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O que já 
estudamos? 





Estudamos também a lei 
de Pascal que mostra 

como podemos ampliar e  
reduzir uma força através 

de um meio fluido. 

Além disto mostra 
que a pressão é 

diferente de 
força. 



7. 
Teorema 

de 
Stevin 

Simon Stevin (1548 - 1620) 
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Enunciado: a diferença de 
pressão entre dois pontos 
fluidos, pertencentes a um 
fluido contínuo, incompressível 
e em repouso é igual ao 
produto do seu peso específico 
pela diferença de cotas entre 
os pontos. 

O que podemos 
concluir deste 
enunciado? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Simon-stevin.jpeg


Conclusões 
de Stevin 

Conclusões: 
 
1. Em um plano horizontal em 

um meio fluido todos os 
seus pontos estão 
submetidos a mesma 
pressão. 

2. A pressão de um ponto  
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fluido não depende da distância entre os 
pontos, depende só da diferença de cotas. 
3. A pressão do ponto fluido não depende 
do formato do recipiente. 

Vamos aplicar 
isso! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Simon-stevin.jpeg


Aplicação do teorema de Stevin na 
bancada 
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Pede-se determinar para uma dada posição da 
válvula globo a diferença:  
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Vamos 
esquematizar a 

bancada! 
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Ufa! Já estava 
na hora de 
terminar. 



Será que não existe uma 

maneira mais fácil de achar 

esta diferença de pressões? 



Existe e é só recorrer a 
equação manométrica  



 

É a equação que aplicada nos 

manômetros de coluna de 

líquidos, 

resulta em uma diferença de 

pressões 

entre dois pontos fluidos, ou 

na 

pressão de um ponto fluido. 

 

Para se obter a equação 

manométrica, deve-se adotar um 

dos dois pontos como referência. 

Parte-se deste ponto, marcando a 

pressão que atua no mesmo e a 

ela soma-se os produtos dos 

pesos específicos com as colunas 

descendentes (+S*hdescendente), 

subtrai-se os produtos dos pesos 

específicos com as colunas 

ascendentes (-S*hascendente) e 

iguala-se à pressão que atua no 

ponto não escolhido como 

referência.  



Aplicando-se a equação manométrica ao 
esboço abaixo, resulta: 
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:(1) ponto o referência como se-Adotando







  32OHHg

2OHOHHgOH3

pph

pyhhyp

2

222





Com a 
origem na 
seção (3) 
resulta: 


