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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar para população a importância do 
petróleo. Sobretudo o desafio de extraí-lo das jazidas que se encontra no subsolo.  
Desafios científicos e tecnológicos. Muitos ainda não sabem que há uma enorme 
quantidade dessa preciosidade ao ser subtraído da terra. Cerca de 40% do petróleo 
ainda permanece em cada poço perfurado e que ainda continuará lá por algum 
tempo. Queremos mostrar para sociedade que muitos cientistas deveriam buscar 
uma forma de retirar esse petróleo sem muitos gastos, ou seja, retirar 100%  e não 
somente 60% do produto do poço. Quem conseguir uma maneira de retirá-lo de 
forma econômica com certeza ficará muito rico! De acordo com as discussões na  
Rio+20 esses avanços será somente por meios do desenvolvimento sustentável. 
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Introdução 

1. Petróleo 

O petróleo é um líquido viscoso, não solúvel em água, correspondendo a uma 

mistura de um grande número de compostos, principalmente hidrocarbonetos. 

1.1 Petróleo bruto 

Ele é encontrado em jazidas (bolsões) no subsolo da crosta terrestre, de onde é 

retirado através de perfurações que atingem o poço petrolífero. Ele se encontra 

dentro das rochas porosas. 

No início o petróleo jorra espontaneamente devido à grande pressão dos gases de 

petróleo; depois a pressão cai, sendo necessário o bombeamento para trazer o 

petróleo à superfície, obtendo-se assim o petróleo bruto. Em seguida o petróleo 

bruto é submetido a processos mecânicos de purificação: 

• Por decantação, é separada a água salgada; 

• Por filtração, separa-se a areia e a argila. 

Obtém-se assim o petróleo “puro”. 

2. Desafios científicos e tecnológicos 

Conta-se que Arquimedes, físico e matemático grego que viveu 287 – 212 AC, foi 

incumbido se a nova coroa do rei seria de ouro ou falsificada. Ele sabia que por um 

determinado valor de ouro pesa mais do que qualquer outro metal conhecido na 

época. Mas como obter o volume do formato complicado de uma coroa? Entrando 

de novo na banheira, observou que a água subia. 

Sentiu também que parecia mais leve na água do que fora. Aí lhe ocorreu que o 

peso que ele parecia perder enquanto na água seria o peso da água que subia 

quando entrava na banheira. Bastava pesar a coroa dentro e fora da água e poderia 

obter o volume com diferentes pesos... Eureka! (eu descobri!). E o nosso ouro negro: 

como tirar 100% do petróleo de um poço e não apenas 60%? Quem descobrir uma 

forma econômica de realizar tal feito estará rico! 

 

 



2.1. Hidromecânica  

É o ramo da Mecânica que trata do equilíbrio e movimento dos fluidos e dos sólidos 

neles imersos, compreendendo a hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrostática 

estuda a pressão e o equilíbrio dos líquidos e dos gases que se submetem à ação 

da gravidade e a hidrodinâmica estuda os movimentos de fluidos incompressíveis e 

a sua interação com a superfície de corpos sólidos. 

2.2. DENSIDADE DE UM CORPO (d) 

Considere um corpo de massa m que ocupa um volume v. Define-se densidade de 

um corpo (d) como a razão entre sua massa (m) e o volume ocupado (v): 

 

Densidade é definida para um corpo qualquer (homogêneo ou heterogêneo), 

podendo ser maciço ou oco. Então se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade 

do corpo coincidira com a densidade do material, porem quando o corpo apresentar 

partes ocas, a densidade do corpo será menor que a densidade do material. A 

densidade do petróleo é menor do que a da água. 

2.3. TEOREMA DE STEVIN 

A diferença de pressão entre dois pontos qualquer de um fluido homogêneo, em 

equilíbrio e sob a ação da gravidade, é dada pelo produto do peso especifico pelo 

desnível (diferença de profundidade) entre os pontos considerados. 

 

 

A pressão no interior de um líquido aumenta linearmente com a profundidade. 



O Teorema de Stevin é válido para líquidos e gases, porem como a densidade de 

um gás é relativamente pequena, a diferença de pressão se torna relevante para 

alturas muito grandes. Assim, para um gás contido em um recipiente, de dimensões 

normais, consideramos a pressão como a mesma em todos os pontos da massa 

gasosa. 

Logo se o líquido estiver em equilíbrio, pontos situados numa mesma horizontal 

serão isóbaros (mesma pressão). 

Com o Teorema de Stevin podemos determinar a pressão no fundo do mar e aí 

saberemos qual é o valor que está submetido uma jazida de petróleo. 

2.4. EXPERIÊNCIA DE TORRICELLI: Quanto menor a µ, maior o valor de H. 

 

 

Pelo teorema de Stevin: 

 

Logo, a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por uma coluna de mercúrio 

de altura H. 

No nível do mar: H = 76 cm = 760 mm 

Logo: 1ATM = 760 mmHg = 76cmHg ~105Pa (Pascal). 

• Uma pessoa explodiria se fosse retirada da atmosfera terrestre para o vácuo 

(espaço sideral). A pressão interna do corpo seria muito maior do que a 



pressão externa (quase nula, no vácuo) e “empurraria” as moléculas para fora 

do corpo. Este é um dos motivos pelos quais os astronautas usam roupas 

especiais para missões fora do ambiente pressurizado de suas naves. No 

fundo do mar acontece o contrário, o mergulhador seria esmagado devido a 

alta pressão. Por isso, os funcionários das empresas de petróleo tem 

equipamentos especiais de trabalho nessas regiões de grande hostilidade. 

• Tomando refrigerante com canudinho: você puxa o ar de dentro do canudinho 

e a Patm atua na superfície do líquido fazendo-o subir no canudinho. Será que 

seria o suficiente para retirar o petróleo do fundo do mar? Não! Os desafios 

são enormes demandam muita pesquisa. 

 

Coloque dois canudos dentro de uma garrafa e tome o líquido.“Funciona”, não  é? 

Agora, mantenha os dois canudos na boca, mas com a outra extremidade de um 

deles dentro do líquido e a do outro, fora da garrafa, como na figura. E agora, você 

consegue tomar? 

Você toma o líquido normalmente quando os dois canudos estão dentro deste; 

quando um deles está fora, a dificuldade aumenta muito (se os canudos forem de 

diâmetro relativamente grande, você não consegue tomar).  

 

2.5. VASOS COMUNICANTES (LÍQUIDOS EM EQUILÍBRIO) 

VASOS COMUNICANTES: sifão de vaso sanitário, tanque, pia, etc. 

LÍQUIDOS IMISCÍVEIS: Num recipiente em que comparecem vários líquidos 

imiscíveis em equilíbrio, as várias camadas líquidas apresentam massa específica 

crescente da superfície para o fundo. 



 

 

O liquido de maior massa específica terá coluna líquida de menor altura e vice-

versa. 

Então não esqueça que para cada acréscimo de 10m na profundidade 

atingida há um acréscimo de pressão de aproximadamente uma atmosfera. Como 

ao nível do mar a pressão já é de uma atmosfera, a 50m de profundidade a pressão 

será de seis atmosferas; a 100m será de onze atmosferas etc. 

Henry descobriu que “a massa de gás dissolvida num líquido é proporcional à 

pressão” (lei de Henry). Portanto, se aumentar a pressão, aumentará a massa de 

oxigênio e de nitrogênio dissolvidos no sangue. Se a taxa de nitrogênio ultrapassar 

um determinado limite, o indivíduo perde o discernimento, passando a se comportar 

como se estivesse embriagado. Muitos mergulhadores já morreram em virtude das 

tolices que fizeram por causa desta “embriaguez”. Por isso as normass de 

segurança desaconselham o mergulho individual. 

Foi possível atingir as maiores profundidades conseguidas substituindo o 

nitrogênio do ar pelo hélio. 

O retorno à superfície deve ser muito lento para que os gases dissolvidos no 

sangue possam ser gradativamente eliminados. Uma subida rápida causa uma 

repentina diminuição de pressão que pode fazer os gases borbulharem no sangue 

(gerando dores articulares e no sistema nervoso central, sintomas similares ao do 

AVC), tal como acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante gasoso. Isto 



pode transformar o mergulhador num inválido (quando não lhe causa a morte), se 

não forem tomadas providências urgentes, como a de colocar o mergulhador numa 

câmara de descompressão.  

2.6. TEOREMA DE ARQUIMEDES: quando um sólido é mergulhado total ou 

parcialmente em um fluido homogêneo, em equilíbrio e sob a ação da gravidade, ele 

fica sujeito a uma força, aplicada pelo fluido, denominada EMPUXO (E) e com as 

seguintes características: 

 

 

 

O teorema de Arquimedes é fundamental no mundo moderno, pois possibilitou um 

grande avanço tecnológico na área de flutuação dos sólidos. Nós conseguimos 

construir navios, submarinos, hidroaviões, sondas de perfuração submarina, bases 

subaquáticas, etc. 

 

3. NOÇÕES DE HIDRODINÂMICA  

3.1. Objeto de estudo: A Hidrodinâmica estuda os fluidos (gases e líquidos) em 

movimento. 



3.2. Escoamento de fluidos (regras para um fluido ideal): 

Regra 1: Fluido não seja viscoso. A viscosidade é um tipo de atrito interno ao fluido 

que dificulta o deslizamento de uma parte dele sobre a outra, provocando perda de 

energia mecânica, que é transformada em energia térmica.  

Regra 2: O movimento seja irrotacional. Não tem movimento de rotação. 

Regra 3: Que o fluido seja incompressível. A densidade não varie ao longo do 

percurso nem em relação ao tempo de modo geral (no caso dos líquidos). 

Regra 4: Que o movimento seja estacionário (ou permanente). Isso significa que a 

velocidade vetorial do fluido em um ponto qualquer não variará com o tempo. 

Num movimento não estacionário (ou turbulento), a velocidade em um ponto 

qualquer não é a mesma para todas as partículas que passam por esse ponto, e 

cada partícula que passar por esse ponto poderá seguir uma trajetória diferente.  

3.3. A EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE 

 Considere um tubo como o da figura, em que um fluido qualquer (líquido ou gás) se 

desloca no chamado regime estacionário, ou seja, tem a seguinte propriedade:  

“A quantidade de fluido que entra por 1 é a mesma que sai por 2. O fluxo mássico 

∆m/∆t é constante.” 

 

A1 = área do tubo em 1 

A2 = área do tubo em 2 

Neste caso: A1.v1 = A2.v2 (equação da continuidade) 

O produto A . v é chamado vazão e sua unidade é m³/s. 



Esta relação mostra que, para um liquido, a velocidade de escoamento é 

inversamente proporcional à área da secção transversal do tubo e, portanto, 

quando o tubo sofre um estrangulamento, a velocidade do liquido aumenta para 

que a vazão permaneça constante. 

3.4. EQUAÇÃO DE BERNOULLI 

É a equação da conservação da energia do fluido expressa em termos de pressão. 

Em 1738, após ter publicado vários trabalhos, em diversas áreas da ciência, 

Bernoulli(1700-1782) lançou o Tratado de hidrodinâmica. Nesse livro, além da 

grande contribuição para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases, ele 

apresenta um dos princípios básicos da Mecânica dos Fluidos, hoje conhecido como 

o teorema (ou a equação) de Bernoulli, que apresentamos na figura abaixo. 

 

p + µgH + µV²/2 = constante 

Particularmente, focalizaremos nossa atenção numa conseqüência importante do 

teorema:  

Nas regiões em que a velocidade de um fluido é relativamente alta a pressão é 

relativamente baixa e vice-versa. 

O exemplo mais importante da relação entre velocidade e pressão num fluido talvez 

esteja no fato de que ela permite o vôo do “mais pesado que o ar”. 

3.5. VISCOSIDADE 

É uma forma de atrito que se manifesta entre 2 porções do fluido que se 

movimentam com velocidades diferentes. 

Um fluido ideal tem viscosidade nula. Porém, os fluidos reais têm viscosidade.  

 



3.6. A importância do Petróleo 

O petróleo é um dos materiais retirado da natureza mais importante para nós, com 

ele podemos satisfazer muitas necessidades. 

O petróleo após ser purificado e processado, é usado como combustível primário em 

máquinas de combustão interna (carro), sendo de grande importância para o 

homem. 

 

Hoje em dia, o petróleo fornece uma grande parte da energia mundial utilizada no 

transporte e é a principal fonte de energia para muitas outras finalidades. O petróleo 

tornou-se fonte de milhares de produtos petroquímicos. 

 

Justificativa 

Muitas pessoas falam no fim do petróleo, mas nós queremos que a população veja 

que não chegamos nem ao auge do petróleo ainda. 

Hoje é explorado cerca de 90 milhões de barris de petróleo por dia e há uma 

previsão de que a produção cresça cada vez mais chegando em 2020 a 120 milhões 

barris de petróleo por dia. 

Uma das maiores fontes de dinheiro do Brasil e de vários outros países é o petróleo, 

ele traz vários recursos para sociedade apesar de trazer grandes prejuízos para a 

natureza quando acontecem alguns acidentes ou mesmo na emissão de gases. De 

acordo com a Assembleia-Geral das Nações Unidas, a Rio+20 teve dois temas 

centrais: 

•  “Economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação 

da pobreza”;  

• “Marco institucional para o desenvolvimento sustentável”. 

Mas o que é economia verde? 

De acordo com as discussões na Rio+20 é um modelo econômico que tem como 

base o desenvolvimento sustentável. No entanto, o conceito de “economia verde” 



permite múltiplas interpretações e sua definição ainda não é consensual. O Brasil, 

por exemplo, prefere trabalhar com a ideia de uma “economia verde inclusiva”, com 

especial atenção para o pilar social. 

• Políticas sociais, como a transferência condicionada de renda; 

• Atividades para promover a conservação ou a recuperação ambiental; 

• Apoio a segmentos da população cuja renda se origina na reciclagem de 

resíduos sólidos; 

Qual é o entendimento de desenvolvimento sustentável? 

“Trata-se de um modelo de desenvolvimento que equilibra os avanços 

socioeconômicos com o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Os 

benefícios do crescimento econômico devem priorizar a inclusão social e a proteção 

ambiental e fomentar políticas de erradicação da pobreza.” 

Com a descoberta do pré-sal brasileiro veio à tona os desafios tecnológicos e 

científicos que envolvem a exploração dessa preciosidade. É possível continuar 

explorando essa fonte de energia sem deixar de lado a economia verde e o 

desenvolvimento sustentável. E também a retirada dos 40% de petróleo que fica no 

poço devido ao alto custo em retirá-lo. 

 

Motivação  

O grupo sentiu a necessidade em divulgar para população a informação de que fica 

40% de petróleo no poço. Há grandes desafios tecnológicos e científicos envolvidos 

nessa matriz energética. Pois quem pode descobrir o invento de retirar esse petróleo 

pode ser eu, você pode ser qualquer um, daí veio essa motivação de querer mostrar 

isso para população. Outro motivo também muito importante é que nas escolas 

públicas estaduais do Estado do Espírito Santo não é trabalhado conteúdos de 

hidrostática e nem de hidrodinâmica. O Estado possui uma economia muito forte na 

área portuária, mas os capixabas que estudam em escolas públicas não aprendem 

porque um navio carregado de minério não afunda no mar! Conceitos de pressão, 

densidade, teoremas de – Pascal, Stevin, Arquimedes -, equação da continuidade e 

equação de Bernoulli. Assuntos abordados em qualquer vestibular e no ENEM e 



negados para nós. Como contribuir dessa forma para o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia?  

 

Objetivo Geral 

Explicar para população algo além do utilizo do petróleo 

 

Objetivo Especifico 

- O trabalho tem como objetivo mostrar a população que ainda não está perto do fim 

do petróleo. 

- Alertar para a sociedade que mesmo explorando tanto petróleo, ainda podemos 

aproveitar mais 40% dessa preciosidade. 

- Mostrar para a comunidade que apenas é possível que seja feita a exploração de 

50% a 60% de todo o petróleo constituído no poço. 

 

Materiais Utilizados 

Areia 

Óleo queimado  

Isopor 

Brinquedos 

Água 

Mesa 

Aquário 

Cano  

  



Metodologia 

1ª Etapa 

Assunto: Saber um pouco mais o que é o petróleo 

Alunos: Jhonis, Dhawy, Hugo, Bryan e Anderson. 

Tempo: 5 Dias 

 

2ª Etapa 

Assunto: O que fazer com o tema petróleo? 

Alunos: Brenda Ferreira, Leonardo, Milena, Lucas e Marcela. 

Tempo: 2 dias  

3ª Etapa 

Elaboração do trabalho escrito. Pesquisa e digitação sobre Física. 

Alunos: Jhonis, Dhawy, Hugo, Bryan e Anderson. 

Tempo: 6 dias 

 

4ª Etapa 

Término do Trabalho teórico 

Alunos: Jhonis, Dhawy, Hugo, Bryan e Anderson. 

Tempo: 4 dias 

5a Etapa 

Preparação da maquete 

Alunos: Jhonis Alves Coelho, Anderson Soledade Barbosa, Hugo Martins 

Tempo: 5dias 



Resultado esperado 

Esperamos que a população possa ver a importância do petróleo de um outro 

ângulo, seus desafios tecnológicos em obtê-lo para continuarmos com essa matriz 

enérgica.  Gerando riquezas para as nações e usufruir dessa fonte de forma 

sustentável. 
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Anexo:  

 

Modelo de construção 

 

 

Foto real de uma Plataforma da Petrobrás 

 



 

 


