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Este material foi produzido exclusivamente para auxílio de treinamento e adequação dos candidatos a instrutor NAUI às necessidades de 
conhecimento básico de Física Aplicada ao Mergulho. O propósito deste material é o de preparar os candidatos para as avaliações práticas e 

manutenção de seu conhecimento, servindo como guia durante sua carreira e fonte de consulta para futuras referências sem, contudo, almejar 
que o assunto se esgote mas, sim, ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico e coerente, traços que devem ser uma constante das 
características esperadas em um INSTRUTOR NAUI. 
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Os TRÊS passos fundamentais de qualquer resolução: 
 
➢ O primeiro passo é fazer as conversões necessárias para "trazermos" os valores que não estamos acostumados a 

usar para aqueles que, costumeiramente, utilizamos no nosso dia-a-dia. Ex: ft → mt ; Lbs → Kg , etc... 

 

➢ O segundo passo é identificarmos quais as fórmulas adequadas para que as conversões sejam possíveis; 
 
➢ O terceiro passo é fazermos as substituições necessárias dentro das fórmulas encontradas e conhecidas.  

 
 

Aprendendo a entender: 
 
LER atentamente ao enunciado é a principal fonte para a resolução de qualquer  questão; 
 
IDENTIFICAR os pontos chaves da questão ajuda a elaborar o "ambiente" da resolução.  

 
VERIFIQUE:   

 

1) o sujeito da questão está submerso ou não? 
  2) se está submerso, a água é doce ou salgada? 
  3) o ambiente líquido está ao nível do mar ou não? 

  4) estão especificadas as unidades requeridas na  
    resposta (m, m3, litros, Kg, CuFt, etc...) 

 

Pratique isso e boas resoluções!!!  

 

 

LEIS DA FÍSICA 
 

“Física” *1 é uma palavra derivada da palavra grega “PHYSIKÓS” que significa NATUREZA. Dessa forma, 
todos os fenômenos explicados por essa designação são fenômenos IMUTÁVEIS e, independente de qualquer coisa, 

sempre manterão as mesmas características. Assim sendo, se tornaram “LEIS”.  
 
Quando esses fenômenos foram observados, estudados e compreendidos, seus observadores descreveram 

suas características e formularam um enunciado simplificado do que foi notado e transformaram de forma 
algébrica*2 sua aplicação. 

 
Vejamos as definições expressas para essa duas palavras (Física e Álgebra) segundo o dicionário AURÉLIO:  

 
*1 física . [Do lat. physica < gr. physiké, fem. de physikós.] S. f. 1. Ciência de conteúdo vasto e fronteiras não muito 
definidas, que investiga as propriedades dos campos, as interações entre os campos de força e os meios materiais, 
as propriedades e a estrutura dos sistemas materiais, e as leis fundamentais do comportamento dos campos e dos 

sistemas materiais. 2. Conjunto de conhecimentos relativos à física, ou que têm implicações com ela, ministrados nas 
faculdades. 3. Tratado ou compêndio de física. 4. Exemplar de um desses tratados ou compêndios.  

 

 
*2 álgebra . [Do ár. al-1abAra(t) , 'reunião, reintegração daquilo que se quebrou', 'restauração de ossos fraturados'; 

em ár., aparece no início de uma expressão que designava os cálculos algébricos e significa 'ciência da reintegração 
e equiparação'.] S. f. 1. Parte da matemática que estuda as leis e processos formais de operações com entidades 
abstratas; almucábala. 2. Tratado ou compêndio dessa matéria. 3. Exemplar de um desses tratados ou compêndios. 

4. Ant. A arte de tratar ossos fraturados ou deslocados.  
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As cinco principais leis da física, das quais falaremos individualmente e que são aplicadas ao 
mergulho são: 

 
1) Boyle - Mariotte; 2) Dalton; 3) Henry; 4) Charles/Amonton e 5) Arquimedes 

  

 
POR QUÊ ESTUDAR FÍSICA NO MERGULHO? 
 

 

O estudo das leis da física nos auxiliarão na compreensão das mudanças ambientais, às quais os 

mergulhadores irão enfrentar. Principalmente ao sair do meio aéreo no qual vivemos normalmente e entrar no meio 

líquido onde os comportamentos físicos e biológicos se alteram de forma acentuada.  

 

Ou seja, a restrição aos movimentos, a absorção dos gases, a variação de pressão, etc., que fazem com que 

tenhamos que nos acostumar, conhecendo suas características e utilizando-as a nosso favor. Poderemos 

compreender melhor o uso e o funcionamento dos equipamentos de mergulho  e, principalmente, os problemas 

potenciais que podem ameaçar a segurança e a saúde dos mergulhadores. 

 

Muitas das perguntas que teremos que responder ao longo de nossa carreira como instrutores de mergulho 

podem ser respondidas com o auxilio de uma das cinco leis básicas de física, aplicadas ao mergulho; por quê o nosso 

consumo de ar é maior a profundidades maiores?, por quê as roupas de isolamento influenciam nossa 

flutuabilidade?; como funcionam os reguladores?; Por quê temos que equalizar os ouvidos e seios da face? por quê 

ocorre a embolia gasosa?, por quê ocorre a narcose? etc...  

 

Tudo isso é facilmente explicado através de uma das leis da física que veremos a seguir.  

 

PRINCÍPIOS MATEMÁTICOS 
 

 

A principal variação que sofremos ao entrar no meio líquido é a da pressão. Pressão é 

peso exercido sobre uma determinada área, assim sendo, podemos definir como unidades de 

pressão, diversas unidades de peso: Kgf, Lbs, etc. 

ATMOSFERA é um corpo de gás que cerca qualquer planeta ou estrela , e que exerce 

pressão sobre este . A pressão da atmosfera é a força produzida pelo peso do ar que está 

acima.  

A ATMOSFERA TERRESTRE é uma camada de ar que possui cerca de 700 km de 

espessura. Até uma altura de 25 km, os componentes dessa camada podem ser classificados 

em dois grupos. O primeiro grupo, chamado ar seco, é constituído de nitrogênio, oxigênio e 

uma minúscula quantidade de hidrogênio e gases nobres (hélio, neônio, argônio, xenônio e 

criptônio).  
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O segundo grupo de componentes do ar é composto por variados gases: vapor d'água, dióxido de carbono e 

outros gases de procedência industrial. Variam também as quantidades de líquidos, como as gotas de água e sólidos, 

como cristais de gelo que, em conjunto, constituem as nuvens. Também podem haver partículas sólidas procedentes 

das combustões produtoras de fumaças, areia trazida dos desertos pelo vento e pequenos cristais desprendidos do 

mar. 

A ATMOSFERA é dividida em algumas regiões esféricas com base 

na maneira pela qual a temperatura varia com a altitude. A camada mais 

baixa é a troposfera, a seguir vem a estratosfera, a mesosfera e a 

termosfera. Além de fornecer ar, a atmosfera terrestre age como 

barreira contra a radiação iônica e como receptor do calor solar.O 

esquema ao lado mostra as camadas da atmosfera.  

A pressão do ar diminui à medida que se sobe às camadas 

superiores da atmosfera e vai caindo seu conteúdo de oxigênio, cuja 

densidade é maior que a do nitrogênio. 

A TROPOSFERA contém o ar que respiramos e é onde se produz 

a chuva e a neve. A ESTRATOSFERA fica a cerca de 50 km de altura e é 

nela que se encontra a camada de ozônio. A MESOSFERA contém uma 

camada de pó procedente da destruição de meteoritos. A TERMOSFERA 

é a zona onde se destrói a maioria dos meteoritos que entram na 

atmosfera terrestre. A EXOSFERA é onde se produzem as belíssimas auroras boreais. A temperatura varia 

irregularmente entre as camadas da atmosfera e a pressão diminui de maneira contínua com o aumento da altitude. 

O ar atmosférico é incolor, inodoro e transparente, mas é 

como as outras substâncias (tem um certo peso). Em certas 

condições padronizadas,  a densidade do ar à superfície é de 1,293 

grama por litro. 

Se fizermos uma conta simples, dividindo a densidade da 

água doce (1000 g/litro) ou da água salgada (1025 g/litro) pela 

densidade do ar (1,293g/litro) teremos: 773,39 e 792,73 vezes, 

respectivamente, mais densidade. 

Por ser mais densa que o ar, cerca de 800 vezes, a água 

exerce um peso sobre nós muito maior que o próprio ar. Quando 

variamos de água doce para água salgada, em função da diferença 

de densidade, esse peso também se altera. 

Grosso modo, e de forma a facilitar os cálculos de 

variação, vamos adotar aqui, neste exemplo, a variação da água 

salgada onde, a cada 10 metros temos o aumento de uma 

atmosfera, aproximadamente. 
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A soma das pressões hidrostáticas ou manométricas (água) e atmosféricas (ar) nos fornece a pressão 

ABSOLUTA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O BARÔMETRO 

 

 A pressão do ar pode ser medida, e o instrumento que 

serve para tal fim chama-se barômetro. O primeiro barômetro foi 

construído por Evangelista Torriceli, de Faenza (1608-1647), 

discípulo do grande cientista Galileu Galilei. Torricelli encheu 

completamente de mercúrio um tubo de vidro de cerca de um 

metro de altura, fechado numa extremidade. Depois, tapando o 

bocal com um dedo, voltou o tubo para baixo, mergulhando-o 

numa bacia larga e baixa, que também continha mercúrio. 

Retirando o dedo, Torricelli viu que o mercúrio não saia 

completamente, mas permanecia em grande parte no tubo, 

numa altura de cerca de 76 cm, isto porque a pressão 

exercida pela atmosfera sobre o mercúrio, na bacia, era 

igual ao peso da coluna de 76 cm contido no tubo.  

Acabara de nascer o barômetro. 

 

Este simples instrumento nos previne de qualquer mudança de pressão. 

De fato, o peso do ar não é constante. Se, por exemplo, subirmos a uma 

montanha, a coluna de ar que está sobre nós diminui, e, então, seu peso, é 

menor; o mercúrio contido no tubo do barômetro então baixará, até que seu 

peso seja igual ao 

diminuto peso do ar. 

 

O peso do ar 

varia também em 

relação à umidade, às 
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correntes de ar, a cada mudança verificada na atmosfera. 

Por esta razão, do abaixamento e do levantamento do 

mercúrio do barômetro, podemos prever as mudanças do 

tempo. 

 

Hoje, são construídos barômetros bem mais 

práticos do que aquele de Torricelli, mas o simplicíssimo 

instrumento do cientista de Faenza é, ainda, usado 

profusamente, e é o mais preciso. 

 

 

LEI GERAL DOS GASES 
 

Os gases são o mais simples estado da matéria porque a grande distância relativa entre as moléculas e a 

alta energia cinética relativa entre as forças intermoleculares acarretam um comportamento simples e previsível 

destas. O comportamento dos gases é a mais primária propriedade física reduzida ao formato matemático (a 

gravidade é a segunda) e foi a simplicidade dos relacionamentos que propiciou aos cientistas desenvolver modelos 

matemáticos para os mais complexos fenômenos. Desde que as equações encontradas para predizer as propriedades 

dos gases (como aquelas com gravidade) funcionaram bem, os cientistas se referem a elas como “LEIS” nas 

literaturas tradicionais. 

Boyle usou um simples equipamento para examinar o relacionamento entre pressão e volume. Em seu 

equipamento, um volume pequeno de ar foi aprisionado em um tubo de vidro com mercúrio. Um tubo flexivel 

conectado nesse tubo e a um pequeno reservatório de mercúrio pode ser utilizado para aumentar ou diminuir o 

volume de gás aprisionado.  

 

A diferença em altura do nível de mercúrio interior e exterior é, obviamente, a pressão relativa da pressão 

atmosférica. Boyle foi capaz de demonstrar que V x P = constante, ou que o volume e a pressão são inversamente 

proporcionais. Esse relacionamento é chamado de Lei de Boyle, e está ilustrado acima.  
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Enquanto Boyle observou que havia um 

relacionamento adicional entre a temperatura e o volume, ele 

não o examinou em detalhes e, ao final, sobrou para Jacques 

Charles Frenchman (1746 – 1823), reportá-lo em 1787 que é: 

V = (constante) T, ou que o volume é diretamente 

proporcional a temperatura. Charles foi inspirado pelo 

desenvolvimento dos balões de ar quente na França, naquela 

época.  

Algum tempo depois, em 1848, o cientista inglês 

William Thompson, que após a maturidade se tornou 

conhecido como Lord Kelvin, reconheceu que o gráfico de 

volume vs. temperatura para qualquer gás resultava em uma 

estrita linha que interseccionava o eixo das temperaturas a –

273,15ºC (gráfico abaixo).  

Essa temperatura se tornou, mais tarde, conhecida como o ZERO ABSOLUTO e foi utilizada como base 

para a escala de temperaturas absolutas. As unidades de temperatura correspondentes a escala Celsius, nesta 

medida, são chamados de graus Kelvin. 

 
 

 

 

Seguindo a tradição francesa, Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850) desenvolveu uma série de 

experimentos com as propriedades e reações dos gases, resultando em sua lei de combinações de volumes que 

formam a base de alguns dos conceitos modernos de fisico-química.  

As idéias de Gay-Lussac foram influenciadas diretamente pelo italiano Amedeo Avogrado (1776 – 1856) 

que propôs em 1811, que volumes iguais de gases a uma mesma temperatura e pressão, contém um mesmo 

número de moléculas.  
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Diferente de outras idéias apresentadas aqui, as idéias de Avogrado foram mais teóricas e, ao mesmo 

tempo, especulativas e não foram aceitas pela comunidade científica que, por sua vez, estava brigando pelas 

implicações da teoria atômica de Dalton.  

Alguns anos mais tarde, durante uma conferência de pesos atômicos em 1860, Pavesi, um químico italiano, 

distribuiu aos participantes um conjunto de anotações que foram preparadas por seu colega Stanislao Cannizzaro 

(1826-1910) nas quais a idéias de Avogrado foram clara e convincentemente expostas.  

As notas estavam no formato de um panfleto intitulado “Sunto di un Corso di Filosofia Chimica" ("Epítome of 

a Course in Chemical Philosophy") ou Sumário do curso de filosofia química. A simplicidade e utilidade daquelas 

idéias se tornaram, então, visíveis e a hipótese de Avogrado foi firmemente aceita pela comunidade científica.  

Outra forma de se estabelecer a idéia matemática de Avogrado é escrevendo: V=(constante) n. Onde n é o 

número de moléculas. Agora nós expressamos “n” em termos de unidade “mol” que contem um número de 

Avogrado de moléculas, átomos e partículas.  

O número de Avogrado por sí só não foi primeiramente medido ate que um estudante de Rutherford coletou 

hélio formado de partículas alfa de uma amostra de rádio. Sabendo a pressão do gás hélio e o número de 

decréscimo de partículas alfa a cada amostra, o estudante foi capaz de obter um número de Avogrado estimado. 

 Através de sofisticados experimentos ao longo do tempo, hoje nós sabemos e o valor desse número é 6.023 

x 1023. 

Se nós combinarmos as observações de Boyle, Charles e Avogrado, nós encontraremos uma simples 

expressão com quatro variáveis e uma constante unificada que é escrita como: 

 

PV = nRT   
 
Em química nos utilizamos as seguintes unidades para essas variáveis. 

 

P = pressão em atmosferas 

V = volume em litros 

n = moles 

T = temperatura em ºKelvin 

R = 0,821  L. atm/mol K 
 
 

LEI DE BOYLE-MARIOTTE 
 

 

Robert Boyle, nasceu em 25 de janeiro de 1627 em Lismore, condado de 

Waterford, Irlanda e faleceu em 30 de dezembro 1691, em Londres, 

Inglaterra. Sua lei foi descoberta em 1662, após uma série de 

experimentos, ao lado de seu auxiliar Robert Hooke, usando um tubo 

em formato de “J” e com marcações de medida conforme citado na 

Lei Geral dos Gases. 

Ao lado, detalhe de uma placa informativa que diz:  

“Em uma casa neste local, entre 1655 e 1668, viveu ROBERT 
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BOYLE. Ele descobriu a LEI DE BOYLE e efetuou 

experimentos com uma bomba pneumática desenhada por 

seu assistente ROBERT HOOKE – Inventor, Cientista e 

Arquiteto que construiu o MICROSCÓPIO e foi o primeiro 

a identificar uma CÉLULA VIVA. 

No continente europeu, essa lei é atribuída a 

EDME MARIOTTE – físico francês, nascido em Dijon – 

França em 1620 e falecido em 12 de maio de 1684 em 

Paris, no entanto, aqueles países tendem a chamar essa 

lei por seu nome (Lei de Boyle-Mariotte). Mariotte, 

entretanto, não publicou seu trabalho até 1676. 

O enunciado da lei diz que “... a uma 

temperatura constante, o volume de um gás varia de forma inversamente proporcional à pressão 

aplicada sobre esse volume...” 

Por quê isso ocorre? Supondo-se que o volume aumente, isso significa 

que as moléculas de um gás estarão mais afastadas das paredes que as 

envolvem e elas terão uma quantidade menor de impactos por vez com essas 

paredes o que acarreta em uma redução da pressão pela diminuição de 

impactos por unidade de tempo. Caso o volume diminua, as moléculas de gás, 

ao contrário, terão uma menor distância a ser percorrida e assim, maior será a 

quantidade de impactos nas paredes por unidade de tempo. A fórmula 

matemática da lei de Boyle é: PV =  k. Isso significa que o produto pressão-

volume será sempre de mesmo valor se a temperatura e quantidade 

permanecerem constantes. 

O que é k? – supondo que P1 e V1 são o par de dados pressão-volume no início do experimento. Em outras 

palavras, algum recipiente de gas é criado e o volume e pressão desse recipiente são medidos. Tenha em mente que 

a quantidade de gás e a temperatura NÃO MUDARAM. Não importa qual seja o número exato, mas que sejam dois 

números. Quando se multiplica P e V juntos, se obtém um numero constante, chamado “k”. Não importa qual seja 

esse valor. 

Agora, se o volume é alterado para um novo valor, chamado V2, então a pressão será mudada 

espontaneamente para P2. Isso acontece porque o produto deve ser sempre igual a “k”. O produto de PV NÃO pode 

mudar para qualquer outro valor, deve ser sempre “k” (desde que a temperatura e quantidade se mantenham os 

mesmos). 

Bem, se temos P1.V1=k e P2.V2=k, desde que k=k, conclui-se que  

 

P1.V1=P2.V2 
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LEI DE DALTON 
 

John Dalton, nasceu em 5 de setembro de 1766 em Eaglesfield, 

Cumberland – Inglaterra e faleceu em 27 de julho de 1844 em Manchester 

– Inglaterra. 

Químico e Físico britânico, gastou a maior parte de sua vida dando 

aulas particulares e fazendo pesquisas. Seu trabalho com os gases o levou 

a definir a conhecida Lei de Dalton. Foi ele quem inventou o sistema de 

simbologia de produtos químicos atual, atribuindo duas letras para cada 

elemento, independente de seu peso e número de átomos, arranjando-se 

em uma tabela (periódica).  

Sua peça chave dessa síntese da teoria atomica era que cada 

elemento é composto de cuidadosas e indestrutíveis partículas chamadas atomos, que são todas parecidas e tem o 

mesmo peso atômico e elevou a química a uma ciência quantitativa. Foi, também o primeiro a descrever a “cegueira 

das cores” (1794) e seu diário meteorológico contém mais de 200.000 observações.  

Ele é lembrado como um dos pais da ciência física moderna. 

Sua lei das pressões parciais estabelece que “...a pressão total exercida por uma mistura de gases é igual a 

soma das pressões parciais que cada teria se ocupasse sozinho o mesmo volume...” 

Pode ser expressa pela fórmula: 

 

Pt= pp1+pp2+...+ppn= 100% 

 

A pressão exercida por cada gás é proporcional ao número de moléculas desse gás, presente em um volume 

total. Assim sendo, a pressão exercida por cada gás é proporcional à porcentagem do volume desse gás e é 

chamada de Pressão Parcial. Podemos, então,  definir como: 

 

                P(total) x % Vol(A) 
         Pp(A) = --------------------------- 
                                       100% 

 

A compreensão da Lei de Dalton é crucial em uma mistura de gases no mergulho. Por exemplo, qual a 

pressão parcial do Oxigênio na superfície?   

 

        ppO2  = (1 ATA  x  21%) / 100%  =  0.21 ATA  

 

A que profundidade a pressão parcial do oxigênio no ar é igual a to 1.6 ATA?  A solução pode ser calculada 

como se segue:  
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         ppO2  x  100%                1.6 ATA  x  100%  
 P(Total)    =     -----------------       =      ---------------------   =   7.62 ATA  

                   % Vol(A)                                  21%  

  Sendo pressão atmosférica é igual a 1 ATA, entretanto a pressão na água a essa profundidade onde a ppO2 = 1.6 

ATA numa mistura de ar é:  

 
7.62 ATA  -  1.0 ATA  =  6.62 ATA 

 

  Agora, a profundidade onde a ppO2 = 1.6 ATA em uma mistura de ar é:  

 

                               10 
   6.62 ATA    x     --------   =  66,2 metros     

        1 ATA  

ou 

        33 fsw  
   6.62 ATA    x     --------   =  218 fsw  

        1 ATA  

 
Podemos, ainda, através da lei de Dalton, estabelecer qual a profundidade máxima de operação quando 

estivermos utilizando, além de uma mistura de ar, uma mistura enriquecida de oxigênio como o EANx. Baseado no 

exemplo anterior podemos utilizar a seguinte fórmula: 

 

                           1,6 
     PMO = --------- - 1 x 10 
                            FO2 

 
Onde:  

o 1,6 é a pressão máxima de oxigênio aceitável por uma exposição máxima de 45 minutos e 

que deve ser reduzida para 1,5 ou 1,4 ATA em caso de mergulhos com esforço físico.  

o FO2 que é a fração do oxigênio na mistura.  

o 1 é o valor em ATM referente a atmosfera e  

o 10, a base de cálculo de metros de água salgada por ATM na água. 
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LEI DE HENRY 

 

Nascido em 12 de dezembro de 1775 em Manchester – Inglaterra, faleceu em 2 de setembro de 1836 em 

Pendlebury, Lancashire – Inglaterra. 

Físico e Químico que em 1803 propôs o que hoje é chamado de Lei de Henry, que estabelece que a 

quantidade de gás absorvido por um líquido é diretamente proporcional a pressão que esse gás exerce sobre esse 

líquido desde que não ocorra ação química e até que ocorra o equilíbrio de ambas pressões. 

As constantes da Lei de Henry (HLCs) são, usualmente, determinadas, medindo-se o equilíbrio da pressão 

parcial e a concentração de um composto dissolvido e, então, calculando a razão desse equilíbrio. Infelizmente, isto 

só é possível em experimentos laboratoriais. Podemos estimar a pressão parcial por medição do campo de 

concentração de z(C
A in g/L) na atmosfera acima de um corpo de água e estimando a pressão parcial usando lei 

geral dos gases ideais: 

 

Pa
 = RT(na/Va) = RT(Ma/MW/Va) = RTCa/MW 

 

Onde : 

Pa = pressão parcial de organismo químico (atm) 

R = constante do gas (0.0821 L-atm/mol-K) 

na = numero de moles no ar 

T = temperature  ambiente (K) 

Ma = mass do químico em dado volume de arr (g) 

MW = peso molecular do químico (g/mol) 

Va = volume do ar (L) 

Ca = concentração do químico no ar(g/L) 

A constante da lei de Henry é normalmente usada na forma de um coeficiente da partição ar/água sem qualquer 

dimensionamento ou unidade, KAW 

 

K
AW

 =  C
a
/C

w
 

 

KAW = (air/water) coeficiente da partição (sem unidade) 

C
a
 = concentração química no ar (e.g., mg/L) 

C
w = concentração química na água (e.g., mg/L) 

 

O coeficiente (KAW) pode ser derivado da constante da lei de Henry conforme segue: 

 

K
AW

 = KH/RT 

 

R = constante do gás (0.0821 L-atm/mol-K) 
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Algumas vezes nós somente conhecemos a concentração química em uma fase (e.g.,CW), e ocasionalmente nós não 

conhecemos a outra fase. A solubilidade aquosa e as pressões de vapores das substancias contaminantes orgânicas 

semi voláteis são muito baixas.   

 

 
 
Constantes de alguns gases e temperaturas: 

 
 

Exemplo:  

 
A água, à 20ºC está saturada com ar que contém CO2 à pressão parcial de 8,0 torr. Qual é a concentração 

molar do CO2 na solução? 
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Obviamente, toda esta informação sobre a lei de Henry visa, principalmente, ilustrar o enunciado promovido 

por essa lei. 
*** NOTA: Vale salientar que o enunciado da lei de Henry considera a temperatura constante, quando essa 

temperatura variar, a constante de absorção também irá variar. Líquidos que estejam em temperaturas mais baixas 
tendem a reter maior quantidade de gás do que aqueles que tem temperatura mais elevada, devido as 
características físico-químicas de densidade que diferem entre estes. Então, quanto menor a temperatura, mais gás 
fica dissolvido no líquido e quanto maior a temperatura, menos gás dissolvido. 

 
LEI DE CHARLES 

 

Jacques Alexandre César Charles (1746-1823). nasceu em 

Beaugency - Loiret, em 12 de novembro e morreu em 7 de abril, em Paris, 

foi químico, físico e aeronauta. Em 1783 ele construiu o primeiro balão 

usando hidrogênio e, com ele, subiu a uma altura de aproximadamente 

duas milhas.  

 

Em 1787 ele descobriu a relação entre o volume e a temperatura 

dos gases. “...a temperatura de um gás, em volume constante, é 

diretamente proporcional à variação da pressão exercida sobre esse 

volume...”  Esta descoberta é conhecida, variavelmente como lei de Charles 

ou lei de Gay-Lussac.  

 

Foi eleito para a academia francesa em 1785. Ainda jovem, 

aprendeu somente a matemática básica e, arduamente, as práticas 

da ciência. Quando se mudou para Paris, trabalhou no Bureau de 

finanças. No ano de 1779, o então embaixador de uma nova nação, os 

Estados Unidos da América, Benjamin Franklin, visitou Paris. Charles 

logo se inteirou sobre os experimentos de Franklin e ficou 

impressionado. Ele, então, iniciou os estudos em física 

experimental, não matemática. Estudou o comportamento e 

relacionamento entre temperatura e volume dos gases.  

 

Teorizou que vários gases, como o Nitrogênio, 

Hidrogênio e Oxigênio se expandiam em proporção direta às 

temperaturas a que eram submetidos. Charles nunca publicou seu 

trabalho que, mais tarde, foi citado por Gay-Lussac em uma de suas 

publicações. 

 

*** Conforme citado na Lei geral dos gases, a 

temperatura padrão a ser utilizada para a equação da Lei de Charles deve ser em ºKelvin. Para isso, some 273 ao 

valor em ºC. Ex.: 20ºC + 273 = 293ºK 
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Também podemos representar a variação de volume-temperatura, através da fórmula abaixo: 

 

Onde V e V0 são os volumes finais e iniciais, respectivamente e representa a variação de temperatura. 

 

A fórmula acima sintetiza a informação de que para cada ºC de variação, o gás varia em 1/273 de sua 

pressão. Em suma, dividindo-se o valor da pressão inicial por 273 e multiplicando esse resultado pela variação da 

temperatura, se obtém a variação da pressão. 

 

Joseph Louis Gay-Lussac nasceu em 6 de Dezembro de 1778 na 

região de Limonges – França. Era o mais velho de cinco irmãos. Seu pai, 

Antoine Gay, era um distinto advogado que usava o sobrenome Gay-Lussac – 

nome de uma família proprietária de terras próximo a St.Leonard. Aos 14 

anos, foi enviado a Paris, quando seu pai foi preso durante a revolução 

francesa. Iniciou na Ecole Polytechnique de engenharia civil. Logo se tornou 

assistente de Berthollet, parceiro de Lavoisier. Aos 24 anos, conduziu sua 

maior pesquisa, especificando as conflitantes evidências sobre a propriedade 

de expansão de diferentes gases. Tendo removido todo o vapor de água de 

suas amostras, foi capaz de concluir que volumes iguais de todos os gases 

expandem igualmente com o mesmo aumento de temperatura. Enquanto isso 

Charles descobrira o relacionamento entre volume-temperatura, quinze anos antes( ele não o publicou). Sendo muito 

respeitado por seus pares, como sendo um dos grandes cientistas, Gay-Lussac se importava mesmo era com as 

pesquisas aprofundadas dos porquês e como aconteciam as coisas, chegando, uma vez a fazer voar um balão à 23 

mil pés de altitude só para testar o campo magnético da Terra. Ele morreu em 1850. 

Guillaume Amonton (Paris:31.08.1663 – Paris:11.10.1705) era advogado, cientista, físico e 

matemático desenvolveu o termômetro a ar – que contava com o aumento no volume 

de um gás com temperatura padrão e aumento do volume de um líquido. Seu 

experimento (mostrado ao lado) consistia de uma esfera metálica de volume 

constante, ligada a um manômetro e imersa em um líquido.  

Ele falhou em descobrir a “Lei de Charles” pela mesma razão de Boyle: a 

escala de temperatura não existia. Usando o termômetro a ar, Amonton – em 1702 – 

desenvolveu um método de medir a troca de temperatura em termos proporcionais à 

mudança de pressão. Ainda que a lei de Amonton tenha se tornado a mais obscura das 
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leis dos gases, foi seu trabalho que, eventualmente, guiou o conceito 

do zero absoluto no século XIX. Como conseqüência de ter ficado 

surdo ainda jovem, Amonton trabalhou em invenções que 

beneficiariam os surdos. Uma dessas invenções, o primeiro telegrafo 

ótico, contando com um telescópio, luzes e muitas estações para 

transmitir informações ao longo de grandes distâncias. Ainda que não 

tenha sido adotada durante sua vida, a idéia foi, mais tarde, refinada 

e colocada em uso. 

LEI DE AMONTON: P1 x T1 = P2 x T2  

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 

 

Arquimedes, filho do astrônomo Fídeas, era nativo de Siracusa, 

nascido em 287 AC , na Sicília.  

 

Há indícios muito fortes de que em sua juventude, Arquimedes 

tenha estudado com os sucessores de Euclides, em Alexandria. Com certeza 

ele era completamente familiarizado com a Matemática lá desenvolvida, 

conhecendo pessoalmente os matemáticos daquela região. Ele mesmo 

mandava alguns de seus resultados para Alexandria com mensagens 

pessoais.  

 

No prefácio de Sobre espirais Arquimedes nos conta uma história 

curiosa acerca de seus amigos em Alexandria. Ele tinha o hábito de mandar 

o texto de seus últimos teoremas, mas sem as demonstrações. 

Aparentemente alguém em Alexandria estava roubando os resultados de 

Arquimedes e afirmando que eram seus. Na última vez que fez isso, enviou dois resultados falsos...  

 

... aqueles que afirmam descobrir tudo, mas não produzem 

provas de suas afirmações, podem estar enganados fingindo 

descobrir o impossível.  

 

De fato, existem inúmeras referências a Arquimedes nos 

escritos de sua época, dada a reputação quase sem par que ele 

ganhou neste período. Curiosamente a razão para isso não era um 

interesse generalizado em Matemática, mas sim nas máquinas que inventou para serem usadas na guerra, como os 

espelhos utilizados para queimar os navios inimigos.  
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Estas armas foram particularmente eficientes na defesa de Siracusa contra os Romanos, liderados por 

Marcelo.  

 

Escreve Plutarco:  

... quando Arquimedes começou a manejar suas máquinas, ele de uma só vez 

atirou contra as forças terrestres todos os tipos de mísseis, e imensas massas de rocha que 

caíram com barulho e violência inacreditáveis, contra as quais nenhum homem poderia 

resistir em pé ...  

 

Outras invenções de Arquimedes, como a polia composta, também colaboraram para que sua fama se 

perpetuasse. Novamente citando Plutarco:  

 

[Arquimedes] afirmou [em uma carta ao Rei Hierão] que, dada uma força, 

qualquer peso poderia ser movido, e até mesmo se gabando, disse que se houvesse outra 

Terra, esta poderia ser movida. Hierão maravilhou-se com isto e pediu uma demonstração 

prática. Arquimedes tomou um dos navios da frota do rei - que não podia ser movido a não 

ser por muitos homens - carregou-o com muitos passageiros e lotou-o de carga. 

Arquimedes colocou-se a distância e puxou as polias, movendo o navio em linha reta 

suavemente, como se estivesse no mar.  

 

Mesmo tendo Arquimedes obtido fama por suas invenções mecânicas, ele acreditava que a Matemática em 

sua forma mais pura era a única coisa que valia a pena.  

 

Há relatos de sua visita ao Egito, onde inventou um sistema de bombeamento 

chamado Parafuso de Arquimedes, em uso ainda hoje.  

 

As conquistas de Arquimedes são de tirar o 

fôlego. Ele é considerado por muitos historiadores 

como um dos maiores matemáticos de todos os 

tempos. Ele chegou a aperfeiçoar um método de 

integração que permitia calcular áreas, volumes e 

áreas de superfícies de muitos corpos.  

 

Arquimedes foi capaz de aplicar o método da 

exaustão, que é uma forma primitiva de integração, para obter uma vasta gama de resultados importantes, alguns 

dos quais chegaram até os dias de hoje.  
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O tratado Sobre equilíbrios planos aborda os princípios fundamentais da mecânica, usando 

métodos geométricos. Arquimedes descobriu teoremas fundamentais a respeito do centro de 

gravidade de figuras planas, todos constantes deste trabalho.  

 

Em particular ele encontra, no livro 1, o centro de 

gravidade do paralelogramo, do triângulo e do trapézio.  

 

O livro 2 é inteiramente devotado a encontrar 

o centro de gravidade de um segmento de parábola. 

Na Quadratura da parábola Arquimedes encontra a área de 

um segmento de parábola formado pelo corte de uma 

corda qualquer.  

 

No primeiro volume 

de Sobre a esfera e o cilindro 

Arquimedes mostra que a superfície 

de uma esfera é quatro vezes a 

do grande círculo, acha a área de 

qualquer segmento da esfera, mostra que o volume de uma esfera é dois 

terços do volume do cilindro circunscrito, e que a superfície da esfera é dois 

terços da superfície do cilindro circunscrito, incluindo-se as bases.  

 

Em 

Sobre espirais Arquimedes 

define uma espiral e estabelece as 

propriedades fundamentais 

relacionando o comprimento 

do vetor raio com os ângulos de 

revolução que geram as espirais. Ele 

também apresenta resultados 

sobre tangentes às espirais, bem 

como demonstra como calcular áreas 

de partes da espiral.  

 

Em Sobre conóides e 

esferóides Arquimedes 

examina os parabolóides de 

revolução, hiperbolóides 

de revolução e esferóides obtidos pela rotação de uma elipse em torno de um de seus eixos.  
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Sobre corpos flutuantes é o trabalho onde Arquimedes estabelece os princípios básicos da 

Hidrostática. Seu teorema mais famoso - que dá o peso de um corpo imerso em um líquido - 

chamado Princípio de Arquimedes, consta deste trabalho.  

“Todo corpo submerso em um líquido, desloca desse líquido uma quantidade determinada, cujo volume é 
exatamente igual ao volume do corpo submerso.  

O corpo submerso no líquido "perde" de seu peso uma quantidade igual ao peso do volume de líquido igual ao 
volume submerso do corpo. ” 

 

Em Medidas do círculo Arquimedes mostra que o valor exato de situa-se entre 310/71 e 

31/7. Ele obteve este resultado circunscrevendo e inscrevendo um círculo com polígonos regulares 

com 96 lados!  

 

O Contador de areia é um trabalho memorável em que Arquimedes propõe um sistema 

numérico capaz de expressar números até 8x1016 (em notação moderna).  

Seu argumento é de que este número seria suficiente para contar o número de grãos de 

areia do Universo. Bem, naturalmente Arquimedes enfrentou o problema anterior: o tamanho do 

Universo. Quando cita resultados acerca do tamanho do Universo, ele usa resultados de Euxodo, 

Fídias (seu pai) e Aristarco.  

 

Há referências a outros trabalhos de Arquimedes, que estão hoje perdidos. Pappus refere-se a um trabalho 

de Arquimedes sobre poliedros semi-regulares e o próprio Arquimedes refere-se a um trabalho sobre o sistema 

numérico proposto no Contador de areia. Pappus também menciona um tratado sobre balanças e alavancas, e 

Theon menciona um tratado sobre espelhos. Arquimedes foi morto em 212 AC durante a captura de Siracusa pelos 

Romanos na segunda guerra Púnica, depois que todos seus esforços para manter os romanos na baía com suas 

máquinas de guerra falharam.  

 

A morte de Arquimedes 

 

A morte de Arquimedes é narrada de diferentes maneiras. Segundo Plutarco, a morte de 

Arquimedes veio depois que o exército romano conquistou as partes mais importantes da cidade 

sitiada: 

 

"Tomadas também estas, na mesma manhã marchou Marcelo para os Hexápilos, dando-lhe 

parabéns todos os chefes que estavam às suas ordens; mas dele mesmo se diz que ao ver e registrar 

do alto a grandeza e beleza de semelhante cidade, derramou muitas lágrimas, compadecendo-se do 

que iria acontecer... 
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 ...os soldados que haviam pedido se lhes concedesse o direito ao saque... e que fosse 

incendiada e destruída. Em nada disso consentiu Marcelo e, só por força e com repugnância, 

condescendeu em que se aproveitassem dos bens e dos escravos... mandando expressamente que 

não se desse morte, nem se fizesse violência, nem se escravizasse nenhum dos siracusanos...  

 

Mas, o que principalmente afligiu a Marcelo foi o que ocorreu com Arquimedes: encontrava-se 

este, casualmente, entregue ao exame de certa figura matemática e, fixo nela seu espírito e sua 

vista, não percebeu a invasão dos romanos, nem a conquista da cidade.  

 

Apresentou-se-lhe repentinamente um soldado, 

dando-lhe ordem de que o acompanhasse à casa de 

Marcelo; ele, porém, não quis ir antes de resolver o 

problema e chegar até a demonstração; com o que, 

irritado, o soldado desembainhou a espada e matou-

o...  

 

Marcelo o sentiu muito e ordenou ao soldado 

assassino que se retirasse de sua presença como abominável, e mandando buscar os parentes do 

sábio, tratou-os com o maior apreço e distinção". 

 

Heureca! 

 

De volta a Siracusa, dedicou toda a sua vida à pesquisa 

científica. Uma das estórias mais conhecidas a respeito de Arquimedes 

é a da "Coroa de ouro de Hieron", contada da seguinte maneira: 

"Entre o grande número de descobertas realizadas por 

Arquimedes, é necessário assinalar a seguinte: Quando Hieron reinava 

em Siracusa, propôs oferecer, em um certo templo, uma coroa de 

ouro aos deuses imortais. Combinou a confecção da obra com um 

artesão mediante uma boa soma de dinheiro e a entrega da 

quantidade de ouro em peso.  

O artesão entregou a coroa na data combinada com o Rei, que 

a achou executada com perfeição, parecendo que contivesse todo o ouro que lhe havia sido entregue. 

Sabendo, porém, que o artesão retirara parte do ouro, substituindo-o por um peso equivalente em 

prata, o rei, indignado diante desse engodo e não tendo em mãos os meios para provar ao artesão 

sua fraude, encarregou a Arquimedes que se ocupasse da questão e que com sua inteligência 

encontrasse esses meios.  
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Um dia em que Arquimedes, preocupado com esse assunto, entrou por acaso em uma casa de 

banhos, percebeu que à medida que entrava na 

banheira, a água transbordava da mesma. Esta 

observação lhe fez descobrir a razão que procurava e, 

sem mais esperar, pela alegria que este fato lhe 

produzia, saiu do banho ainda nu e correndo para sua 

casa, gritava: Heureka! Heureka!, isto é, "encontrei! 

encontrei!". 

Sobre a base desta descoberta, tomou, então, 

duas massas de igual peso que o da coroa: uma de ouro 

e outra de prata. Mergulhou depois a massa de prata em 

um vaso, o que fez sair uma quantidade de água igual 

ao volume dessa massa; tirou, então, a massa e voltou 

a encher o vaso com uma quantidade de água igual à 

que se derramara e que se preocupara em medir, de 

maneira que pode conhecer a quantidade de água que correspondia à massa de prata que introduzira 

no vaso.  

 

Depois desta experiência, mergulhou igualmente a 

massa de ouro no vaso cheio de água e, depois de havê-lo 

retirado, mediu novamente a água transbordada, 

encontrando que a massa de ouro não deslocara tanta água 

como a de prata e que a diferença para menos era igual à 

diferença entre os volumes da massa de ouro e da massa de 

prata em igual peso.  

Finalmente, voltou a encher o vaso, mergulhando 

desta vez a coroa, que deslocou mais água do que deslocara a massa de ouro de igual peso, porém 

menos que a massa de prata.  
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Calculando, então, de acordo com estas experiências, em quanto a quantidade de água que a 

coroa desalojara era maior que aquela que deslocara a massa de ouro, soube quanta era a prata que 

fora misturada ao ouro, mostrando, assim, claramente, a fraude do artesão".  

 

 

 

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 

1) A pressão manométrica a uma profundidade de 59Ft (18m) em 
água doce é de________PSIg e a pressão absoluta é de 
_________PSIa. 
 

Neste caso, a primeira coisa que podemos fazer é estabelecer a razão de aumento 

da pressão na água doce: 

 

a) utilizando a folha de  conversões que foi distribuída encontramos que a razão de 

aumento da pressão na água doce é de 0,432 psi/ft.  

 

Mas como é que isso é possível? Simples: na água doce, para obtermos 1 ATM de 

pressão precisamos descer 34.027 ft de profundidade. Logo, se dividirmos 14,7 psi (1 

ATM) por 34,027ft teremos como resposta o valor de 0,432 psi/ft  
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b) Multiplicando  59 ft por 0,432 obtemos: 25,488 psig. (resp.1) 

Este é o nosso valor da pressão manométrica ou hidrostática. 

 

c) Para sabermos a pressão absoluta (soma das pressões hidrostática e 

atmosférica) devemos acrescentar ao valor obtido na resposta 1 o valor de 14,7 psi 

(atmosférica) 

o total: 25,488 + 14,7 = 40,188 psia  (resp.2) 

 

NOTE QUE AS UNIDADES VARIAM DE: 

 

PSIg – pressão manométrica ou hidrostática 

PARA 

PSIa – pressão absoluta 

 

 

2. A pressão absoluta a uma profundidade de 64 Ft (19m) em água 
doce é equivalente à pressão a _______mts em água salgada. 
 

Neste caso temos que observar que o enunciado solicita uma comparação. A primeira coisa que 

este nos fornece é a profundidade na água doce: 64 ft (19m). 

 

Sabendo esse valor e consultando nossa folha de fórmulas, vemos que, para achar a pressão 

absoluta na água doce, utilizaremos a fórmula: 

 

( Prof(m) x 0,097 + 1 ) x 14,7  para saber o valor em psia. Logo, para saber o valor em ATA, 

não precisamos multiplicar por 14, 7, então nos resta a fórmula: 

 

Prof(m) x 0,097 + 1 

 

Substituindo pelo valor dado no enunciado, para obtermos a profundidade em metros na água 

doce, temos: 

 

64 ft x 0,3048 (valor em metros de cada pé) = 19,5072 m 
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Inserimos o valor obtido na fórmula dada e obtemos o seguinte: 

 

19,5072 m  x 0,097 + 1 = 2,8921 ATA 

 

Observe que o enunciado solicita a resposta em metros de água salgada e não em pressão 

absoluta. Portanto, precisamos apenas retirar 1 ATA (que é o valor da pressão atmosférica) e 

esse resultado, multiplicamos por 10 para obter a profundidade. Se nós utilizarmos a fórmula da 

pressão absoluta na água salgada e fizermos as substituições obteremos o seguinte: 

 

Prof(m) / 10 + 1 = ATA  → Prof(m) / 10 + 1 = 2,8921 → Prof(m) / 10 = 2,8921 – 1 

→ Prof(m) / 10 = 1,8921 → Prof(m) = 1,8921 x 10 → Prof = 18,921 m  

 

3. A profundidade de _____ Ft na água do mar a pressão parcial do 
oxigênio é de duas atmosferas. 
 

Pelo enunciado já obtivemos duas informações importantes: uma é que a água é salgada, 

outra é pressão parcial do Oxigênio (2 ATA). 

 

Notem que o enunciado não cita qual é a fração desse gás, então – por conveniência e 

facilidade de cálculo – vamos assumir que a mistura seja composta de 20% de Oxigênio. 

 

Usando a lei das pressões parciais (Dalton) podemos fazer a conta de forma direta: 

 

Se 1 ATA de ar tem 20% de Oxigênio, temos nessa mistura 0,2 ATA de oxigênio. Então, 

para chegarmos em 2 ATA de pressão parcial, precisaremos ter 10 ATA de pressão na mistura. 

 

Ainda no enunciado, temos a informação que se trata de água salgada, portanto, vejamos 

como fica aplicando a fórmula da pressão absoluta nesse meio: 

 

Prof(m) / 10 +1 = ATA → Prof(m) / 10 + 1 = 10 ATA → Prof(m) / 10 = 10 – 1  

→ Prof(m) / 10 = 9 → Prof(m) = 9 x 10 → Prof = 90 metros 

 



 
          

25 

Já sabemos, então, qual é nossa profundidade em metros, mas o enunciado pede a 

resposta em Ft. Para isso, basta multiplicarmos o valor de 90 metros por 3,28084 (veja na folha 

de conversões) para obtermos nossa resposta em Ft. Ou seja: 

 

295,2756 Ft 

 

 
 

 
 
 

 

4.Qual o volume de um recipiente plástico flexível de 10 quartos 
(9,5Lts) quando submergido a uma profundidade de 99Ft (30m), no 
mar? 
 
Este é um exemplo prático da aplicação da lei de Boyle. 

 

P1 x V1 = P2 x V2 
 
Como o volume ainda está na superfície, nosso P1 = 1 ATA 

 
O nosso V1  é dado no enunciado → V1 = 10 Quartos 

 
Temos a profundidade final (30 m), logo, nosso P2 = (Prof(m) / 10 +1) → 4 ATA 

 
Nossa incógnita é o V2 !!!  

 
Assim, substituindo os valores na fórmula temos: 
 

1 x 10 = 4 x V2 → 10 = V2  x 4 → V2  = 10/4 → V2 = 2,5 Quartos  

 
Como o volume diminuiu, a densidade do gás AUMENTOU na mesma proporção do aumento da pressão 

– neste caso, 4 vezes - pois as moléculas ficaram mais juntas. 

 

5. Um balão cheio de ar tem um volume de 6 CuIn (98ml) a uma 
profundidade de 99Ft (30m) no mar. Qual o volume deste balão a 
uma profundidade de 66Ft (20m)? 
 
Este é outro exemplo da aplicação da lei de Boyle. 

 

P1 x V1 = P2 x V2 
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Temos a profundidade inicial (30 m), logo, nosso P1 = (Prof(m) / 10 +1) → 4 ATA 

 
O nosso V1  é dado no enunciado → V1 = 6 CuIn 

 
Temos a profundidade final (20 m), logo, nosso P2 = (Prof(m) / 10 +1) → 3 ATA 

 

Nossa incógnita é o V2 !!!  
 

Assim, substituindo os valores na fórmula temos: 
 

4 x 6 = 3 x V2 → 24 = V2  x 3 → V2  = 24/3 → V2 = 8 CuIn  

 
Como o volume aumentou, a densidade do gás DIMINUIU na mesma proporção da redução da pressão 

– neste caso, 1/3 - pois as moléculas ficaram mais separadas. 
 

 

6.De acordo com o princípio de Arquimedes, o ________do líquido 
deslocado forma a força que desloca o objeto imerso para cima. 
 

Segundo o enunciado do princípio de Arquimedes, todo corpo imerso em um líquido, 

desloca uma quantidade desse líquido, equivalente ao seu volume, sofrendo uma força de baixo 

para cima equivalente ao peso do volume deslocado. Logo a resposta correta é PESO. 

 
 

7.A diferença de peso entre 2 Cuft de água doce e o mesmo volume 
de água do mar é de aproximadamente quantas libras? 

 

De início, o enunciado cita as quantidades de cada água – 2 Cuft. 

 

Sabemos que 1 Cuft possui 28,317 litros, portanto, estamos já que está falando de 2 Cuft, temos 

56,634 litros. 

 

Sabemos que o peso da água doce é 1 Kg/litro, então temos 56,634 kg de água doce. 

 

Da mesma forma, a água salgada pesa 1,025 Kg/l então temos 58,049 kg de água salgada. 

 

A diferença entre os dois pesos é de 1,40685 Kg. (58,049 – 56,634) 

 

Convertendo para libras (que é a unidade solicitada) devemos dividir o peso em Kg por 0,45360 

ou multiplicar por 2,20460 (tanto faz). O resultado é 3,1015 Lbs 
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8.Um mergulhador com um cilindro de 80Cuft/3000PSI usa um terço 
de seu ar em 15 minutos, à uma profundidade constante de 75 Ft. 
Qual será seu consumo na superfície, em PSI/min? 
 
Se o mergulhador está a 23 metros de profundidade a pressão ambiente é de: 
Prof(m) / 10 + 1 → 23/10 + 1 → 2,3 + 1 → 3,3 ATA. 

 

Se ele consumiu um terço do seu ar, o total consumido é de: 3000 / 3 = 1000 psi 
 

Se ele gastou 1000 psi em 15 minutos, a taxa de consumo dele àquela profundidade é de:  1000 
psi / 15 min = 66,66 psi/min à 3,3 ATA. 
 

Trata-se, pois, de uma regra de três simples. 
 

66,66 psi/min --------------------3,3 ATA 
    x psi/min--------------------1 ATA 

 
Para sabermos o consumo na superfície, basta dividirmos 66,66 psi por 3,3 ATA que 

implica em um consumo na superfície = a 20,2 psi/min  

 
 

9. Um consumo de 30 PSI/min, usando um cilindro de 3000 psi, 
equivale a um consumo de quantos Cuft, em um cilindro de 80 
Cuft? 
 
Há, pelo menos, duas formas de resolvermos esta questão: A lenta e a rápida. 

 
A lenta:   

 
a) Se o cilindro possui 80 Cuft, ele possui 2265,36 litros.  
b) Calculando-se a proporção de psi/litro, temos 3000 / 2265,36 = 1,324 psi/litro. 

c) Calculando o consumo em litros temos 30 psi/min /1,324 psi/litro. 
d) Após eliminarmos as unidades iguais (psi), nossa resposta é 22,65 litros/min  

e) Para achar a quantidade consumida em Cuft dividimos 22,65 litros por 28,317  

    encontramos: 0,799 Cuft arredondando: 0,8 Cuft 

 

A rápida: 
30 psi/min --------------------3000 psi 
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      x cuft-------------------- 80 Cuft 

 

30 x 80 / 3000 → 2400 / 3000 → 0,8 Cuft  

 
 

 
 

10.Um mergulhador tem um consumo de 30 PSI/min na superfície, 
com um cilindro de 80Cuft. Quanto tempo de fundo terá a 100Ft 
caso inicie o mergulho com 3000PSI e retorne com 500PSI? 
 
 

a) o mergulhador se encontra na superfície ( 1 ATA ) 

b) ele irá a uma profundidade de 100 Ft ou 30 metros ( 4 ATA ) 

c) se seu consumo na superfície (1 ATA) é de 30 psi/min, à 30 metros (4 ATA)  será:  

    quatro vezes maior que na superfície, ou : 4 x 30 = 120 psi/min 

d) se ele retornará com 500 psi, restam 2500 para o seu consumo no fundo 

    (desconsiderando o que é gasto para subir e descer) 

e) dividindo-se o suprimento pelo consumo temos: 2500psi / 120psi/min =  

                                               20,83min  

 

11.Se um cilindro contém 71,2 Cuft de ar a uma pressão de 2475 
PSI. Qual será o volume em Cuft quando a pressão cair para 2250 
PSI, mantendo a temperatura constante? 
 
 

 
71,2 Cuft --------------------2475 psi 
     x cuft-------------------- 2250 psi 

 

71,2 x 2250 / 2475 → 160200 / 2475 → 64,72 Cuft  

 
Se quisermos, podemos, ainda, calcular da seguinte forma: 

 
a) 2475 psi / 71,2 Cuft = 34,7612 psi/cuft → esta é a proporção de pressão x 

volume; 
 

b) usando a proporção anterior, dividimos a pressão final por ela para obtermos o 
volume final: 2250 psi / 34,7612 psi/cuft. 
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c) eliminando-se as unidades iguais (psi), resta: 64,72 Cuft  

 
 

 
 

 

12. Se a temperatura de um cilindro de 80 Cuft / 3000 PSI é 
aumentada em 27ºC qual será o aumento em PSI da pressão 
interna? 

 

Aplicando-se a lei de Charles, sabemos que: para ºC de variação, variamos em 1/273 a pressão 
de um volume. Assim: 
 

1/273 de 3000 psi = 10,989011 psi 
 

a variação é de 27ºC, portanto: 27 x 10,989011 = 296,703297 psi  

 

como o enunciado cita que houve AUMENTO da temperatura, então SOMAMOS o valor da 
variação ao total da pressão inicial: 3000 psi + 296,703297 psi = 3296,703297 psi 

 
 

13. Um mergulhador com flutuabilidade neutra no mar, pesa com 
seu equipamento, 170 Lbs. Em quanto ele precisa variar seu lastro 
para permanecer neutro em água doce? 
 

Este exercício é similar ao exercício número 7, anterior. 
 

Primeiro vamos converter o valor para uma unidade mais conhecida (Kg). Basta multiplicar 170 
lbs por 0,4536 e teremos: 77,112 Kg. 
 

Se o mergulhador está neutro, então ele desloca o mesmo peso em água salgada (ele está no 
mar). Ou seja 77,112 Kg de água salgada. 

 
Sabendo-se que cada litro de água salgada pesa 1,025 Kg, dividimos o peso total por este valor 

para sabermos quantos litros ele desloca: 77,112 / 1,025 = 75,2312 litros 
 
Na água doce ele irá deslocar a mesma quantidade de litros, entretanto, o peso da água doce é 

de 1 Kg/litro. Assim, ele terá um empuxo de 75,2312 Kg. 
 

Sabendo a diferença entre o empuxo e o peso do mergulhador podermos saber a variação de seu 
lastro. Ou seja: 
 

75,2312 – 77,112 = -1,880 Kg  

 

Como a diferença , neste caso é NEGATIVA, então ele terá que TIRAR 1,88 Kg de lastro para 
permanecer neutro em água doce. 


