
 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DO ROBÔ 

HIDRÁULICO 
1. Construção do robô hidráulico 

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um robô hidráulico. 

Ao término desta atividade o aluno deverá ter habilidade e competência para: 

 Identificar e aplicar os princípios de hidrostática; 

 Explicar conceitos envolvendo a aplicação do Princípio de Pascal, vasos 

comunicantes; 

 Caracterizar e analisar “o Princípio de Pascal” em aplicações tecnológicas; 

 Compreender e entender a transmissão de forças através de líquidos. 

2. Material necessário. 

Descrição dos materiais Foto dos Materiais 

 

Base principal do robô com furo onde deve ser colocado um 

rolamento. O desenho técnico trás as medições dessa peça. 

 
 

Um rolamento que deve ser encaixado na base principal, 

devemos colar o mesmo com cola araudite. 

 
 

Um parafuso de 80 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, 4 

porcas e 4 ruelas de diâmetro 16 mm que deve ser preso ao 

rolamento. 

 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Robô hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: robô 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 



 

 

Uma peça de apoio para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

Peça de madeira que serve para prender coluna principal do robô 

ela fica ligada a base através do parafuso de 80 mm. 

 
 

 

Um suporte para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

A coluna principal do robô deve ser prendida na peça da figura 

6. 

 
Suporte para apoiar uma seringa de 20 ml ela fica presa a coluna 

principal do robô. 

 
 

Braço de elevação do robô ele fica preso à coluna principal. 

 
 

Apoio para uma seringa de 20 ml.  
 

 

Braço de extensão do robô ele fica preso ao braço de elevação. 

 
 

Dobradiças usadas para ligar a coluna principal ao braço de 

elevação e o braço de extensão. 

 
 

Garra do robô ela fica presa no braço de extensão ela abre e 

fecha permitindo pegar um objeto. 

 
 

Duas ligas que deve ser presa a garra do robô. 

 
 
Quatro mangueiras que servem para fazer a hidráulica do robô, o 

diâmetro externo 6 mm e interno de 3 mm. 

 



 

 
Base das alavancas do robô suas dimensões estão especificadas 

no desenho técnico. 

 
 
Base de apoio das seringas que prende as alavancas. 

 
 
Base de apoio lateral das alavancas. 

    
 
 
Quatro alavancas do robô responsáveis pelos movimentos. 

 
 
 
Quatro dobradiças para prender as alavancas. 

 

 

Parafusos de diversos tamanhos utilizados para prender as peças 

do robô. 

 

 

 

Braçadeiras utilizadas para prender as seringas de 20 ml. 

 

 

 

Oito seringas utilizadas no robô para fazer a hidráulica sendo 

cinco seringas de 10 ml e três de 20 ml. 

 

Tabela 1: Descrição dos materiais utilizados e suas respectivas figuras. 

 

3. MONTAGEM DO ROBÔ HIDRÁULICO 

 

A montagem do robô hidráulico poderá ser mais bem compreendida através da 

seguinte descrição detalhada, em consonância com as figuras. 

 



 

PASSO A PASSO 

 

Passo 1 

Fure a tábua para encaixar um rolamento de 30 mm de diâmetro, em seguida cole o 

rolamento com cola araudite, devemos prender o parafuso no rolamento conforme a peça 4 

montada. Observação: às dimensões das peças estão especificadas no desenho técnico. 

Figura 4 

 
Peça - 1 

 
Peça - 2 

 
Peça - 3 Peça - 4 

Passo 2 

Fixa as seguintes peças: a peça 5 deve ser presa na peça 1 que serve de suporte para 

uma seringa de 10 ml, a peça 6 fica presa ao parafuso, peça 7 é fixada na peça 6 e a peça 8 é a 

coluna principal do robô que é fixada na peça 6.  

Figura 5 

 
Peça - 5 

 
Peça – 6 

 
Peça - 7 

 
Peça - 8 

 

Peça montada 

 
 

Passo 3 

A peça 9 deve ser apoiada na peça 8 que é o suporte a para seringa de 20 ml, a peça 10 

é ligada na peça 8 por uma dobradiça; a peça 11 é um suporte para apoiar uma seringa de     

20 ml que fica presa na peça 10 e a peça 12 é o braço de extensão o qual fica preso na peça 10 

por uma dobradiça cuja peça serve de suporte para fixar a garra do robô.  



 

Figura 6 

 
Peça - 9 

 
Peça – 10 

 
Peça - 11 

 
Peça - 12 

Passo 4 

Montando a garra do robô. .  

Figura 7 

Peça - 13 Peça - 14 
 

Peça - 15 
 

Peça - 16 

 

           Na peça 13 devemos encaixar as peças 14 conforme mostram as peças 15 e 16. 

Passo 5 

Montando o suporte das alavancas. 

Figura 8 

Peça - 17 Peça – 18 
 

Peça - 19 
 

Peça - 20 
 

A peça 18 é fixada na peça 17, a peça 19 também é fixada na peça 17, as peças 19 é 

fixada na peça 17 conforme mostra a figura. 

 

Peça montada 

Passo 6 

Montar a hidráulica. O líquido utilizado é a água, cuidado para não ficar ar dentro da 

mangueira já que o ar é bastante compressível o que faz com que o robô perda força. 

Figura 9 



 

Peça - 21 Peça - 22  peça - 23 Peça - 24 
 

As peças 21, 22, 23 e 24 são encaixadas conforme mostra a figura do robô hidráulico 

construído. 

 
Figura 10: O robô hidráulico construído. 

 

4. DIAGRAMA DO ROBÔ 

 

 

Diagrama do robô sem a hidráulica Diagrama das alavancas 
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Diagrama do robô hidráulico 
1- Base principal; 

2- Rolamento; 

3- Parafuso;  

4- Suporte de madeira; 

5- Seringa de 10 ml; 

6- Suporte de madeira; 

7- Suporte de madeira serve para prender a seringa de 10 ml; 

8- Coluna principal; 

9- Suporte de madeira da coluna principal; 

10-  Seringa de 20 ml; 

11-  Braço de elevação; 

12-  Suporte para apoiar uma seringa de 20 ml; 

13-  Dobradiça; 

14-  Seringa de 20 ml; 

15-  Parafusos; 

16-  Garra do robô; 

17-  São as mangueiras; 

18-  Seringas de 10 ml; 

19-  Seringas de 10 ml; 

20-  As alavancas; 

21, 22, 23, e 24 – São as dobradiças;  

Descrição das peças: Diagrama das peças 
 
 
O desenho 1 é a base principal do robô com furo onde deve ser 

colocado um rolamento.  

 
 

 

O desenho 2 é um rolamento. 

 



 

 
Desenho 3 é um parafuso de 80 mm de comprimento e 6 mm de 

diâmetro, 4 porcas e 4 ruelas de diâmetro 16 mm que deve ser preso 

ao rolamento. 

 
 
Desenho 4, é um apoio para prender uma seringa de 10 ml.  

 
 

 

Desenho 6, é uma peça de apoio que serve para prender a coluna 

principal. 

 
 
 

 

Desenho 7 é uma peça de suporte que serve para prender a seringa de 

10 ml.  

 
 
Desenho 8 é a coluna principal. 

 
 

Desenho 9 é a uma peça de apoio. 

 
 

 

Desenho 10 é o braço de elevação. 

 

 
 

Desenho 11 é a uma peça de apoio. 

 
 

 

Desenho 12 é o braço de extensão. 

 
 

 

Desenho 13 duas dobradiças. 

 
 

 

Desenho 14 duas ligas de dinheiro. 

 



 

 

 

Desenho 15 é a garra do robô. 

 
 

 

 

Desenho 16 são as mangueiras para montar a hidráulica. 

 
 

 

 
Desenho 17 é a base das alavancas. 

 
 

 
Desenho 18 é a coluna de apoio das seringas de 10 ml. 

 
 
 
Desenho 19 é suporte lateral das alavancas. 

    
 
 
 
Desenho 20 são quatro alavancas. 

 
 

 

Desenho 21 são quatro dobradiças usadas para prender a alavanca. 

 
 
6.1 Atividades 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Calcule os deslocamento das seringas de 10 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Quais objetos o robô hidráulico consegue pegar? 

5°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 



 

7°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

8°) (Enem 2013) Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é 

utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma 

bomba elétrica, para forçar um fluido 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 tubulação 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 plataforma de 

20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o 

cadeirante seja elevado com velocidade constante? 

a) 20 N                      b) 100 N                    c) 200 N                  d) 1000 N               e) 5000N 

Figura: 



115 

APÊNDICE B – ELEVADOR HIDRÁULICO 
1. Construção de um elevador hidráulico  

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um elevador hidráulico na 

prática.  

2. Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5 ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 20 cm. 

 Base de madeira 

 Pesos variados 

 Base de papel para colocar os pesos 

       

             Figura 2: Material utilizado                                                                      Diagrama. 

 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Elevador hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Elevador 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 
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       Diagrama da base do Elevador Hidráulico                                 Diagrama das pernas do Elevador Hidráulico 

3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 

 

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 
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APÊNDICE C – FREIO HIDRÁULICO 
 

1. Construção do freio hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um freio hidráulico, 

explorando a aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 

2. Material utilizado 

 Duas seringas de injeção de capacidades diferentes (5ml e 20 ml); 

 Pedaço de mangueira de soro; 

 Base de madeira; 

 Um pneu de carrinho; 

 Um motor de carrinho com suporte para duas pilhas; 

 Um pedaço de cano; 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do 

macaco hidráulico; mostra os alunos construindo o freio hidráulico.  
 

    

         Figura 2: Material utilizado                                                                        Diagrama. 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Freio hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com 

material alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Freio 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de 

pascal, mostrando a transmissão de 

forças através de líquidos. 
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3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 

 

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 
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APÊNDICE D – MACACO HIDRÁULICO 
 
 

1. Construção do macaco hidráulico 

   

Objetivo geral: construir e explicar o funcionamento de um macaco hidráulico 

explorando a aplicação do Princípio de Pascal, mostrando a transmissão de forças através de 

líquidos. 

 

2. Material utilizado 

 Três seringas de injeção de capacidades diferentes (3ml, 5ml e 20 ml) 

 Pedaço de mangueira de soro 

 Base de madeira de apoio para as seringas 

 Reservatório de água 

 Duas esferas pequenas 

Os alunos seguem o passo a passo do roteiro do experimento, na construção do 

macaco hidráulico. 

TUTORIAL 

 
Figura 1: Macaco hidráulico 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Confecção de experimento com material 

alternativo 

 

Experimento de hidrostática: Macaco 

hidráulico. 

 

Explorar a aplicação do princípio de pascal, 

mostrando a transmissão de forças através 

de líquidos. 
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           Figura 2: Material utilizado                                                                        Diagrama. 

 

3. Atividade 

1°) Determine quais os conceitos de física aplicados ao experimento. 

2°) Cálcule os deslocamento das seringas de 5 ml e 20 ml. 

3°) Teoricamente pode-se elevar qualquer peso com um elevador hidráulico, mas, na prática, 

isso não é verdade. O que limita a utilização de um elevador ou prensa hidráulica? Explique. 

4°) Cite exemplos de aplicação tecnológica desse experimento. 

5°) Em uma prensa hidráulica o raio de êmbolo menor vale 10 cm e o raio do êmbolo maior 

60 cm. No êmbolo menor é aplicada uma força de módulo 100 N.  

a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Com relação ao problema anterior, calcule deslocamento do êmbolo maior se o menor 

sofrer um deslocamento de 36 cm. 

6°)  Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que 

recebe. Uma aplicação prática importante do Princípio de Pascal é a prensa hidráulica, que 

será analisada abaixo. Na prensa hidráulica mostrada abaixo, a área do êmbolo menor vale 10 

cm2 e a do êmbolo maior 250 cm2. Ao êmbolo menor é aplicada uma força constante, vertical, 

de cima para baixo de módulo 30 N. Suponha ideal o líquido utilizado na construção da 

prensa. 
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a) Calcule o módulo da força que atua sobre o êmbolo maior. 

b) Calcule o deslocamento do êmbolo maior sabendo que o êmbolo menor desceu 50 cm. 



 

APÊNDICE E – Questionário aplicado 

                             
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA – POLO 29 – UNIFESSPA 

 

Este questionário foi aplicado na primeira e na quarta etapas logo após as atividades 

experimentais com o objetivo de avaliar o ganho de aprendizagem dos alunos. 

Prezado Aluno, 

Solicitamos a sua contribuição para o preenchimento desses questionário. 

O objetivo é realizer um diagnóstico do perfil dos alunos do primeiro ano do ensino 

médio no Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão – CELAM que participarão dessa pesquisa; 

e investigar o conhecimento prévio desses estudantes sobre conceitos abordados em 

Hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Setembro 2015 

  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO      ESCOLA: LUZIA AIRES MARANHAO-CELAM 

Aluno: ____________________________________________ Turma:_______ 
 

Gênero 
 

Idade 
 

(      ) Masculino                                    (       ) Feminino  
 

Questionário 

1°) Os livros A e B: 

 
                                               A                      B 

 

a) Exercem forças diferentes sobre a mesa. 

b) O livro B exerce maior pressão sobre a mesa do que o livro A. 

c) Tanto a força como a pressão são as mesmas nos dois casos. 

 

2°) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de 

compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais 

a) largos, reduzindo pressão sobre o solo.    

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.    

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo.    

 

3°) Qual o conceito de densidade? 

a) é um conceito que indica o quanto de massa se têm em certo volume. 

b) é um conceito que indica o quanto de líquido se têm em um copo. 

c) é massa vezes aceleração. 



 

4°) (Puc PR 2006) Uma esfera é liberada em um recipiente contendo água e óleo (figura 

1). Observa-se que o repouso ocorre na posição em que metade de seu volume está em 

cada uma das substâncias (figura 2). 

 

 
 

Se a esfera fosse colocada em um recipiente que contivesse somente água ou somente 

óleo, a situação de repouso seria: (Assinale a alternativa que contém a figura que 

corresponde à situação correta). 

a)                       b)                         c)  

 

5°) Em dois recipientes de diferentes volumes é colocada água de tal forma que fique no 

mesmo nível dos dois. A pressão no fundo: 

                                    
a) É maior no recipiente de maior volume. 

b) É maior no recipiente de menor volume. 

c) É a mesma nos dois recipientes. 

 

6°) Qual das alternativas melhor representa o escoamento de um líquido em um 

recipiente onde foram feitos dois furinhos em diferentes alturas? 

                                                               
a)                                                 b)                                            c) 



 

7°) Ao colocarmos água neste recipiente, observamos que: 

 
Vasos comunicantes 

a) O nível da água é o mesmo em cada caso. 

b) Quanto maior o vaso mais baixo é o nível da água. 

c) Quanto menor o vaso mais baixo é o nível da água. 

 

8°) No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo 

possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos 

saudáveis, ligados à higienização bucal, foi a utilização de tubos de pasta dental e as 

respectivas escovas de dente. 

 

 
 

Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve 

apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta, dentro do tubo, será: 

a) menor no fundo do tubo, se apertar perto do bico de saída. 

b) maior no meio do tubo, se apertar no meio. 

c) igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. 

 

9°) O sistema de freio hidráulico de um veículo está baseado no princípio 

a) de Pascal.                                b) de Arquimedes.                        c) da inércia. 

 

10°) Qual é o fator que determina se um corpo vai afundar ou flutuar em um líquido? 

a) Peso.                                          b) Empuxo.                                     c) Densidade 


