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o sIFÃo: coMo A ÁGUA EscoA PoR ÈLE?

,",,".'::":tï""f Jriil:;,i*,:ì
O sifão é um disposjtivo muito usado pare kansíerir líquidos de um

ÉservaóÍo para outro. A explicação do seu funcionamênto é simples mas. iníelizmente,
â quesião nem sempre é abotdada com a devida clarezê nos livros didáiicos de
Ciências e de Fisìca. No presente texto sugedmos etivjdades práicâs e explicaçóes
paÍa uma melhor comprcensão do funcjonamento do sifáo.

í) Material

mangueirinha de chuveiro
gaÍrafa de plástico corn águâ (1,5 L)

- baldìnho vazio (2,5 L)

2) Montagêm

A ganafa cheja de ágla é colocâda sobre um banquinho que é posto
sobre a mesa, Enchemos completêmeflte a mangueirlnha com água e, mântendo uma
dâs exlremidades tãmpadas, colocamos a outra dentro dâ gar;afa com água, bem
próximá do fundo. A seguir, beixâmos a extrcmÌdade oposta e a destapamos-de modo
que a água escoe e ceiâ no bâtdinno (Íiguíâ 1).

Figura 1: Eslandoa Mngueiìnha ctEia, ê égua
es@a devido à .liferenga de pEssão em sras
êxhenidades. Essê dileehça desaparecetá se
a e^tênìdade infêdat dâ nanguêinnha coincidit
@m o nivel da supenície da água na qaÍafa
(nivet c) e se inwtien acinê dessê niwr
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3) um pôüco clê Fisica

Consideíando que a velocidade iôsiantânea 
'le 

etcoamenlo dâ águê

é a mesma em qualquer poÀto cla mangueira uma possíveì exPlicãÉo pare o

funcionamento do sìfáo é a sêguinle:

Na suDeÍÍcie livÍe da água {dentro dá galIaÍ€l e nê eKÍÍeÍrÍdadê

;nrerior aa manq,leiri,ihã a pressão e rguãl a prcssão armosíéricê: D" _ D- '

Vejamos o que acontece com â p-essáo quê 
".:1ï"1"3 :"^ï:.:

áqua contiCa na ;ãnque'rÌniìa Tomemos como íefeíènciê os ponlos A ê È no nÌv€l

D como B esiá situado a umâ aúura h aclmá oa enÌe'lloade ;rfeíior dâ

;d;;;" iil"iÀ'; p;essáo atmosíé câ)' e pressão em I será menor:

o"=p--peH (1)

sendo p ã rnassa específlca da áqua e g â aceÌeração dê gravidâde

O outro ponlo em cors:deração e o ponlo A quê eslá sfuado no

mesmo nivel do ponto B Em A ã prêssâo e

. p, = p.* +pgh e)

onde n è a aìtura oe água nâ gaÍÍâla Logo â pressão em.A è malor oo que êm B

È essa difeÉrça que deiermina o sernido de escoamento da a0ua

Fnião subiraindo â equação (1) dâ equação (2) vem:

p^ p" = pg(tr +u) (3)

Da equêcáo i3ì conc'uimos que pêíe ã siÌuêcão Íêo9:T:*::
Í,gura I o sÉáo escoaráÌoda a eguã da gãrrâfâ Óois'nesmo oue o nÌvel desça ãÌe

duê h se rome zero, ainda âsslr"L a PÍessao er'ì A seíá nâior do que em B devÌdo ã

lirãànca àe attura I enrre âs enremidades da manguelrinha

se ã mânoueirinha nào esi:ver lriclalmente chela de água ã sol'içâo

. .ror, *. 
"ï"oã" 

n-" Ëiiàmioãe tiwe ouanoo a agua na mangue Íinh-a-ât n-grr

JÀïuàrãai" o"ì"o uo que o oâ supeírrclê livrê da aguê ìa garafâ o escoaÍnenÍo

ânft;,;;;r-;. È esse procedimento que as pessoas ãdotám (com um ceno

il"lïïïíãã t.io".-iúiusút dos reservarónbs dos veícuros A menguêií nha

Jãã,Ëã* 0"."Ãp""i'e esse oapel de 'sugaool desde que H sela 4 êior do que zeÍo

4) Ém aula

Depois oe íearizaíem o experir'ento os alunos são el?'alàd::-:
DíoDor suas p;p;ias ;deras para explicir o funclonanenlo do sfão Apos ouvFlas

!i."ü--"Ã".' À" p.r.s.or podeíâ eslabeleceÍ um diálogo confrontando âís)

erpiúiao(oes) oàs atunos com âquela píopoía neste texto

Aìém disso, pod€Íáo seí ioÍmuladas as seguintes peQuntas pâra diso lssão:

a) Por que Íêzáo a exìremidade da ínangueirinha ê eniiada até o Íundo dâ genafa?

b) O que aconieceíia se essa exlrcmidade, por âlguma €záo' não alcançasse o

Íundo da garÍaía?

cl QLe aneloqia pooe se'ÍeiÌa enlrc a água escoada peÌo sifão e a ágLle escoâda
"' ;.ï;;;;;;,ï;"; parede da qardat se o'u-o e rerto na Íìetade oã âlturê da



d)

l
FiguÊ 2: un rcgistrc lona passível

ìnteÍanper ou reslabè|ece, o f,uo de

áqua â qualquet norenlo

L,m slfão desses pode ser levado já ôheÌo para a sala de alla e
possibilita Ìntenomps e restâbelecer o íluxo de águã duranie a demonstÉção.
Alérn disso, a presenÇ3 do registro permiie analisãr as dilercnças de pressáo

existenles entre os pontos A e B quando ele está fechado e assim âjuda e enlender
o sentido do ÍlLrxo de áqoe que se estabelec€rá quando ele for aberto- Por exemplo,
supondo-se que a pressão atmosíédca é de'1000 mB e que câda cln dê ágüa
coÍesponde aprcximâdamente a 1 mB de píêssão hídrostáica, teríamos

pÂ = í000 mB - 30 mB = 970 mB

pB = 1000 mB - 50 mB = 950 mB

de modo que p" - p0 seria ce ca de 20 -nB coín o regislÍo fec'ìado. E inleressânte
obseNat como a águe escoa no sentido de A pa€ B quando o regisiro é abêrto-

Nolas 1 ) ConfeccÌonamos um sifâo com u.ir .eglstro de êsiêra de PVC, k" , da nâtca
Tigre É importantê vêdar bonì as conêxões enlrc as mangueìrinhas e o rcgistro
2) Podê-se compÉr nãs íânnáciâs, por nìenos de RS1,00 lma manguêkinhâ pâra

aplicêção de soro. Êlaiá ven com rêgslro paÍa obstruçao da passagem dê iquido

e desernpenha perfertamente o pâpê do 'siÍáo didálìco aqui sugerido.

águê cootida na garâfa, aié onde esvazia a gaíâfã?

Por que rezão um rnecânico, quando suga combustível coín uma mangueÍinha,
eo peaceber a chegada do combustível à sua boca, ianediatamente abaixa a
extremidade dâ mangueirìnha? (Use e fìgura 1 para jusiiiicêr sua resposla.)

Vocé pode descrever uma siiuação êm que o sifâo não íunciona? Fâçe um

dêsenho semelhantê âo da figura 1 para ilusirere sua aesposts.

Se, no experimento descrilo na Ígura 1, H fos6ê repeniinamente tomado zerc, a
água coniinuaria escoãndo da ganaía? Sãida todâ â água ou âpenas parte

dela? JustiÍìque sua rcsposta.

5) Um sifão didático

Um sitão mais funcionâl podê ser cofls1ruído idlercelendo_s€ um registo
enlre duas mangueirjnhãs (Íigura 2), de modo quê se possa eslancar o illxo de água.



ffisffireAe
She holds the book slotionory ogolnsÌ

ihe '.,/oìl os shown. friction on lhe book
by Ìhe vroll ocÌs

(o) upwocd.

(b) downword.
(c) cont so1.

Answer:
c. How come? If she borely pushes the book so the
verticol component of her push is less Ìhon Ìhe books
weìght, ihen Írìclion octs upword to keep Ìhe book
sioÌioncry. If she pushes so the verÌicol componenÌ of
her push equols the book's weighÌ, Ìhen lhere,s zero woll
friciìon on the book. Or if she pushes horder so ìhe
verlicol component of her push exceeds the book! weighÌ,
Ìhen friclion ocÌs downword. So unless we know how Ìhe
verticol componenÌ of her push compores wiìh ìhe weighÌ
of Ìhe book, we con'ì speci{y the direciion oí friction
beiween the book ond Ìhe woll.

smoìl
Püsh

Push
Pr.rsh

Reliralto alei The Phvsics TeacheL vol. i3 , .e 7 , ouV1S97 , p. 412.



O mito do vórtice de Coriolis no ralo da pia,

,.r;#:#::i:Eix[í
É comum encontrar-se a aÍmaÉo de que nos ralos das pias no hemisiéaÌo

Sul da Tenâ a água ao escoar produzirá um vórtice ou redemoinho (um gìro em
torno do râlo) em sentido horário; já no hernìsíério Norle, o vórtice ocoíÌe em
sentido antÊhorário. A razâo para tais comportamentos é enconirada na força
inercÌâl de CoÍiolis. Recenteíìente a rcvista Ciência Hoje (v. 25, n" 150 de junho
de Í999), na secção O Lê'to. Pe.gunta, dÌvulgou tal concepção

Enrclanto â rorça de Coíro is é rìurio pequena râ águâ que escoê em uma
pia; se â água escoar em direção ao €lo com velocidâde de ordêm de cêniímetro
por segundo, a íorçâ de Codolis máxima será cerca de dez milhõês de vezes
menor do que o peso da águê- A componente ho zorìtal da íorça de Coriolis, a
suposia responsávêl pela píodução de vórtices ol] redemoinhos nas pias, é nula
no Equâdor e terá no Polo Sul ou Norte aquele vêlor. Assim, ela é táo pequena
que seus eleitos não podem ser observados durante o esvaziamenlo dãs pias
(liadon, 1970). O que deleminã o sentido em que ocoÍrerá o vórtice é a
quântìdâde de rÍovimento residual na água da pia (Shapirc, 1962). Explicándo
melhor, antes da abeÍtura do raìo a águâ já está em movimento e é este
movimento que decidirá o sentìdo do vórtice.

Pode-se rcalizar un experimento sìmples para reiúa. o milo do vórtice de
Coriolis na pia, Encha com água uma pja que tenha o relo no seu centro, têndo o
cridado de arnêríea um baóânte na tampa do ralo para poder abri-la com o
minimo de perlurbaçáo possível. lmprjma na água, com a mão ou com auxilio de
uma colher, um movìmento de roiação em tomo do ralo no sêntido ânti-horáÍjo.
Ëspalhe sobre ã água farelos que ilutuem (slgiro um pouco dê Íarè{o de fibrâ de
trigo). Aguarde em lomo de cinco minutos; no final desse lempo você poderá
pêrcebeí quê os fareìos eÍnda estáo em movimento lênto em tomo do aêlo. CoíÌ1 o
auxílio do barbênte destâpe enião o .alo; e águâ comêçará a escoaa e quândo a
pia já estiver quasê vaz;e se fomaÉ o vórtice em seniido ânti-horário. Se vocè
quiser que o vórlice ocora com a pia cheia, repita a experiência dêstâpendo o
Élo pouco tempo êpós imprimjr o movimenio. Câso deseje um vórlice em seniido
horádo, íaça a água giaar em torno do tâlo nesse seniido. Se você encher a piâ e
agueder um tempo suficiêniê para que o movimentÒ cesse (êrn tomo de quinze
minuios) e ebrir coÌn cuidedo o ralo, poderá obseNar a áoua escoaa sem oue
ocoÍÍâ o vórtice.

BioiogÍafia:
SHAPIRO, A. H.'Baihìub voÍêx Nalure, v 196 (p. 1080í081), 1962
l\4ARlON J B Classical dynanìcs of paiicles ard syslems. New YoÍk AcadêÍnìc Press,
1970.

SALZSIEDER, J. C b(posing the baihlub Côrjolis myth' fte Pryslcs leácheÍ,,1 32lp
107), 1994
WALKÈR, J O g/arde cjrco dá FísÍôa Lisboa:Gradiya, 1990



14, Un rornal nolicla quê um inlenìoÌ excènì co e
desconhêcido eslá anuõciandô um motorlérmi.o
que ôpeè seglndo um novô clclô, no qual a
tolaiidade do calor exl€idô de !mâ tonre de calor
é transÍomada €m tãbalhÒ. O Ioínâl lambém
intorma que a comunidade cientilica @ceb€!
com celicisõo essa .oticia, umá vez que a
ex íência dê lal mecãnismo vio aria uma êi
Íís € bem estabêlec da.

Oue lêiliscã êsÌaÍlâ sendÕ trcnlãlmênlê !iÕãda.
caso o 60ror afunciado llnclcnassê de lato côm
ó d€seôpenho divúiOãdo?

(a) a lei da coisewação da qlanlldade de

(B) A sesunda leide Ne{ron

(c) A primênâ êÌdâ Te'modiiâmca.

(D) A sêgundâ lêi dã Ìêmodnâmie.
(Ê) Aleiquetraduz a equivalència ent.ê m6saè

1s. A Íigurâ ãbaixo repÍesênta rinhas de io.çã
corcspo.denres a um cámFo eÉìnco u.ifome.
Os pôôìos Ì, J, ( ê L siluam-sa nos vénices dê
!m Étâigulo cu1Òs lados U e KL.ão paãêlos

E

Em llnção disso, asslnale a altemâlivâ coÍ@ta.

(A) O polenciar eétnco em K é hâiô. dô q!é o
polencial eláncô êm I

(B) O pol€nóiãl élélico em J é hâiÒr dÒ qu. o
p otencial e Léìnco em L

{c) opolenca eléÍicoem Kéìgualao potencia

{D) A difer€nça de potenclalelético entre I e t é

a mesôa quÉ €risle €nrre IeL.
(E) A diÍerençade pôtencialeléhc. entÍei êL é

a mesma que exsleenÌÍeJ êL.

VESTIBULAR - FÍSìCA SO íCONI]NUA@O)

16, Uôa pânicula côm caÍqa e étÍica posiliva qD é
colocada €m uma reo ão ondê êxislê um campo

elélrico unilomê ê nâ quãl se fez vácuô. No
inslanre em que a pâ.(icula é óândonada rcssa
èoÌão, èa ìêm vel@Ìdâde núla. Àpós ún
inteBalo de lempo ôq solrendo ãpenas a ação

do camFo eléldco, obsetoa-se que a panicula

rem verocidâdê de hódulo v, hlito ôenor do
que ã velocidade da luz

Seiecione o g.áfico que mehor repcsenìa o
módulo dá aceleíação (a) soiÌida pela pailiclla,
€m iunção do tenpo (i), doÉnle o inìetuâlo À(.



lnslrução: As quesrões de núne@s 17 e 1a reierem-
sê aÕ enuncado abairo.

No modelo de BohÌ paB o átomo de hidogènlô,
ó elékon só pode oclpãr óóitas cncúla€s cujos
aiossãodadosporr,=ntu, ondê né um núherc
inlêÍÕ húmêÍo quãnlico pÌinclpa ) é aoéo Êô da
órbjta nâis póxira do núcleo (Éio de aohr).

17- Ouando ocupa a óÈila caÈcteizâda por n = l, o
eléaôn sôlrê uha lôrça êlét.ica de nódllo FL,

d€vida ao núcleÒ, e sua ênêrgiã potenciâ elélrica
é üL (consideando-se o 2êro dâ êneq'a
potencialno inliniio). Se o êlélrÕn Õc!pa. a óròllâ
caÍãcleÍizadà por n = 3, o nódúlo dâ ioça
ÊlétÌlca e a energÌa potefcia êÌétdcâ sêEo

(B) 3 F, e3 UÌ

(c) FL/3 e 3 U,.

(D) Fr3eUr/3.

(E) FL,9eu,/1.

20. A li!u6 abãlxo repEsenla un ciEuito eléirlco
alhenlado pôruha lo.re ideaL.

14. Em um álomo de hidrogênio, no seu estado
Íundamenlal, ó úódulo da íorça dê...,.,.. elétdca
é .-...... hóduio da íoça de .-...... gEvilacloôal
enÍêorúcleoêo elétÌoô.

{A) atração - nâiordÕqLeo - atEçáo

(B) ÍeFulsão - hâiordôqúeo - Íêpusão

(C) €pulsão - jgualao - ãl€çáo

(D) @pulsão menddoq!êo - repusão

(E) alraÇãô - henordoquêo - âtêcão

19. Um resislor cuja resstência é consranre dissipa
ó0 nW quando é submetÌdo a uma dllerênça dê
pôlencia de 220 V Se Io. súbhelido ã üúâ
dilerença dê pÒlencial dell0V,ã pÕrência

dissipâdá pôr ess e .esislo r será

(B) 30 nN.

(D) 120 nw
(E) 240 

'ìw.

Assinâlê a ãllênaliva que lomece o vatc..oretô
do nódulo da direGnça de potênciat enÍe os
PoftosÀ e! desse crcúilo.

(a) 2,0 v
(B) 1,0 v
(c) 0,5 v
(D) 0,2 V
(Ê) 0.0 v

lnsrrução: As quesiões de númê.os 21,22 e 23
reieÌem-se ao ênunciado e à liguÍa abaixo.

Dois tios conduto€s, longos, rêios e paElelos,

são representâdos p€la liguÍã ãbaixo. Ao se.em

peÉoúdos póÍ coíentes elétÌicas conìínuõ, dê

úes(o seolido e de intênsidades ir ê i, G 
'losinreÉqem aiãvés das roçãs i e È, conÍoúe

Sendo i = 2 ir, os módúros Fì21.



22. Os vetorês canpo mag.éìico íeslltânles nôs
ponÌos r e b indicadÔs nã íìs!ra, dêvìdos às

{A) são parareLos rcs @ro@s Fr e Ê e

âpontam eó senlldos oposlos,

{B) são paralêlos âos lios e lêm o mesmo

sênldo das cÕrênlês êlélrlcas.

{C) são paaleios aos lios èlêm senlldôs oposlôs

ãoÊ das côíeôles elélicas.

(D)1êm direção peÍpe.dicuâr âo plano que

contém os iiôs (plano dã págiia) é âpônlâó
no mes'nÒ sêÔlidÔ.

{E) têm dúeção pe'!êndicuar ao plano que

contém os iios (p!ãro da páglna) e aponiam

em sentidos óPôslos.

23. Assinalê a alìemaìivâ que p.eenche corêlânénle
âs hcúnâs do paráqÍafo abaixo.

lnv€rtendo-se os se.lidôs das coirenles

êLéìÍicas ìi e ir, as Ío.ças de iilêÍaçáo Fr e

4 .-...-.. e c vetotês campo nãsnélico

(Á) pemanecem inaÌìêÍadâs permanecen :nãl'

(B) peman@êú inaheãd4 - lnveden eus sen-

(C) invertem seus senridos - pèman$en inâ'

(D) iNedem seus seilidôs lNedem sels sen

{E) pernaFecem inâlt€radas soíre6 rotação de

24. llm apâreho de Édio póÌláÌl pode íuncionar

ranlo llqâdo a um conjunlo dè pihas que loÍnêce

uúa dìle€nça de pôtencalde 6 v quanto á uma

lomada e éìÌìca de 120 V e ó0 Hz. lssô se dêve

ao lâlo de â dile€nça dê potêfcLardê 120 V seÍ

ap icada ao pÍidáÌió de !m IEnsÍomador
eislenle no ãpãr€lho que reduz essa dlÍerênça

de polencialpá€ óV.

Pâã essê ìÍansíomador, pode-se aliÍmâr que a

É2ão NL / N:, enÌe o númerc N, de espÉs no

prìdáaô e o númèÍo Nr de esp ras no secundáiio,

é, apbxinadamenle,

(Á) t/20.
(Bl t Ì0

1C) L
(D) r0

iE) 20.

25. Aligu6 abaixo repíesênla!m pêndlio quê oscila

livÍemenrê €ntÍe as posições daeBas M e N.
Cinco segundos âpós1êrsido iãrgado da poslção

M, o pêndúro atinge a pcção N pela leÉêiÉ
vez Qual é a Íèqòência do movimenb rcaÌizado

{c) 0,5 N2.

{oì i,0 Hz.

(E) 20 Hz.



26. Na iìs!.a abaixo, estão repÉsênìadôs aês
modos distinlos de vibEção de umã cô.dã. A
.o.da está estiôadã enke do s ponlos i xos, qle
d slãm 60.n um doouiro.

'''eeg
Os compÌimenlos de onda, em centimelros, das
ondãs corcspondentes aos modos l, ll e llÌ
vâleh, resp€clivãménìê,

{A) 30,60e90.
(B) 60, 30 e 20.

{c) 60.120 e 180.

{D) 120,60 ê 20.

{E) 120,60 è 40.

27, Assìnale a aitemâtva q!ê píeenche c.íetamenle
as lacunas do panágralo abato.

Ondas a.ústicas em tr eios liu idos são oscilaç õês

.,.-...- de compressão e BElação. A!ãndo a
íreqúência dessas ond6 eslá enÍê @ limites

âp.oximadÕs dê 20 Ez é 20.000 tlz, €ias pô
vocM s€nsaçõ€s sonorâs ên seres humanos.

as ond6 acúsiicas de lr€qúêlciã sLpênor ã

20.000 Hz sáo chanadas de .,..... e são amplã-

menrê uiilizâdas ra mêdicinã.

(A) lonqÌlúdinais lnl€ sons

(B) longiludnais - ullra-sons

(C) iraôsle6ais - râios X

(D)tÌansleGais inÍ@-sons

(E)íansreGais ullra-sons

23. Na iiqurâ ãbâixo, êsrão .epGse.rados um

espê hÕ êslÉ.Ìco cônÒavo ê um objêlo realAB-
O cenìrc dê c!ryalúâ. o ioco € o vérticê do

êspê hô eslãó indicâdôs pêlas lêt.as C, F ê V,

Nessa siluação. pod*sê alimãr quê a imagem

29, A e B são EdìaçõeÊ e€t.onãgnélicas com

compnnênlos de ônda À^ = I r lfro m ê

lB= 1 x l0 rB, Especrivamentè. Sendo f^e16

asÍeqúências, e EÀeEB 6 eneEiâs dos iólÕns

@íêspondenles, pôde sê aiinaÍ que

{A) ír > fD e EÀ < EB.

(B)f^> fbe E^>Es.

(c)f^= iBe Ea =EB.

(0)rÀ< 1ìe EÀ<EB

{E)lÁ< fBc E^>EB



30, Um Íéte de llz monôcómátjcâ, p.ovenienle do
m€io l, incde na inleíac6 êhÍé ô meio Ì e o
mèio 2. O valor da vei@ldade de propagação dã
luz nô néio ì é ceÍca de 3/4 dô vâlor da
veiocidadê de pbpagação no meio 2.

Nessa situação, q!âr dos diagramas abaixo póde
reDêséntâr cÕÍelamentê os Íaios incidênrè è

GabãiÌo {2" oârtell
'ì"lD19A24E29a
15-D 20..C ?5 c 30 À
16-B 2l - C 26 -E
17 E 2-Ê 27 -B184 238 28A

Agrêdecehos à COPERSE-L,TRGS por
ter c.djdo pda lublìcação as p.ovas do CVl99.

Sugêstão paía lêiture:
t'Cíêntístas em 90 minutos, Fot

90 miruÍos é ufta coleção que, âtrêvés de
texfos divertidos e inÍormetìvos, é cepaz de
saciaÍ a curiosidade de leitores de todâs as
idâdes.

Os vôlumes da séne Cr'er,Íriíâs em 90
rtÍnüÍos Íazem rico raalenel - tntrod!ção,
posracro cfaçoes ê cronologias _ que
cornpiementa um panorama da vida e da
obla de c€dâ cieÍìUsiâ, explicândo suâs
gêniâis descoberlas

Fazem parte da coleÉo:
Aryuímedes e a alevânca
Bohí e a teaia quântica
Einsteín e a rclalíviclade
Galíleu e o sistena solat
Hawking e os buhcos negrcs
Newtan e a gÍavidade
Oppenheimer e a bohba atünjca
Pitégoías e seu teorema

A edigão é fêìtâ por Jorge Zahat Ed., Ria c!è

1c)

(D)

(B)

(Â)
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