
 

 

 

 

Nesta atividade vais aprender como construir uma fonte em que a água se 

movimenta sem motor. 

 

 

ENQUADRAMENTO 
TEÓRICO 
 

A água exerce pressão 
 
Sabendo que a Pressão é o resultado da ação de uma força sobre uma superfície. 
 

Considere um recipiente cheio de água, como mostra a figura. Nele foram 
feitos vários orifícios de mesmo tamanho, mas localizado em alturas 
diferentes. 
Se você repetir o que fizemos, usando, por exemplo, uma lata, perceberá 
facilmente que, quanto mais baixo estiver o orifício, mais forte será o jato 
de água. 
Exatamente por esse motivo, as pessoas não podem mergulhar muito fundo 
na água do mar, sem os devidos equipamentos de proteção. A forte pressão 

das profundezas certamente as 
esmagaria. 
Por este motivo também, os submarinos só podem mergulhar no mar 
até certa profundidade. Depois de certo ponto, eles correm o  risco 
de ser esmagados pela forte pressão da água.       
Uma curiosa e importante propriedade da pressão exercida pela 
água- e também por outros líquidos- é que um corpo mergulhado em 
seu interior recebe pressão da água de todos os lados. Se a pressão 
viesse só de cima para baixo, o peixe seria empurrado para baixo o 
tempo todo e não conseguiria se equilibrar, nem ficar parado em 
algum ponto no meio da água. 

  

A PRESSÃO TRANSMITE-SE 

� O PRINCÍPIO DOS VASOS COMUNICANTES 
 

Vasos comunicantes são dois ou mais recipientes abertos em cima e 
interligados, de tal modo que a água despejada num deles flui para os outros. 
Os vasos comunicantes apresentam uma importante propriedade. 

Acompanhe a sequência de figuras. 
 

Inicialmente temos dois vasos ligados entre sí. 
Entre eles existe uma torneira que se encontra 
fechada. Coloca-se água em ambos, sendo que o da esquerda fica mais 
cheio.  

 

  

 



 

Você saberia dizer qual dos dois lados exerce maior pressão sobre a 
torneira? 

Se você apontou o vaso da esquerda, acertou. De fato, a pressão exercida 
pela água é tanto maior quanto maior é altura da coluna de água. Se 
abrirmos a torneira, a água será empurrada para o vaso da direita, devido 
a pressão. O movimento cessará quando o nível da água ficar igual nos 
dois vasos, pois assim a pressão nos dois lados ficará igual.  

Repetindo essa experiência com vasos de formatos diferentes concluímos: 

Em um conjunto de vasos comunicantes, o nível de líquido é igual em todos 

eles, não importando a forma ou o tamanho dos vasos. 

  

� O princípio de Pascal 
 

Para esta experiência vamos usar um balão de laboratório, só que com vários orifícios. Vamos tapar todos 
com rolhas e encher o balão com água até a boca. Em seguida, vamos 
fechá-lo com um êmbolo. O que acontecerá se empurrarmos o êmbolo 
para baixo? 

 Fazendo isso, todas as rolhas saltarão. Quando empurrarmos o 
êmbolo, ele exerce pressão sobre a 
água que está próxima dele. No 
entanto, essa pressão se transmite 
igualmente por todo o líquido, fazendo 
as rolhas saltarem. 
Esse fenômeno foi observado pelo 
cientista francês Blaise Pascal, que viveu a cerca de 350 anos. Em sua 
homenagem, essa propriedade é conhecida como Princípio de Pascal. 

 

� Distribuição da água 
 

 Quando você abre uma torneira, e a água jorra, de onde provém essa água abundante? Quem a envia 
para nossas casas? 

A água é acumulada em grandes reservatórios. Ela é 
então bombeada para grandes caixas d'água públicas, 
construídas em lugares altos. A partir delas, é escoada 
para caixa-d'água de nossas casas, chegando então as 
torneiras. 
A água sempre passa de uma caixa mais alta para uma 
mais baixa e vai da caixa de nossa casa para a torneira, 
obedecendo ao princípio dos vasos comunicantes.  

Referência: BEDAQUE, C. S.- Ciências: "Entendendo a 

natureza: o mundo em que vivemos" 

 

 

•  Água. 
•  Três garrafas de plástico ou três garrafões de 5L de água. 
•  Mangueira comprida. 
•  Conta-gotas em vidro. 
•  Cola quente e pistola para aplicar a cola. 
•  Ferro de soldar ou outro ferro quente para furar o plástico. 
 

Material 



 

Nota: 
Quanto mais fina for a mangueira usada, mais tempo a fonte estará a funcionar. 

 

 

 

 
1. Antes de começares, observa a figura em baixo. Se tiveres dúvidas sobre a montagem, 

vê primeiro o vídeo para melhor perceberes como fazer a experiência. 
2. Cortar a primeira garrafa ou garrafão (A), para fazer a tua fonte. Ficará com uma forma 

parecida a um cone. 
3. Furar as três tampas plásticas, com dois furos em cada uma, com o diâmetro da 

mangueira. 
4. Colocar cada um dos garrafões e a parte de cima da 

fonte nas suas posições, para depois poder medir a 
mangueira. 

5. Medir os pedaços de mangueira para depois os poder 
cortar. 

6. Encaixar cada um dos pedaços de madeira nos orifícios 
respetivos e vedar bem com cola quente. 

7. Encaixar o tubo de vidro do conta-gotas na parte de 
cima da fonte. 

8. Verificar que o sistema está bem vedado, tapando a 
saída da fonte e soprando pelo conta-gotas. Verificar se 
existe pressão dentro do sistema. 

9. Encher o recipiente que se encontra a meia altura (B) 
com água. Se quiseres podes adicionar corante, para 
que a tua fonte fique mais bonita. O recipiente C fica 
inicialmente vazio. 

10. Fecha bem todas as tampas. 
11. Coloca água dentro da tua fonte (A) e... já está !!! 
 

Nota: Todos os furos têm de ser muito bem vedados com a cola quente. 
 

               

1.  O que observaste?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Como explicarias a movimentação da água entre os recipientes? 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Procedimento 

Registos 



 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

O recipiente que se encontra em baixo (C) está cheio de ar e o do meio (B) cheio 
de água. À medida que a água corre para o recipiente de baixo, ela obriga a que o 
ar que está lá em baixo vá passando para a garrafa de cima (B). Como o ar está a 
ser pressionado, a pressão do ar vai aumentando e é suficiente para empurrar a 

água corada para a tua fonte, que vai funcionando até que acabe toda a água do 
recipiente do meio. 

Uma experiência simples que mostra como as variações de pressão do ar pode 
deslocar a água. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n7fM9gnOrlk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:___________________________________________________ Turma: _____Data: _______ 

 

Explicação 


