 2 (dois) recipientes de diâmetros diferentes.  

 Observação: Os experimentos da figura 07 possuem ambos 15 cm de altura, 

sendo um com 12 cm de diâmetro e o outro com 19 cm de diâmetro. O importante é que 

ambos tenham a mesma altura, porém diâmetros de tamanhos diferentes. 

 Confecção do experimento:  

 

  
(a) (b) 

Figura 7: Confecção do experimento vasos comunicantes táteis. 

 

1. Nos recipientes devem ser feitas medições em alto-relevo, por meio da colagem 

de pedaços de 1,0 cm de braçadeira de plástico na cor preta, espaçados a cada 

1,0 cm entre uma marcação e a marcação seguinte levando em consideração o 

ponto central dos pedaços de braçadeira, perfazendo dessa forma 15 cm de 

medição tanto na parte externa como na parte interna dos recipientes. Para 

facilitar a medição a cada 0,5 cm deve-se realizar uma marcação diferenciada 

onde ao invés de ter apenas um pedaço de braçadeira contínuo, as marcações 

devem ser feitas com dois pequenos pedaços de 0,7 cm espaçados em 0,5 cm, 

conforme a figura 27(b). Os pedaços de braçadeiras podem ser colados com cola 

instantânea. 

2. Em cada recipiente nas laterais distante 1,0 cm do fundo, deve ser feito 1 (uma) 

abertura circular com 1,4 cm diâmetro. De posse de duas mangueiras de 30 cm 

de comprimento por 1,4 cm de diâmetro, estas devem ser conectadas nas 

aberturas feitas nos recipientes e as outras extremidades deverão ser conectadas 

a um registro de água com diâmetro correspondente as mangueiras.  
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3. Utilizando o pedaço de MDF (2 x 30 x 60 cm) e as 4 (quatro) sapatas 

niveladoras com Bucha 1/4, deve-se construir a base do experimento;  

4. Na face da base em que ficaram apoiados os fundos dos recipientes, o registro 

deverá ser fixado firmemente com 2 (duas) braçadeiras de nylon (37 x 0,7 cm) 

próximo a uma das borda de arestas de 60 cm. O registro deve ficar centralizado 

conforme mostra a figura 07. A vedação nas conexões das mangueiras com os 

recipientes e também com o registro poderá ser realizada com cola quente. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para mostrar aos alunos que a água contida em 

um conjunto de vasos abertos e separados em suas partes superiores, porém interligado 

por suas partes inferiores, independente dos formatos a água sempre atingirá o mesmo 

nível em todos os vasos. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Como materiais acessórios serão necessários: uma vasilha com água suficiente 

para ser utilizada no experimento, uma garrafa de plástico, uma régua ou trena 

com medições em alto-relevo, um nível e um pano para que os alunos possam 

enxugar as mãos. 

 Primeiramente o professor deve escolher uma superfície bem nivelada para 

colocar o experimento, o nivelamento da base do experimento poderá ser verificado 

utilizando um nível como o que aparece na figura 07 (b), caso a superfície apresente 

algum desnível, este deve ser corrigido utilizando as sapatas niveladoras da base, pois 

caso não seja feito, erros de medição poderão ocorrer quando o aluno for comparar o 

nível da água nos dois recipientes através das marcações em alto-relevo.  

 Observado os cuidados acima, e estando o registro de água fechado o professor 

precisa instruir o aluno a despejar uma mesma quantidade de água em ambos os 

recipientes, para este fim deverá ser entregue ao discente uma garrafa contendo um 

volume de água um pouco inferior ao volume do recipiente menor do experimento, a 

fim de evitar que a água transborde quando for despejada. O aluno deverá despejar toda 

a água da garrafa em apenas um dos recipientes, encher a garrava novamente e logo 

após despejar o conteúdo no outro recipiente. 

 Ao despejar a água nos dois recipientes o discente com cegueira a partir das 

medições táteis, verificará que no recipiente mais estreito a coluna de água ficará mais 

alta. Ao abrir o registro, será possível constatar que o nível de água no recipiente mais 

estreito começará a diminuir enquanto que o nível da água no recipiente mais largo 
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começará a aumentar até que ambos fiquem nivelados. Novamente através do tato o 

aluno cego poderá verificar o fenômeno. 

 A partir das observações realizadas deve-se explicar que a água flui do 

recipiente mais estreito para o mais largo mesmo ambos tento a mesma quantidade de 

água devido à diferença de pressão gerada pelo fluido em cada um dos recipientes. Pelo 

teorema de Stevin a pressão exercida no registro pela coluna de água existente no 

recipiente mais estreito será maior que a pressão no registro exercida pela menor coluna 

de água existente no recipiente mais largo, isso porque a pressão não depende da 

quantidade mais sim da altura da coluna de água, ou seja, da profundidade.  Dessa 

forma o registro ao ser aberto, permitirá que a água passe do recipiente mais estreito 

para o mais largo a fim de que em ambos o fluido atinja o mesmo nível e, portanto passe 

a produzir a mesma pressão no registro, alcançando assim o equilíbrio hidrostático.  

 Para enriquecer mais a discussão e mostrar para os alunos que o nivelamento da 

superfície da água nos vasos busca sempre atingir a mesma altitude na atmosfera, a água 

precisa ser retirada do experimento e o aluno deverá ser instruído, a colocar o calço de 

madeira de 5 cm de altura em baixo do vaso menor conforme a figura 08, o discente 

deve derramar toda água da garrafa no recipiente maior, encher a garrafa novamente e 

continuar despejando lentamente  no recipiente maior até o ponto em que a superfície da 

água quando está estiver em equilíbrio, fique bem próxima a borda do recipiente maior. 

Nessa etapa final é necessário que o professor ajude o aluno, orientando quando a água 

atingir o nível desejado e alertando o aluno nos momentos em que a água estiver prestes 

a transbordar. 

 

  
Figura 8: Aplicação do experimento vasos comunicantes táteis. 

  

 Após o atingido o equilíbrio o aluno com cegueira constatará pelas medições nas 

laterais dos recipientes em alto relevo que a altura da coluna de água no recipiente que 

está sobre o calço somado aos 5 cm de altura do calço é igual a altura da coluna de água 

do recipiente maior. O professor a partir dessa observação pode explicar para os alunos 

que a água procura-se nivelar a uma mesma altitude na atmosfera, ou seja, a um mesmo 
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ponto onde as superfícies do liquido em ambos os recipientes estejam sujeitas ao mesmo 

valor de pressão atmosférica. No caso do experimento, mesmo o recipiente mais estreito 

estando sobre o calço, a distância da superfície da água em ambos os vasos até a posição 

do registro é a mesma, ou seja, a distância vertical continua a mesma. Para mensurar 

essa distância o aluno poderá também utilizar a régua ou a trena com medições táteis. 

 A partir da Física trabalhada no experimento, o professor pode explicar algumas 

das aplicações do princípio dos vasos comunicantes: 

 Como a distribuição de água numa cidade, condomínio ou residência;  

 A comunicação entre poços de água através de lençóis freáticos; 

 A utilização dos vasos comunicantes (mangueiras com água dentro) por 

pedreiros no nivelamento de paredes. 

1.5 Experimento: “Caixa-d’água com observações táteis”  

 Materiais para confecção: 01 (um) pedaço de mangueira cristal com 70 cm de 

comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de espessura; 01 (um) recipiente com tampa 

de 11 cm de altura por 12 cm de diâmetro (para representar a caixa-d’água); 01 (uma) 

recipiente que servirá para receber a água da torneira (quanto ao tamanho do recipiente 

o importante é que suas dimensões possibilite que seja possível introduzi-lo nos andares 

abaixo da torneira); 01 (uma) torneira plástica para bebedouro rosca longa; 02 (duas) 

abraçadeiras de nylon na cor preta de 28 cm x 0,48 cm; 02 (duas) abraçadeiras plásticas 

para encaixe; cola de madeira; cola quente; cola instantânea (cianoacrilato); resina epóxi 

e pregos. 

 Observação: para construção da maquete são necessário os seguintes recortes de 

MDF de 1cm de espessura: 1 (um) retângulo de 20 x 70 (base do experimento); 3 (três) 

retângulos de 3 x 20 (pés do experimento); 2 (dois) retângulos de 9 x 24 (Paredes da 

plataforma da caixa-d’água); 1 (um) retângulo de 12 x 14  (laje da caixa-d’água); 1 (um) 

retângulo de 20 x 70 (muro); 2 (dois) retângulos de 20 x 45 (paredes do prédio); 2 (dois) 

retângulos de 14 x 20 (pisos do 2º e 3º andar); 2 (dois) retângulos 15 x 22 (telhado) e 2 

(dois) triângulos retângulos de 11 x 11 nos catetos (fachada do prédio). 

Confecção do experimento:  
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Figura 9: Confecção do experimento caixa-d’água com observações táteis 

 

1. Como pode ser verificado na figura 09, o experimento trata-se de uma maquete 

construída em MDF para representar a distribuição de água de uma caixa-d’água 

para uma casa de três andares. A junção dos recortes de MDF pode-se feita 

utilizando cola de madeira e pregos. Deve-se atentar na construção que em 

relação à base do experimento, o fundo da caixa-d’água precisa ficar a uma 

altura superior a abertura feita para o encaixe das torneiras no primeiro e 

segundo andar, enquanto que a altura da borda superior da caixa não deverá 

ultrapassar a altura do local de fixação da torneira no terceiro andar. 

1. No experimento apresentado na figura 09, o fundo da caixa-d’água se encontra a 

25 cm de altura da base do experimento e a caixa possui 11 cm de altura. As 

aberturas feitas nas paredes do prédio tem tamanho correspondente ao diâmetro 

da torneira e foram feitas a 8,0 cm, 24 cm  e 40 cm de altura em relação a base. 

2. No recipiente que simulará a caixa-d’água, deverá ser feito medições táteis em 

centímetros tanto externamente como internamente, utilizando pequenos recortes 

de braçadeira de plástico na cor preta de 1 cm. Para facilitar a medição a cada 5 

cm em vez de um recorte contínuo  a marcação poderá ser feita de forma 

descontinua por dois recortes de 0,7 cm espaçados lateralmente em 0,5 cm, 

como mostra a figura 09. 
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3. Para realizar a ligação entre a caixa d’agua e a torneira deve-se ser utilizado um 

pedaço de mangueira de 70 cm de comprimento por 1,4 de diâmetro. Na fixação 

da mangueira ao recipiente recomenda-se usar resina epóxi, os possíveis 

vazamentos no encaixe da mangueira com a torneira poderão ser sanado 

utilizando cola quente. As duas braçadeiras plásticas de encaixe servirão para 

fixar a mangueira na representação de muro na maquete. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para mostrar de forma mais lúdica alguns dos 

conceitos de hidrostática aplicados em sistemas de distribuição de água, como os 

reservatórios elevados popularmente conhecidos como caixas-d’água. Através do 

experimento, portanto é possível abordar de forma interativa: o princípio dos vasos 

comunicantes, o teorema de Stevin, e os efeitos da pressão atmosférica.  

 Observação: para utilização do experimento serão necessários como materiais 

acessórios uma régua ou trena com medições em alto-relevo e um pano para que os 

alunos possam enxugar as mãos durante o manuseio. 

Antes de pedir para o aluno fazer uso do experimento, o professor deverá 

colocar água na caixa-d’água tendo o cuidado para não deixar ar aprisionado no sistema. 

Para evitá-lo a torneira deve ser aberta assim que se começar a encher a caixa e a partir 

do momento que um pouco de água jorrar pela torneira está deverá ser fechada. A caixa 

deve ser preenchida até a superfície da água ficar a 1 cm de distância da borda. 

Com o experimento já em condições de operação o educador deverá instruir o 

discente com cegueira a tatear as medições internas da caixa-d’água e verificar a que 

distância a superfície do líquido se encontra da borda do recipiente. Logo em seguida o 

aluno deve ser instruído a encaixar a torneira no primeiro andar, colocar a vasilha para 

receber a água embaixo, abrir a torneira e colocar a mão entre a torneira e a vasilha para 

que sinta a água saindo. O aluno através do sinestésico poderá analisar dessa forma a 

pressão com que a água jorra. 

Logo após do procedimento ser realizado no primeiro andar, deve-se pedir para 

o aluno despejar a água recolhida na vasilha dentro da caixa-d’água, retirar a torneira do 

primeiro andar e a encaixar no segundo andar. Mais uma vez o aluno deverá colocar a 

vasilha embaixo para receber a água, a abrir o registro da torneira, sentir a pressão com 

que a sairá e a comparar com a pressão verificada no primeiro andar. Nesse momento o 

aluno perceberá que com a maior altura dos andares a pressão da água diminui. Este é o 
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momento ideal para o professor explicar o motivo da diminuição na pressão com base 

no teorema de Stevin.  

Mai uma vez o aluno deverá despejar a água recolhida na caixa-d’água, retirar a 

torneira do segundo andar, fixá-la agora no encaixe do terceiro andar e colocar a vasilha 

coletora embaixo da torneira. Após abrir o registro da torneira o aluno verificará que 

não sairá água da torneira. O discente deverá ser instruído a utilizar a régua ou a trena 

com medições em alto-relevo para medir a partir da base do experimento as alturas das 

três posições que a torneira ocupou, e a altura em que se encontra a superfície da água 

na caixa-d’água. O aluno assim irá constatar através de suas medições que no terceiro 

andar a torneira encontra-se localizada em uma altura superior à caixa-d’água. Nesse 

momento o professor precisa explicar que o fato da água não sair deve-se ao princípio 

dos vasos comunicantes, ou seja, a água sempre procura atingir o mesmo nível em 

recipientes conectados, dessa forma não é possível sair água no terceiro andar, porque a 

torneira deste andar se encontra a cima do nível da água na caixa d’água. 

Ainda no experimento é possível mostrar a ação da pressão atmosférica na 

distribuição de água. Para esse fim deve-se instruir o aluno a lacrar o recipiente que 

representa a caixa d’água com a sua tampa (observação: o recipiente escolhido para 

representar a caixa-d’água deve possuir uma tampa com boa vedação). Ao abrir a 

torneira agora novamente posicionada no primeiro andar, o aluno irá perceber que sairá 

apenas um pouco de água e que logo após a água para de jorrar, mesmo a caixa estando 

cheia de água. A partir desse fenômeno observado deve-se explicar aos alunos que se 

em uma residência, uma caixa-d’água localizada, por exemplo, a 7 metros de altura o 

proprietário resolver vedá-la totalmente, impedindo qualquer entrada de ar, a pressão 

atmosférica impedirá que a água saia nas torneiras, pois a pressão que a água exerce em 

virtude da coluna de água formada a essa altura é inferior a pressão atmosférica. Deve-

se informar ao aluno que a pressão atmosférica equivale a aproximadamente a pressão 

exercida por uma coluna de água de 10,34 m ao nível do mar, esse é o motivo da água 

não sair no exemplo dado. 

1.6 Experimento: “Princípio de Pascal Tátil” 

 Este experimento foi planejado a fim de tornar possível por meio do tato que 

alunos com cegueira possam verificar experimentalmente que variando a pressão em um 

fluido incompreensível aprisionado em um sistema fechado está variação de pressão se 
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transmite integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente em que 

está contido (HALLIDAY; RESNICK; WALTER, 2009). 

 O experimento é constituído por um conjunto de seringas com água em seu 

interior e raias para medição em alto-relevo espaçadas em 1 cm o que possibilita 

mensurar os deslocamentos dos êmbolos das seringas horizontais na base que  

deslocam-se de acordo com a variação de pressão no sistema (figura 10). 

 

  
a b 

Figura 10: Funcionamento do experimento princípio de Pascal tátil 

 

 Materiais para confecção: 3 (três) seringas descartável de 5 ml; 1 (uma) 

seringa veterinária esterilizável de 25 ml; 5 (cinco) abraçadeiras de nylon na cor preta 

de 28 cm x 0,48 cm; 1 (um) cano de PVC de 25 cm de comprimento e 2,5 cm de 

diâmetro; 3 (três) sapatas niveladoras com bucha 1/4; 1 (uma) abraçadeiras de metal 

tipo fita; 1 (um) parafuso zincado (5/32 x 2); cola instantânea (cianoacrilato); cola 

quente; resina epóxi; cola de madeira; pregos e fita isolante. 

 Observação: para construção da base do experimento são necessários os 

seguintes recortes de MDF de 1 cm de espessura: 3 (três) recortes quadrados de 5 cm de 

aresta e 2 (dois) recortes com as mesmas dimensões possuindo ambos 6 arestas, sendo 

que as três menores  devem medir 5,0 cm e  as três maiores 27 cm, conforme modelo 

apresentado na figura 11(b). 

  



 

23 

 

Confecção do experimento: 

 

  
(a) (b) 

Figura 11: Confecção do experimento princípio de Pascal tátil 

 

1. Para a confecção de uma base conforme a do experimento da figura 11, cada 

aresta menor da face superior da base deve ser ligada a aresta menor da face 

inferior por meio de um dos recortes de MDF quadrado de 5 x 5 cm. Na face 

superior em sua região central deverá ser realizado uma abertura circular de 2,5 

cm de diâmetro e na face inferior da base, devem ser colocados 3 (três) sapatas 

niveladoras com bucha de 1/4. Para unir os recortes de MDF recomenda-se 

utilizar de madeira e prego.  

2. Construída a base o próximo passo é encaixar na abertura circular o cano de 25 

cm por 2,5 cm de diâmetro. Assim que o cano sair no outro lado da face superior 

da base, nesta extremidade do cano deve-se colocar um tap de 2,5 cm e a partir 

daí continuar a introduzir o cano até que o tap fique encostado na face inferior da 

base. Para fixar essa extremidade na face inferior pode ser posto um parafuso na 

base inferior bem ao lado do cano e utilizar uma abraçadeira de metal fita 

parafusável envolvendo o parafuso e o cano.  

3. Distante 1,5 cm de altura da face superior da base devem ser feitos no cano três 

aberturas circulares com diâmetro correspondente ao das seringas de 5 ml. As 

aberturas devem ser espaçadas por igual em um ângulo de 120º entre os centros. 

4. De posse de 3 (três) seringas de 5 ml (sem agulhas e com as extremidade 

retiradas) estas devem ser introduzindo 1 cm nas aberturas feitas no cano. Para 
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que estas permaneçam fixas e os encaixes fiquem vedados, deve-se utilizado 

resina epóxi ou cola quente. 

5. Utilizando recortes de braçadeiras de plástico de 4,0 cm e cola instantânea, 

devem ser feitas raias para medição, espaçadas em 1,0 cm conforme a figura 

11(b). 

6. A extremidade livre do cano deve ser cuidadosamente aproximada do fogo a fim 

de aquecê-la até o ponto em que seja possível moldá-la de forma a possibilitar o 

encaixe da extremidade da seringa de 25 ml. Após encaixar a seringa a 

extremidade do cano deve ser resfriada com água a temperatura ambiente. 

7. Deve-se retirar a seringa de 25 ml, e introduzir uma quantidade de água no 

sistema, de forma que o experimento fique montado com os êmbolos das 

seringas nas seguintes posições: o êmbolo da seringa de 25 ml deve ficar 

totalmente distendido e os êmbolos das 3 (três) seringas de 5 ml totalmente 

comprimidos.  

8. Na região de encaixe da seringa de 25 ml com cano, está deve ser envolvida com 

fita isolante para evitar vazamentos durantes a operação do experimento em 

virtude da variação de pressão. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Primeiramente para utilizar o experimento, e necessário que os êmbolos das 

seringas de 5 ml estejam todos comprimidos até o seu limite e o êmbolo da seringa de 

25 ml esteja distendido. O professor deve instruir o aluno a pressionar o êmbolo maior, 

localizado na parte superior do experimento, esse procedimento provocará uma variação 

de pressão na água enclausurada no sistema, levando os êmbolos das seringas menores a 

responderem ao aumento de pressão, deslocando-se todos a uma mesma distância. O 

aluno através das raias em alto-relevo poderá medir os deslocamentos dos êmbolos e 

assim constatar que foram iguais.  

 Diante das observações que serão realizadas o educador deverá esclarecer aos 

alunos que o motivo dos êmbolos se distenderem por igual ocorre por que a variação de 

pressão produzida na água contida no sistema distribuiu-se integralmente em todas as 

direções pelo líquido agindo, portanto nas paredes do sistema como nas extremidades 

dos êmbolos menores que se encontram em contato com a água. Como os êmbolos 

possuem as mesmas dimensões e características, estes se deslocam a uma mesma 

distância já que estão sendo submetidos à mesma variação de pressão.  
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 Ainda é possível a partir do experimento, ensinar aos alunos que através do 

princípio de Pascal é possível mudar o sentido ou a direção de uma força num sistema, 

pois é possível verificar no experimento, que uma força aplicada na vertical no êmbolo 

maior é capaz de produzir forças na horizontal nos êmbolos menores. 

 Outra vantagem no uso deste experimento é a possibilidade de se constatar que 

através do princípio de Pascal é possível ampliar uma força. Para demonstrar esse 

fenômeno o aluno deverá ser instruído a estender os 3 êmbolos menores, depois 

pressionasse apenas 1 (um) destes êmbolos até o final, e por último apertar o êmbolo 

maior para novamente distender o êmbolo menor  que havia sido comprimido. Através 

do sinestésico é possível o aluno comparar as forças que aplicou nos êmbolos e assim 

verificar que para pressionar o êmbolo menor é necessário aplicar uma força menos 

intensa que para pressionar o êmbolo maior. A partir dessas observações é possível 

discutir com o aluno que a pressão é proporcional a força e inversamente proporcional a 

área.  

 Através das observações realizadas no experimento, o professor poderá abordar 

ainda vários exemplos da aplicação do princípio de Pascal como: 

 As contrações do estômago durante o vômito que aumentam a pressão sobre o 

conteúdo gástrico, lançando-o para fora; 

 A utilização do princípio de Pascal por alguns animais que percebem suas presas 

pela variação de pressão que estas causam na água quando se movimentam; 

 A manobra de Heimlich utilizada por bombeiros para desobstrução das vias 

aéreas superiores. 

 O princípio de funcionalmente de sistemas hidráulicos como os existentes em 

elevadores, freios e prensas hidráulicas. 
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