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Resumo
O princípio de Arquimedes é um dos teoremas mais famosos e antigos da física, sendo
a causa da icônica expressão Eureka! proclamada aos berros pelo filósofo e matemático
grego há mais de dois milênios. Desde então, a matemática e a física evoluíram de forma
significativa, provando e reforçando o princípio do empuxo de múltiplas formas distintas.
Neste trabalho, voltamos a atenção para o seu enunciado, que, apesar de correto em
determinadas condições, veremos estar incorreto em outras mais gerais. Debateremos
as possíveis razões pedagógicas de ensinarmos um enuniciado impreciso do princípio.
Mostraremos alguns problemas causados pelo uso da terminologia vigente, citando algumas
diferenças entre o volume deslocado de fluido e o volume submerso de um sólido. Trazemos
também uma questão de vestibular da UFRJ, onde o uso indiscriminado do enunciado
clássico do princípio de Arquimedes pode levar a conclusões erradas. Apresentaremos
demonstrações matemáticas utilizando geometria básica e minimização da energia potencial
gravitacional, que podem ser reproduzidas em sala para uma turma de ensino médio. A
seguir, utilizaremos cálculo vetorial, em particular o teorema da divergência, para definir o
empuxo enquanto resultante de forças de pressão, e analisar o torque sofrido por corpos
imersos em fluidos. Apresentaremos alguns aparentes paradoxos que parecem decorrer da
interpretação de empuxo enquanto força de pressão. Pretendemos, ao fim, mostrar que
faz-se necessária uma reavaliação sobre a terminologia adotada no ensino do princípio de
Arquimedes.

Palavras-chaves: Princípio de Arquimedes; volume deslocado; volume submerso; empuxo;
hidrostática.





Abstract
The Archimedes’ principle is one the most famous and ancient theorems of physics, being
the cause of the iconic expression Eureka! proclaimed out loud by the Greek philosopher
and mathematician more than two millenia ago. Since then, mathematics and physics
evolved significantly, proving and reinforcing the principle of the buoyant force in many
distinct forms. In this paper, we turn our attention to its statement, which, although
correct in certain conditions, will be shown to be inaccurate in more general cases. We
will discuss possible pedagogical reasons for an imprecise statement of the principle to be
taught. We will show some problems caused by the use of the current terminology, citing
some differences between the displaced volume of a fluid and the submerged volume of
the solid. We also present a problem used in a entrance exam by the UFRJ, where the
indiscriminate application of the classical statement of Archimedes’ principle may lead to
wrong conclusions. We will present mathematical demonstrations with basic geometry and
the minimization of the gravitational potential energy, which can be reproduced in class
in high school. Next, we use vector calculus, particularly the divergence theorem, to define
the buoyant force as the net pressure force, and analyze the torque on bodies immersed in
fluids. We show a few paradoxes that seem to arise from the interpretation of the buoyant
force as the net pressure force. By the end, we intend to show that a revaluation about
the adopted terminology in the teaching of the Archimedes’ principle is necessary.

Key-words: Archimedes’ principle; displaced volume; submerged volume; buoyant force;
hydrostatics.
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1 Introdução

Conceitos de hidrostática são estudados desde a antiguidade. Em particular, o
princípio de Arquimedes foi proposto pelo famoso matemático grego há mais de 2000 anos,
e a importância de seu enunciado é tanta que se mantém praticamente inalterado desde
então. O princípio de Arquimedes lida com a forma como um fluido reage à presença de
um objeto colocado nele. Arquimedes já emprega termos como volume deslocado de fluido,
que ainda é central no ensino de empuxo até os dias de hoje. Mas será que esta formulação
é a mais adequada?

No que você pensa quando vê a palavra deslocado? Como físicos e estudantes de
física, deslocado imediatamente remete a deslocamento, que por sua vez dá a ideia de
movimento; algo que estava em um lugar e, passado um tempo, agora está em outro.
Simples, não é? Quando Arquimedes diz que “um corpo flutuante sofre uma força para
cima igual ao peso do fluido deslocado”, pode passar um filme em nossa mente: em um
primeiro instante, temos um recipiente com fluido em equlíbrio. A seguir, colocamos um
sólido dentro do fluido, de modo que uma quantidade de fluido abre espaço para o sólido e
se reconfigura no recipiente. Este exemplo não apenas é comum no ensino da física, como
é extremamente cotidiano, então muitos estudantes rapidamente aceitarão a premissa.

O problema é que esse “filme” raramente é apresentado, tanto durante o ensino
quanto na resolução de questões. Ao tratar de problemas de hidrostática, o mais frequente
é vermos uma “foto”: um instante único do tempo, em que o sólido já se encontra imerso
em um fluido em equilíbrio. Como, então, calculamos o empuxo sofrido pelo sólido se não
temos como ver a quantidade de fluido deslocado? A resposta curta é que não o fazemos!
Na prática, o que fazemos é calcular o volume submerso ocupado pelo corpo e usar este
volume para calcular o empuxo. Portanto, o que fazemos na prática e o que enunciamos
são coisas distintas. E o problema não se limita à semântica. É possível demonstrar que,
para muitos casos (casos estes que nem ao menos são particularmente excêntricos), o
enunciado clássico não é preciso. Você pode imaginar um caso em que a quantidade de
fluido disponível para suspender um sólido seja bem menor do que o volume do sólido?
Veremos nessa monografia que isto é possível! Parece paradoxal ao enunciarmos o princípio
de Arquimedes em termos de volume deslocado, mas veremos que não há nada de paradoxal
nisso.

Nosso objetivo nessa monografia é mostrar algumas sutilezas envolvidas no ensino
do princípio de Arquimedes, e apresentar alguns problemas que podem ser úteis para a
compreensão conceitual do assunto por parte dos estudantes. Veremos maneiras distintas
de se calcular e pensar o empuxo e como relacioná-las. Discutiremos em que situações é
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mais conveniente pensar o empuxo a partir do volume submerso e quando é útil pensarmos
no empuxo como uma resultante das forças de pressão do fluido no objeto, e em que
situações a força que o fluido exerce pode apontar para baixo.

No capítulo 2, abriremos com uma discussão puramente conceitual sobre as diferen-
ças entre o volume deslocado e o volume submerso, questionando o uso do primeiro e nos
questionando sobre por que ainda empregar o conceito de volume deslocado no ensino de
física. Em especial, apresentaremos um problema de vestibular no qual, caso estudantes
pensem através do volume deslocado, eles serão levados a assinalar a resposta incorreta!
Iremos mais fundo, com o perdão do trocadilho, na seção 2.4, onde obteremos o princípio
de Arquimedes a partir de considerações de minimização de energia, com argumentos
matemáticos passíveis de serem abordados em uma turma de ensino médio. Veremos que
uma confusão entre volume deslocado e submerso levaria a resultados equivocados mais
uma vez!

No capítulo 3, formalizaremos a discussão sobre o empuxo e veremos como podemos
pensá-lo como sendo a força resultante de pressão do fluido sobre o objeto. Nessa concepção,
temos que o princípio de Arquimedes relaciona uma integral de superfície (resultante das
forças de pressão) com uma integral volumar (peso do líquido que ocuparia o volume
submerso). Veremos com o teorema da divergência de Gauss permite uma relação formal
entre essas grandezas e analisaremos também o torque resultante provocado pelas forças
de pressão. Analisaremos, então, alguns problemas que apresentam aparentes paradoxos e
podem ser usados em sala de aula para provocar os estudantes e promover uma compreensão
mais profunda dos sutis conceitos envolvidos na hidrostática. Por fim, deixaremos o capítulo
4 para nossos comentários finais.
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2 Volume deslocado ou submerso?

2.1 Cálculo do volume deslocado
Conforme discutimos na introdução, o princípio de Arquimedes é um dos pilares

da hidrostática e é ensinado desde o primeiro contato com fluidos no ensino médio. Este
princípio lida com como um fluido reage à presença de um corpo que é colocado nele, e visa
estabelecer como podemos encontrar a força (denominada empuxo) que um objeto sofre no
regime hidrostático. Nessa monografia veremos que a formulação geralmente trabalhada
nos livros padece de uma imprecisão conceitual que pode atrapalhar a aprendizagem dos
estudantes e levar a erros. Para começar, apresentaremos algumas formulações usuais
para este princípio, abrindo com a formulação original proposta pelo próprio Arquimedes
(HEATH, 2007)1:

“Se um sólido mais leve [menos denso] que um fluido for forçadamente imerso
nele, o sólido será empurrado para cima por uma força igual à diferença entre
seu peso e o peso do fluido deslocado.”

Diferentemente de outros conceitos de física, cuja apresentação se modificou muito
ao longo do tempo, nesse caso o enunciado se mantém praticamente inalterado ao longo
desses milênios, salvo pela explícita e desnecessária restrição a sólidos mais leves que o
fluido. De fato, o livro texto de Moyses Nussenzveig (NUSSENZVEIG, 2002) apresenta o
princípio de Arquimedes na forma

“Um corpo total ou parcialmente imerso num fluido recebe do fluido um empuxo
igual e contrário ao peso da porção de fluido deslocada e aplicado no centro de
gravidade da mesma”.

Consultamos diversos livros (para citar alguns, veja (NEWTON, 2007; HALLIDAY
D. E RESNICK, 2009; KNIGHT, 2015; HEWITT, 2015; RAMALHO, 2007)), tanto de
ensino médio quanto de ensino superior, e os enunciados do princípio de Arquimedes
são notavelmente similares. Em especial, todos mencionam que o módulo do empuxo
corresponde ao peso do fluido deslocado, e é exatamente este o aspecto que visamos
problematizar nesse capítulo. Primeiramente, considere a situação ilustrada na Fig.1. Note
que o conceito de fluido deslocado envolve sabermos como estava o fluido antes da imersão
do objeto e após o equilíbrio ser restabelecido, para que possamos efetivamente avaliar
o quanto de fluido foi deslocado pelo objeto. Este não é, contudo, o procedimento que
1 Em tradução livre
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Figura 1 – À esquerda ilustramos um recipiente contendo um fluido. Na figura à direita
temos o mesmo copo, com a mesma quantidade de líquido, com uma esfera
menos densa do que o líquido repousando em equilíbrio hidrostático.

empregamos para calcular o empuxo. Na prática, o que fazemos é calcular o módulo do
empuxo através da expressão ρlVsg, no qual ρl representa a densidade do líquido, g, o
módulo da aceleração da gravidade e Vs, o volume submerso, conforme está ilustrado na
Fig.2. Surgem naturalmente duas perguntas. Por que há esta diferença entre o enunciado
e o que fazemos na prática? E, sobretudo, serão estas descrições equivalentes?

Figura 2 – Para calcular o empuxo exercido sobre a esfera na figura da esquerda, devemos
calcular o volume submerso, o qual corresponde ao volume dentro da região
pontilhada indicada na figura da direita.

Comecemos mostrando que, surpreendentemente, estas abordagens não são equiva-
lentes. O ponto central é que, ao acrescentarmos um objeto, alteramos o nível ocupado
pelo fluido. Primeiramente, suporemos objetos menos densos do que o fluido, conforme
ilustrado na Fig. 3. Definimos o volume deslocado como sendo o volume da região que
não era ocupada pelo fluido e passa a ser ocupada após inserirmos um objeto no fluido
e aguardarmos o equlíbrio hidrostático ser restabelecido. Na Fig. 3b,c este volume está
delimitado em azul tracejado. Contudo, o volume submerso contempla duas partes distintas:
uma mais profunda do que a altura original ocupada pelo fluido, e igual em volume à
que definimos como volume deslocado e representada pela região densamente hachurada
em diferentes cores; a outra, estando numa região que já não era ocupada pelo fluido
anteriormente e ilustrada pela região hachurada em linhas espaçadas vermelhas na Fig.
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Figura 3 – (a) Um recipiente contém um líquido até a altura indicada, antes de colocarmos
o objeto. (b) Ao colocarmos um objeto menos denso do que o fluido no copo
observamos que o nível do fluido se altera. Em azul pontilhado está representado
o volume deslocado, que corresponde à região submersa do corpo indicada
pelas cores vermelha e verde densamente hachuradas. A região submersa do
corpo contém também a região com retas vermelhas espaçadas, de modo que o
volume submerso é maior do que o volume deslocado. (c) A diferença entre o
volume submerso e o volume deslocado é maior para objetos com maior área
da seção transversal.

3b,c. Note que esta última região, responsável pela diferença entre o volume deslocado e o
volume submerso, é nata da variação do nível ocupado pelo fluido no recipiente, sendo,
portanto, mais pronunciado quanto maior o volume do objeto inserido (para uma dada
densidade). Passemos, agora, a uma análise quantitativa.

Consideremos que o objeto e o recipiente sejam um prisma reto, por exemplo, um
paralelepípedo. Para nossa demonstração exigiremos apenas que a seção transversa do
objeto ao longo da vertical seja constante. Denotemos por a a área da seção reta do objeto
e A a área da seção reta do recipiente, conforme representado na Fig.4. Denotando por

Figura 4 – Mesma situação da Fig.3, indicando os parâmetros relevantes para o cálculo.

x a profundidade submersa medida com respeito ao nível do fluido após o equilíbrio ser
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restabelecido, temos que Vs = ax. Por outro lado, o volume deslocado pode ser escrito
como Vd = ax′, na qual x′ denota a profundidade submersa medida a partir do nível
original do fluido. Dessa forma,

Vs − Vd = a(x− x′) . (2.1)

Por outro lado, podemos obter diretamente o volume deslocado ao notarmos que ele
corresponde à região hachurada em vermelho na Fig.4, donde Vd = (A − a)(x − x′), na
qual empregamos a hipótese de que o recipiente também é um prisma. Combinando esse
resultado com o anterior obtemos

Vd

Vs

= 1− a

A
. (2.2)

Portanto, vemos que o volume submerso pode ser considerado igual ao volume deslocado
apenas no caso em que a� A. Este é o caso ao calcularmos, por exemplo, o empuxo em
um objeto típico flutando em um lago, mas uma aproximação questionável para inúmeras
situações nas quais a e A são da mesma ordem de grandeza. Embora a Eq.(2.2) seja válida
apenas para prismas, o resultado obtido fornece ao menos a ordem de grandeza para a
razão Vd/Vs em casos mais gerais. Vemos, pois, que é bem problemático conceitualmente
enunciarmos o princípio de Arquimedes em termos do volume deslocado, e isso pode gerar
confusão nos estudantes em alguns casos, conforme ilustraremos na próxima subseção.

Do ponto de vista de ensino, uma pergunta que se coloca é a seguinte: por que todo
o material didático define o princípio de Arquimedes com base no peso do fluido deslocado,
quando o que nos interessa na prática é o peso do fluido que ocuparia a mesma região
do volume submerso? Inclusive, essa última formulação é mais simples, já que calcular o
fluido deslocado envolve o conhecimento do antes e depois, enquanto o volume submerso
requer apenas uma análise da situação de equilíbrio final. Em alguns casos, inclusive, a
informação da situação inicial não é nada simples de ser obtida. Nos perguntamos, então,
o que levou inúmeros físicos e educadores ao longo da história a continuar utilizando
um termo na definição do empuxo que, efetivamente, não é usado em seu cálculo. Uma
sugestão é o fator histórico; como vimos na citação (HEATH, 2007), o próprio Arquimedes
enunciou seu famoso princípio utilizando-se do volume deslocado ao forçar um corpo para
dentro do fluido. Cabe, aqui, uma defesa de Arquimedes. Note que a diferença entre o
volume submerso e deslocado em nossa análise anterior veio da mudança do nível de fluido,
conforme ilustrado na figura 2.2. Ao que tudo indica, a versão original arquimediana
lidava com um recipiente (a banheira do mito) cheio de água até a borda, de modo que
nesse caso o nível do fluido está fixo! Qualquer deslocamento de água será transbordado e,
nesse caso, de fato, podemos identificar os dois conceitos - o volume submerso do objeto
iguala o volume deslocado (transbordado) de água. É possível, portanto, que o fato de
ainda formularmos o princípio igual a Arquimedes seja oriundo de uma inércia pedagógica
acrítica, aliada ao fato de que o fraseamento original de Arquimedes pode ser ligeiramente



21

mais simples (embora mais difícil de colocar em prática) do que uma formulação envolvendo
volume submerso. Neste último caso, devemos dizer que o empuxo em um objeto é igual
e contrário ao peso que teria a porção do mesmo fluido que ocupasse a região submersa
ocupada pelo objeto.

A distinção que enfatizamos nessa seção não é meramente semântica, conforme
ficará claro com um exemplo.

2.2 Um problema de vestibular

Anos atrás, a Universidade Federal do Rio de Janeiro utilizou-se do seguinte
problema em seu vestibular2 ilustrado na figura 5 a seguir.

Figura 5 – Problema no qual a distinção entre volume submerso e deslocado é fundamental.

Para resolver este problema, um estudante típico poderia escrever a equação do
empuxo segundo um enunciado qualquer do princípio de Arquimedes, como discutido
anteriormente neste trabalho. Se o empuxo é definido, de maneira simplificada, como o peso
do fluido deslocado pelo corpo imerso nele, podemos escrever a equação E = ρagVdi, na
qual ρa é a densidade da água, g a aceleração da gravidade e Vdi é o volume deslocado pelo
corpo i (i = barco ou esfera). Dessa forma, podemos obter a resposta apenas comparando
o volume deslocado em cada caso. Como o enunciado afirma que o nível final da água é o
mesmo em cada caso, chegamos na representação ilustrada na figura 6.
2 Questão retirada do vestibular da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007)
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Figura 6 – (a) Recipiente com água. (b) Recipiente após introduzirmos uma esfera metá-
lica. (c) Recipiente após introduzirmos um barquinho. Conforme fornecido no
enunciado, em (b) e (c) o nível da água é o mesmo.

Vemos, portanto, que o volume deslocado no caso do barco é menor do que o
volume deslocado pela esfera, o que levaria o estudante à conclusão errada de que o
empuxo exercido sobre o barco é menor. Raciocinemos, agora, a partir do volume submerso.
Note que, como o nível de água nos dois casos é o mesmo, podemos concluir a partir da
figura 6b,c que a soma do volume submerso com o volume de água nos dois casos é o
mesmo (e dado pelo produto entre a área da base do recipiente pela altura final de líquido).
Ora, como o volume de água nos dois casos é o mesmo, já que pelo enunciado ambos foram
imersos em recipientes idênticos contendo água até a mesma altura, temos que o volume
submerso é o mesmo nos dois casos, nos levando à conclusão de que o empuxo há de ser o
mesmo nas duas situações. Vemos, portanto, que a imprecisão nas formulações usualmente
oferecidas para o princípio de Arquimedes pode levar a erros!

Por fim, note que na seção anterior estudamos exclusivamente o empuxo em corpos
menos densos do que o fluido. Vimos que nesses casos o empuxo não é proporcional ao
volume deslocado em geral, sendo esse o caso apenas se o fluido ocupa inicialmente o
recipiente até sua borda. O enunciado usual é também uma boa aproximação desde que
a seção transversa do objeto seja desprezível frente a área da seção transversa ocupada
pelo fluido. Examinemos, agora, o caso no qual o corpo é mais denso do que o fluido.
Ainda examinando o problema da ufrj mencionado acima, note que o volume deslocado
pela esfera é exatamente igual a seu volume submerso (no caso o volume total da esfera),
conforme pode ser observado na figura 6b. Portanto, podemos nos indagar se a formulação
tradicional vale pelo menos no caso de objetos mais densos do que o fluido. Veremos, na
próxima seção, que ainda aqui há exceções!
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2.3 Princípio de Arquimedes para corpos mais densos do que o
fluido
Veremos, nessa seção, que enunciar o princípio de Arquimedes em termo do volume

deslocado pode gerar erros mesmo quando o corpo imerso é mais denso do que o fluido que
o abriga. Para tanto, suponha que o objeto possua uma área da seção transversa muito
próxima a do recipiente, e que o recipiente inicialmente possua apenas uma quantidade
pequena de fluido, conforme ilustrada na figura 7. Supondo que o volume de fluido

Figura 7 – Um recipiente contém uma pequena quantidade de fluido. (a) ilustramos um
objeto cuja área transversa é praticamente igual a do recipiente, na iminência
de ser mergulhado no fluido.(b) a situação no equilíbrio hidrostático, no qual o
objeto está totalmente submerso.

inicialmente seja suficiente para envolver completamente o corpo, teremos que na situação
de equilíbrio hidrostático o objeto estará totalmente submerso, visto que é mais denso,
conforme ilustrado na figura 7b. Note que quanto mais próxima a área da seção transversa
do objeto for do recipiente, tanto menos fluido será necessário para afundá-lo por completo.
Dessa forma, podemos ter um volume deslocado tão pequeno quanto queiramos. Porém,
note, o empuxo não tende a zero! Isso pode ser verificado experimentalmente: uma balança
colocada no fundo do recipiente marcará uma massa menor para o bloco do que o valor
verdadeiro, devido ao empuxo. E tal valor independerá do quanto de volume deslocado
teremos, sendo o mesmo sempre que o bloco estiver totalmente submerso. Aqui, mais uma
vez, o empuxo calculado através do volume deslocado ou do volume submerso fornece
valores distintos e o último corresponde à formulação correta do princípio de Arquimedes.
Veremos no próximo capítulo porque é de fato intuitivo que seja o volume submerso a
importar e não o deslocado.

Embora este tipo de exemplo seja pouco feito em sala de aula ou nos livros-texto,
ele é bem conhecido. Na literatura se costuma referir a este tipo de situação como paradoxo
hidrostático de Galileu. Naturalmente, há paradoxo tão somente se insistirmos em pensar no
princípio de Arquimedes a partir do volume deslocado, dissipando-se qualquer estranheza ao
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formularmos o princípio em termos do volume submerso. Uma discussão muito pedagógica
e interessante se encontra em (SILVEIRA, 2009).

É interessante destacar aqui, que Galileu estudou cuidadosamente o trabalho de
Arquimedes, sendo o paradoxo que hoje leva o seu apenas um dos aspectos desse trabalho.
Na realidade, os primeiros trabalhos todos de Galileu foram tributários de Arquimedes
(LUCIE, 1986). Em um deles, em particular, intitulado (em tradução livre) A pequena
balança, Galileu busca uma demonstração do princípio de Arquimedes empregando outra
das notáveis descobertas de Arquimedes - a lei da alavanca (LUCIE, 1986). Aproveitamos
para destacar que Galileu não emprega a ideia de volume deslocado em sua formulação
do princípio de Arquimedes, o enunciando (para corpos mais densos do que o fluido) na
forma (FAVARO, 2010):

“Um sólido mais pesado que a água [mais denso] é na água tão mais leve quanto
é o peso no ar de um volume de água igual ao volume do sólido.”

Repare que, ao contrário de Arquimedes, Galileu se utiliza do peso que teria um volume
de fluido igual ao volume do sólido submerso, que julgamos ser mais intuitivo. Porém,
os trabalhos de Galileu se deram há quatro séculos. Em algum momento de lá para cá,
parece ter havido um consenso entre os educadores de que se retornaria a falar no volume
de fluido deslocado, como Arquimedes, em vez do volume submerso de Galileu.

Vemos, portanto, que tanto no caso de sólidos mais densos ou menos densos do
que o fluido, o cálculo do empuxo através do volume deslocado pode falhar. Comparando
o exemplo fornecido nessa seção com o da seção anterior, vemos que a falha se dá sempre
que o objeto ocupa um volume que antes não era ocupado pelo fluido. Quando o corpo é
menos denso do que o fluido isto ocorre sempre que o fluido não ocupa o recipiente todo,
sendo contudo imperceptível quando a área da seção transversa é muito menor do que a
do recipiente. Para o corpo mais denso do que o fluido isso ocorre apenas quando o volume
total de fluido é menor do que o volume do corpo. De qualquer forma, enunciar o princípio
de Arquimedes a partir do volume deslocado requer tantas ressalvas e exceções que nos
parece mais sensato e pedagógico enunciar o princípio de Arquimedes a partir do volume
submerso. Antes de encerrar este capítulo, veremos na próxima seção uma outra situação
na qual pensarmos em termos de volume deslocado leva a conclusões equivocadas.

2.4 Princípio de Arquimedes a partir da minimização de energia
Nessa seção apresentaremos uma demonstração do princípio de Arquimedes para

corpos menos densos do que o fluido a partir de considerações energéticas. Para nossa
demonstração, consideraremos o corpo como um prisma de densidade ρc, área da seção
transversa a e altura h, e o recipiente também como um prisma, cuja área da seção
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transversa é A > a, e que contém um líquido homogêneo de densidade ρl > ρc. Escolhemos
como zero de energia do nosso sistema a configuração na qual o corpo está na iminência de
ser mergulhado, conforme ilustrado na figura 8a. A demonstração que apresentaremos está

Figura 8 – Em (a) ilustramos a situação na qual definimos a energia como nula. Em (b),
o centro de massa do objeto desce por uma distância x′, enquanto o volume
deslocado de fluido sobe por ∆x. Note que a profundidade submersa do bloco
em (b) é x = x′ + ∆x.

presente na literatura (NAHIN, 2018) no caso em que A→∞, contudo aqui não faremos
essa hipótese, o que tornará crucial diferenciarmos uma vez mais entre o volume submerso
e o volume deslocado. Um cálculo muito semelhante está em (REED, 2004), no entanto o
autor emprega cálculo. Apresentaremos aqui uma formulação apropriada para o ensino
médio. A partir de nossa configuração inicial, suponhamos que o corpo desça uma altura
x′. Dessa forma, a variação de energia potencial do bloco, δUc, é dada por

δUc = −mcgx
′ = −ρcahgx

′ . (2.3)

Note que essa variação é negativa, uma vez que a energia potencial gravitacional do
bloco diminui. Note também que x′ não é a profundidade do bloco, conforme ilustrado na
figura 8b. Esse seria o caso apenas se o nível de fluido tivesse variação desprezível (isto
é, se a área da base do recipiente fosse muito maior do que a área da base do bloco). A
diminuição de energia do bloco é acompanhada por um acréscimo de energia do líquido,
a qual corresponde ao ganho de energia da parcela deslocada (agora sim, deslocada) de
fluido. Conforme ilustrado na figura 8b, o volume deslocado inicialmente ocupava uma
região com altura x′ abaixo do nível original de fluido, passando a ocupar, após a imersão
do corpo, uma região com altura denotada por ∆x imediatamente acima do nível original
do fluido. Orientando o eixo Z perpendicular à superfície livre do fluido e escolhendo
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a origem no nível original de fluido, temos que o centro de massa da região de fluido
deslocada inicialmente estava em zi = −x′/2, passando para a posição zf = ∆x/2 (note
que usamos a hipótese do fluido ser homogêneo, fazendo com que a variação de altura do
centro de massa do fluido deslocado seja (∆x+ x′)/2. A massa de fluido deslocado, md,
vale ρl(A− a)g∆x, conforme pode ser verificado na figura 8b. Juntando essas informações,
temos que a variação de energia do liquido, δUl, vale

δUl = ρl(A− a)∆xg (∆x+ x′)
2 . (2.4)

É conveniente definirmos x = x′ + ∆x, a qual representa a profundidade submersa do
bloco. Além disso, como feito nas seções anteriores, e verificável diretamente a partir da
figura 8, (A− a)∆x = ax′. Combinando as duas equações anteriores, podemos relacionar x
com x′, obtendo (A− a)x = Ax′. De posse dessas relações, podemos escrever as equações
2.3 e 2.4 para δUc e δUl apenas em termos de x, de forma que a energia do sistema como
função de x será dada por U = δUc + δUl (lembrando que tomamos a situação da figura
8a como U = 0!), a qual assume a forma

U(x) = (A− a)g a

2A

(
ρl

2 x
2 − ρchx

)
. (2.5)

Portanto, para a geometria escolhida, vemos que a energia potencial corresponde a um
polinômio de segundo grau, um dos poucos casos cujo processo de extremização é exten-
samente estudado desde o ensino médio, tornando essa demonstração acessível desde o
primeiro contato de estudantes com o assunto. Como a parábola dada na equação (2.5)
possui concavidade positiva, vemos que o extremo é, conforme esperado, um mínimo, de
modo que no equilíbrio teremos

xe = h
ρc

ρl

. (2.6)

Pela figura 8 vemos que xe/h é a razão entre o volume submerso e o volume total do bloco,
de forma que a condição anterior pode ser escrita na forma

Vs

V
= ρc

ρl

. (2.7)

Como no equilíbrio a força exercida pelo fluido deve compensar o peso, e uma vez que
este último tem módulo ρcV g, a equação(2.7) nos mostra que o empuxo deve ter módulo
ρlVdg e direção para cima. Este último resultado tem uma interpretação que pode ser
diretamente extraída da figura 9. Caso tenhamos um objeto em equilíbrio hidrostático
flutando em um líquido, façamos um experimento mental no qual substituímos toda a parte
submersa pelo mesmo líquido. O resultado demonstrado mostra que o empuxo terá mesmo
módulo do peso que este líquido acrescentado teria, e direção oposta. Portanto, enquanto
a formulação tradicional do princípio de Arquimedes se refere ao volume deslocado, o
qual necessita de uma comparação entre duas situações físicas para ser calculado, i.e.,
compararmos o fluido antes e após a imersão do objeto, vemos que o cálculo do empuxo
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Figura 9 – (a) Um bloco em equilíbrio hidrostático. (b) Situação imaginária na qual a
região submersa do objeto é substituída pelo fluido. O empuxo em (a) será em
módulo o peso da região de fluido hachurada (b).

envolve na realidade uma comparação da situação física com uma situação imaginária -
note que as duas imagens ilustradas na figura 9 sequer têm a mesma quantidade de líquido!
Assim, podemos escrever nosso resultado na forma

Empuxo = −Peso que a região submersa do objeto teria caso fosse preenchida,

na mesma situação, pelo mesmo fluido que sustenta o objeto. (2.8)

O fato desta formulação ser mais intrincada linguisticamente é provavelmente, em parte,
responsável por não ser adotada, mas pelo menos está precisa e evita a confusão conceitual
entre o volume deslocado e o volume submerso. Curiosamente, apesar de mais enrolada de
enunciar, esta formulação é muito mais prática para aplicações, tanto que é isso que na
fazemos desde o ensino médio para calcular o empuxo.

Observem que para a demonstração foi fundamental distinguirmos entre o volume
deslocado e o submerso. Caso os tomássemos como sinônimos, o volume deslocado valeria
ax, o que faria o ganho de energia potencial do líquido ser ρlagx

2/2, que acabaria por
fornecer um resultado em contradição com a equação(2.6), exceto no limite A→∞.

A demonstração apresentada nessa seção tem alguns aspectos que valem ser ressal-
tados. Pedagogicamente, ela permite uma distinção muito clara entre os papéis desempe-
nhados pelo volume deslocado e pelo submerso. Além disso, ela possibilita que deduzamos o
princípio de Arquimedes de primeiros princípios, com uma matemática acessível já a alunos
de ensino médio. É interessante, ainda, por mostrar como o conceito de energia potencial
gravitacional pode protagonizar uma discussão em estática dos fluidos, estabelecendo uma
ponte conceitual entre diferentes temas, algo central para a física mas, infelizmente, pouco
explorado no ensino médio.

Contudo, essa análise possui severas limitações. Para começar, caso lidemos com
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geometrias mais gerais, tanto para o corpo quanto para o recipiente, ou então com
fluidos não-homogêneos, o cálculo via energia fica bem mais complicado. Para piorar, nossa
demonstração vale apenas para objetos menos densos do que o fluido. Uma análise energética
para o caso oposto nos levará apenas à trivial conclusão de que será sempre energeticamente
favorável que o centro de massa do bloco desça, até que ele seja eventualmente parado
pelo fundo do recipiente. Podemos argumentar que como nosso resultado vale para todo
ρc ≤ ρl, e como no limite superior da desigualdade o bloco afunda por completo, sofrendo
empuxo ρlV g neste caso limite, esperamos que este represente um valor de saturação,
sendo sempre o mesmo para objetos completamente submersos, independentemente da
densidade do objeto. Além disso, a homogeneidade do líquido nos leva a supor que tal
força será a mesma irrespectivamente da posição do objeto (desde que completamente
submerso). De qualquer forma, essa não é uma demonstração formal. É digno de nota
que a expressão (2.8) seja válida para qualquer formato ou do recipiente e ainda que o
fluido não seja homogêneo. Isto sugere que o caminho mais natural para demonstrá-la não
seja o seguido nessa seção, o qual, como discutido, é fortemente dependente das hipóteses
simplificadoras que fizemos e envolveria um cálculo muito rebuscado na situação geral.
Uma vez que a resposta permanece simples, deve haver uma maneira igualmente simples
de a contemplarmos. A isso voltaremos nossa atenção no próximo capítulo.
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3 Empuxo enquanto força de pressão

3.1 Força volumar versus força superficial
No último capítulo vimos que é fundamental difereciarmos entre volume deslocado e

submerso, e que o princípio de Arquimedes está relacionado ao último. Apresentamos uma
demonstração a partir de argumentos energéticos, para uma situação bem idealizada. Neste
capítulo, discutiremos uma perspectiva alternativa para o cálculo e a interpretação do prin-
cípio de Arquimedes, investigando diretamente as forças que o fluido exerce sobre o objeto.
Nesta seção consideraremos uma situação na qual tenhamos um corpo completamente
imerso dentro do fluido, conforme ilustrado na figura10. Quando o corpo estava apenas
parcialmente submerso no equilíbrio, sabíamos imediatamente que a força realizada pelo
fluido deveria ter como módulo o peso do objeto, sendo toda a incógnita determinar qual a
fração do corpo que estaria submerso. Quando o corpo está completamente submerso, por
outro lado, a incógnita passa a ser a força exercida pelo fluido sobre ele. Contudo, conforme
veremos nessa seção, nossa expressão (2.8) segue valendo. Primeiramente, lembremos que,

Figura 10 – Um corpo completamente imerso em um fluido. Há forças de pressão exercida
pelo fluido em toda a superfície do objeto. Nesta ilustração o corpo está
flutuando para facilitar a visualização, mas tudo o que faremos será válido
ainda que esteja no fundo do recipiente.

por definição, um fluido em equilíbrio estático é incapaz de sustentar tensões cisalhantes.
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Isto faz com que a força exercida pelo fluido sobre o objeto em cada ponto seja uma força
de pressão, isto é, seja normal à superfície do objeto. A força resultante exercida pelo
fluido sobre o objeto há de ser então a soma dessa força de pressão ao longo de toda a
superfície do corpo. Esse cálculo pode ser bem complicado, contudo podemos empregar
o raciocínio apresentado no final da seção anterior - suponha a situação imaginária na
qual substituímos o corpo em questão pelo mesmo fluido que o circunda. Este elemento
de fluido acrescentado estará em equilíbrio. Dessa forma, a força exercida pelo fluido
sobre ele tem que ser exatamente o oposto do peso deste elemento de fluido. Portanto,
supondo que a distribuição de pressão no fluido seja a mesma nesse nosso experimento de
pensamento ou na situação com o corpo presente, a força exercida deve ser a mesma nos
dois casos, conforme descrito na expressão (2.8). Esperamos que a distribuição de pressão
no fluido seja a mesma indepente de ter ou não corpo ali, conforme pode ser antecipado
pelo seguinte argumento. No equilíbrio hidrostático, a força que o fluido exerce sobre o
cilindro destacado na Fig. 11 deve compensar o seu peso. Como não há força tangencial

Figura 11 – Analisando a distribuição de pressão em um elemento de fluido (representado
pela linha tracejada) concluímos que no equilíbrio hidrostático a pressão em
todos os pontos do fluido é a mesma da que teríamos se substituissemos o
corpo pelo mesmo fluido.

nesse elemento, vemos que as únicas forças que o fluido exerce no cilindro são as forças nas
tampas inferior e superior. A diferença entre as forças por unidade de área deve igualar o
peso por unidade de área do fluido no interior do cilindo. Para fluidos incompressíveis isto
fornece a lei de Stevin, conforme demonstrado desde o ensino médio. Contudo, mesmo
que o fluido não seja homogêneo este raciocínio se aplica, e nos permite concluir que a
pressão deve ser função da diferença de altura entre os pontos em consideração. Além disso,
por não poder haver força na direção horizontal, vemos que pontos a uma mesma altura
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estão a uma mesma pressão. Juntando esses argumentos, vemos que o campo de pressão
de um fluido equilíbrio estático permanece inalterado na situação em que substituímos
o corpo pela quantidade de fluido necessário para preencher a região que ele ocupava
completamente. Dessa forma, vemos que ao pensar o empuxo como a resultante das forças
de pressão exercida pelo fluido sobre o objeto torna-se intuitivo o resultado do princípio
de Arquimedes, bem como o fato de a grandeza relevante para o cálculo do empuxo ser
o volume submerso e não o deslocado. O volume deslocado, como discutido no capítulo,
corresponde a comparar o fluido antes e depois da imersão do objeto. Esta operação altera
o campo de pressão no fluido, em virtude da variação do nível do líquido. Já o volume
deslocado corresponde a um experimento mental no qual substituímos a parte submersa
do objeto pelo fluido, de modo que nos casos tenhamos o mesmo campo de pressão e
possamos, então, calcular o empuxo através do experimento de pensamento mais simples,
no qual o fato do elemento de fluido estar em equilíbrio já nos permite obter a expressão
2.8. Essa discussão pode ser feita já no ensino médio, tornando visualizável e intuitivo o
porquê do volume submerso do objeto ser a grandeza relevante no cálculo do empuxo.

A discussão do parágrafo anterior, e o consequente resultado de que o empuxo,
uma força de pressão, é igual a menos o peso do fluido que ocupasse a mesma região
do corpo possui uma sutileza conceitual que não é muito comentada na literatura. A
força de empuxo é uma força de contato, então é curioso que ela possa ser calculada a
partir de uma força volumar, como é o peso. Esse resultado costuma ser explicitamente
verificado para o caso de geometrias simples, como, por exemplo, considerando o objeto
um paralelepípedo (NUSSENZVEIG, 2002). É instrutivo, contudo, analisá-lo em situações
mais complicadas. No restante dessa seção empregaremos um formalismo matemático
avançado para o ensino médio, porém que pode ser de interesse para uso em cursos de física
básica. Note que calcular o peso corresponde a computar uma integral volumar, enquanto
analisar a resultante das forças de pressão requer uma integral de superfície cuja região
de integração corresponde à fronteira da região de integração volumar. A relação entre
estas integrais é, como sabemos, uma parte integrante importante dos cursos de cálculo
e acreditamos que aplicá-la aqui pode ser de auxílio para a compreensão dos estudantes
destes poderosos e sutis teoremas de cálculo vetorial. Curiosamente, embora seja comum o
estudo desses teoremas no contexto de hidrodinâmica, com os próprios termos de circulação
e divergente de um campo vetorial tendo surgido nesse campo, aplicações em estática
dos fluidos são muito mais incomuns. Os principais resultados a seguir estão contidos em
(LIMA, 1986); contudo, aqui seguiremos um caminho alternativo, mais curto.

Nosso ponto de partida é o fato de que a força exercida pelo fluido em um certo
ponto da superfície do objeto é dada por −pn̂dS, na qual n̂ é o unitário normal à superfície
apontando para fora do objeto, conforme ilustrado na Fig. 10. Dessa forma, a força
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resultante das pressões, i.e., o empuxo, é dado por

E = −
∮

S
pn̂dS . (3.1)

Analisemos a componente cartesiana i (i = x, y, z) do empuxo. Temos que

Ei = −
∮

S
pêi · n̂dS , (3.2)

na qual êi corresponde ao unitário cartesiano na direção i. Pelo teorema da divergência de
Gauss, vemos, então, que

Ei = −
∫

V
∇ · (pêi)dV = −êi ·

∫
V
∇pdV , (3.3)

na qual V corresponde à região contida dentro da superfície fechada S. Estritamente,
podemos questionar o uso desses teoremas em virtude de que a presença do objeto coloca
em xeque a analiticidade do campo de pressão. De fato, caso integremos do lado direito a
pressão de fato que há em nosso problema (um problema, inclusive, sofisticado, já que a
distribuição de pressões em um sólido é muito mais complexa do que em líquidos, pois nos
primeiros há também tensões cisalhantes), não esperamos a igualdade entre as integrais
3.3. Aqui aparece a formalização matemática do argumento heurístico apresentado no
parágrafo anterior. Ao supormos que o campo de pressões fora do objeto é o mesmo em
comparação com nosso experimento de pensamento no qual substituímos o objeto pelo
mesmo fluido, então a integral de superfície à esquerda na Eq.(3.3) assumirá o mesmo
valor nos dois problemas, de modo que podemos calculá-la a partir do problema imaginado,
no qual vale o teorema de Gauss. Por fim, neste problema que imaginamos, sabemos
que ∇p corresponde a resultante no equilíbrio ao peso por unidade de volume do fluido
(NUSSENZVEIG, 2002), isto é,

∇p = ρlg (3.4)

Substituindo esta expressão na equação (3.3) obtemos, então,

E = −
∫

V
ρlgdV , (3.5)

na qual, relembrando, o volume de integração corresponde ao volume do corpo (lembre
que o supusemos completamente submerso nessa seção). A equação (3.5) corresponde à
matematização da equação (2.8)! Ou seja, mais uma vez obtivemos o resultado esperado
para o princípio de Arquimedes, utilizando o volume submerso. Note que não foi necessária
nenhuma informação sobre o recipiente previamente à inserção do objeto.

3.2 Objeto parcialmente submerso
Na seção anterior fizemos uma demonstração que vale apenas quando o corpo está

totalmente submerso em um fluido. Sabemos, contudo, do capítulo anterior, que nosso
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resultado continua válido no caso em que apenas uma fração do corpo esteja submerso,
desde que computemos apenas o peso do fluido que ocuparia a região submersa do objeto.
Nessa seção mostraremos como estender nosso tratamento para lidar com esse e outros
casos mais gerais.

Considere um objeto em equilíbrio hidrostático parcialmente submerso por dois
fluidos, 1 e 2, com densidades denotadas por ρ1 e ρ2 < ρ1, respectivamente, conforme
indicado na figura 12.

Figura 12 – Um objeto em equilíbrio hidrostático parcialmente submerso em dois fluidos
distintos.

Pensando no empuxo enquanto a resultante das forças de pressão, nada se modifica
no nosso ponto de partida dado na equação (3.1). Contudo, nossas manipulações subse-
quentes empregaram identidades que requeriam derivar o campo de pressão. A presença
da interface, porém, gera uma descontinuidade na derivada de p, colocando em xeque o
teorema da divergência de Gauss, o qual requer funções continuamente diferenciáveis para
ser aplicado. Fisicamente, podemos esperar que o resultado dado na equação (3.3) perma-
neça válido, uma vez que podemos sempre imaginar que a interface não é rigorosamente
uma superfície, mas que possui uma largura na qual as propriedades dos fluidos variam
continuamente, de modo que nosso resultado da equação (3.5) permanece válido desde que
façamos a substituição ρl por uma densidade que depende do ponto do espaço, assumindo o
valor de ρ1 logo abaixo da interface e de ρ2 logo acima. Uma alternativa para chegarmos à
mesma conclusão e ajudar a visualização dos estudantes é separarmos o cálculo imaginando
duas situações separadas na qual teríamos apenas uma fração do corpo todo cercado
pelo mesmo fluido, conforme ilustrado na figura 13. Consideremos, incialmente, a fração
submersa no líquido 1. Em nosso problema imaginário, a força resultante de pressão no
caso 1 é dada por

F1 = −
∫

S1
pn̂1dS −

∫
S0
pn̂1dS , (3.6)
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Figura 13 – Problema imaginário no qual consideramos que o objeto é dividido em duas
metades e cada metade está exclusivamente cercada por um único líquido,
ilustrado nas figuras (a) e (b). Note que neste problema de pensamento surgem
duas novas superfícies do objeto sólido, a qual representamos pela linha azul
e denotamos por S0. Si (1, 2) representa a superfície do objeto exposta ao
líquido i no problema original.

na qual S1 é a superfície do objeto que estava em contato com o fluido 1 no problema
original e S0 é uma superfície hipotética, que corresponde à superfície que apareceria no
objeto caso o seccionássemos em dois, o cortando paralelamente à interface que separa
os líquidos no problema original representado na Fig. 12. n̂1 denota o vetor unitário
perpendicular à superfície com a convenção de que aponte para fora da superfície que
delimita o objeto na Fig. 13a. Como S1 + S0 corresponde a uma superfície fechada,
podemos usar a demonstração da seção anterior para afirmar1 que

F1 = −
∫

V1
ρ1gdV , , (3.7)

na qual V1 representa a região do espaço determinada pela intersecção do objeto com o
fluido 1 em nosso problema original. De modo análogo, a força exercida em nosso problema
de pensamento pelo fluido 2, veja Fig. 13b, é dada por

F2 = −
∫

S2
pn̂2dS −

∫
S0
pn̂2dS = −

∫
V2
ρ2gdV , (3.8)

1 Em nosso problema imaginário consideramos que o objeto está completamente submerso no fluido 1,
de modo que podemos assumir que há apenas o fluido 1 presente, em quantidade suficiente para que a
pressão na altura da superfície S0 corresponda à pressão na interface no problema original. Deste modo,
o campo de pressão é continuamente diferenciavel, permitindo o emprego dos teoremas de cálculo
vetorial empregados na seção anterior.
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na qual V2 representa a região do espaço determinada pela intersecção do objeto com o
fluido 2 em nosso problema original. Observe que ao longo de S0, n̂1 = −n̂2, de modo que
as integrais na superfície S0 se cancelam ao somarmos F1 e F2. Assim, pelas equações
(3.6) e (3.8) obtemos

F1 + F2 = −
∫

S1
pn̂1dS −

∫
S2
pn̂2dS = −

∮
S
pn̂dS , (3.9)

na qual S corresponde a superfície fechada que delimita o objeto em nosso problema
original e n̂ representa o unitário que aponta para fora do objeto. Vemos, portanto, que
F1 + F2 corresponde ao empuxo que os fluidos exercem sobre o objeto. Pelas equações
(3.7) e (3.8) obtemos, enfim,

E = −
∫

V1
ρ1gdV −

∫
V2
ρ2gdV . (3.10)

Concluímos então que o empuxo sofrido pelo corpo é igual em módulo ao peso dos fluidos
cujo volume corresponde às parcelas de volume do sólido imersas em cada um dos fluidos,
em acordo com análises anteriores. Em vez de procedermos dividindo o objeto, como
fizemos nessa seção, vemos que podemos sempre mapear o problema físico de calcular
o empuxo em um problema de pensamento no qual substituimos o corpo por fluidos
possuindo o mesmo ρ(r) dos pontos do fluido à mesma altura em nosso problema original.
No caso, habitualmente ensinado nos cursos, em que sumpomos fluidos incompressíveis,
substituímos a fração do objeto submerso no fluido 1 por um fluido de densidade ρ1, e
analogamente para a parte submersa no fluido 2. O empuxo em nosso problema original
corresponderá à força feita pela vizinhança sobre o volume de fluidos acrescentado em
nosso problema de pensamento, o qual, devido à condição de equilíbrio, deve compensar
exatamente o peso do líquido colocado na região originalmente ocupada pelo objeto. Um
caso muito comum é quando o fluido 2 é o ar. Nesse caso é extremamente comum desprezar
a contribuição do ar para o empuxo, o que matematicamente corresponde à supormos
ρar = 0. Neste caso, nossa expressão (3.10) se torna

E = −
∫

Vs

ρ1gdV = −ρ1gVs, (3.11)

na qual Vs denota a região do objeto submersa no fluido 1. A última igualdade vale no
caso em que o fluido é incompressível de modo que possamos tomar a densidade como
uniforme ao longo de toda a região de integração.

Note que a equação (3.10) expressa a força resultante exercida por ambos os
fluidos sobre o objeto. É essa força resultante que chamamos de empuxo. Defenderemos,
agora, que o termo empuxo seja empregado exclusivamente nesse contexto. É comum os
estudantes pensarem conceitualmente em um empuxo separadamente exercido por cada
fluido. Contudo, tal separação mais confunde do que ajuda, conforme argumentaremos a
seguir.
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Figura 14 – Esfera imersa entre dois fluidos. Note que a força de pressão em todos os
pontos em contato com o fluido 2 possuem componente vertical para baixo,
de modo que a resultante das forças de pressão em 2 estão para baixo.

Considere uma esfera com metade ou mais de seu volume imerso no fluido 1,
conforme ilustra a figura14. Note que a força de pressão devida exclusivamente ao fluido
2 está para baixo e, seguramente, não corresponde a menos o peso que teria o líquido
2 ocupando a região delimitada pela porção do objeto imerso no líquido 2. De fato, se
desejamos apenas saber a força de pressão devido ao fluido 1, então, a denotando por Fp1,
temos que

Fp1 = −
∫

S1
pn̂1dS . (3.12)

Note que a expressão acima não corresponde ao F1 definido no problema de pensamento
anterior. A integral acima se dá em uma superfície aberta e não guarda qualquer relação
com integrais volumares e, portanto, com o peso do líquido submerso. Discussão análoga
vale para a parte de baixo do objeto. Portanto, não faz muito sentido conceitual separar
o empuxo em parcelas devidas separadamente a cada objeto. Sugerimos que caso tal
separação seja feita reservemos a cada parcela o nome de força de pressão devido ao líquido
i (i sendo o líquido em questão), mas nunca o nome empuxo devido à i. Essa distinção
pode evitar confusões, como a próxima seção há de mostrar.

3.3 Dois “paradoxos”
Considere o seguinte problema: Uma esfera encontra-se em equilíbrio hidrostático,

parcialmente submersa em um líquido 1 com uma fração Vsi de seu volume submerso. Em
seguida, acrescentamos um líquido 2, de densidade menor do que o líquido 1, fazendo com
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que, ao se restabelecer o equilíbrio hidrostático, a esfera fique com volume submerso Vsf

no líquido 1. Pede-se para determinar se Vsi > Vsf , Vsi = Vsf ou Vsi < Vsf .

Figura 15 – Esfera imersa entre dois fluidos, denotados por 1 e 2. O volume imerso no
fluido 2 é denotado por Vs2 e o volume submerso no fluido 1 é denotado por
Vsf . Desejamos saber se este último é maior do que, menor do que ou igual ao
volume que a esfera apresentaria submerso caso estivesse mergulhada apenas
no fluido 1.

Instintivamente, podemos pensar que o peso do líquido 2 acrescentado empurrará
a esfera para baixo, fazendo aumentar o volume submerso. Ao pensarmos ingenuamente
no empuxo enquanto força de pressão, parecemos fortalecer esta intuição. Sabemos que
no equilíbrio o empuxo iguala em módulo o peso do objeto. Assim, se a força de pressão
devido ao líquido 2 está para baixo, conforme ilustrado na Fig. 15, a força exercida pelo
líquido 1 deve ser maior em módulo do que peso da esfera. Pensando, erroneamente, que a
força de pressão exercida pelo líquido 1 é proporcional ao volume submerso no líquido 1,
seríamos então levados a conjecturar que o volume submerso no líquido deve aumentar.
Contudo, como frisado na seção anterior, a força de pressão em apenas uma parte do
objeto não corresponde ao peso que o líquido teria se ocupasse esta parte, isto é, não
podemos falar em empuxo parcial, de modo que esse raciocínio está incorreto. Com efeito,
veremos que a conclusão correta é a oposta - o volume submerso deve diminuir!

Ao pensarmos no empuxo exercido no objeto diretamente a partir da equação
(3.10), temos que na situação final ρ2Vs2 + ρ1Vsf = m, na qual Vs2 denota o volume imerso
da esfera no fluido 2 no equilíbrio hidrostático final e m a massa da esfera. Por outro lado,
antes de colocarmos o fluido 2, tínhamos ρ1Vsi = m (desprezando a densidade do ar!).
Comparando as duas expressões, temos que Vsi > Vsf ! De fato, na situação inicial o empuxo
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era inteiramente devido ao fluido 1, e ele sozinho deveria compensar o peso da esfera. Na
situação final, o fluido 1 ganha uma ajuda do fluido 2, aliviando dessa forma o fardo do
fluido 1, de forma que a parecela submersa no fluido 1 deve diminuir. Este resultado é
corroborado por um simples experimento. Há um vídeo disponível na rede2, pertencente ao
canal do Youtube intitulado Veritasium no qual este experimento é feito. O apresentador
surpreende os convidados ao derramar detergente sobre o recipiente com a bolinha e
água e mostrar que a bolinha passa a apresentar um volume submerso na água menor. É
importante notar que, embora a explicação dada seja didática e esteja tecnicamente correta,
o apresentador ainda carrega a bagagem da literatura que estamos tentando reconsiderar:
ao explicar o mecanismo por trás do empuxo, ele o define a partir do volume deslocado.
Além disso, trata a contribuição do empuxo causado pelo detergente como apontando para
cima, apesar do somatório das forças de pressão do detergente estarem apontando para
baixo. Vemos, como esperado, que não há qualquer paradoxo neste problema. Contudo, o
estudante que buscar raciocinar conforme o exposto no parágrafo anterior pode chegar a
uma conclusão em contradição com a equação (3.10). Frisamos que não há nada errado
em se pensar o empuxo como força de pressão, inclusive foi seguindo este conceito que
demonstramos a equação (3.10); contudo, não se deve pensar que a força de pressão devido
a cada fluido separadamente corresponde a um empuxo separado. Acreditamos que frases
como “o empuxo exercido pelo fluido 2 é uma força vertical para baixo”produzam mais
confusão do que compreensão e devem ser evitadas. Contudo, podemos sim calcular a
força de pressão devida exclusivamente a cada fluido, conforme dado na equação (3.12),
mas é um caminho mais difícil para abordar o problema dessa seção, afinal ao colocarmos
o fluido 2 modificamos o campo de pressão presente no fluido 1, tornando a comparação
entre o volume submerso antes e depois da inclusão do líquido 2 mais complicada do que a
que fizemos nesse parágrafo.

Passemos, agora, a uma outra situação na qual ao pensarmos no empuxo como
resultante das forças de pressão nos deparamos com um aparente paradoxo. Um hemisfério
está em repouso acima de uma balança que se encontra no fundo de um recipiente
preenchida com um líquido menos denso do que tanto o objeto quanto a balança, conforme
indicado na Fig. 16. Pergunta-se: A balança deve marcar um valor maior do que, menor do
que, ou igual à massa verdadeira do objeto? Para respondermos a essa pergunta, devemos
determinar o valor da força normal exercida pela balança sobre o hemisfério. Pensando no
empuxo através da expressão (3.5) vemos que ele aponta para cima, de modo que a normal
será menor em módulo do que o peso, indicando que a massa aferida pela balança deverá
ser menor do que a verdadeira. Contudo, novamente há de se tomar cuidado ao pensarmos
a partir das forças de pressão. Ingenuamente, poderíamos dizer que a força resultante das
pressões exercidas pelo líquido fornece uma força para baixo, o que faria a força normal

2 Canal Veritasium no YouTube, “Buoyancy Quiz”, https://youtu.be/C_covjcIcZ4 [Sítio acessado no
dia 18/11/2020].
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Figura 16 – Um hemisfério é posto sobre uma balança, na presença de um fluido menos
denso do que ele. A balança deverá marcar uma massa maior do que, menor
do que ou igual à massa verdadeira do objeto?

exercida pela balança ser maior do que a força peso, em módulo, nos levando à conclusão
oposta! Podemos compreender a discrepância ao relembrarmos nossa demonstração da
equação (3.5), na qual empregamos que a força de pressão envolvia completamente o
corpo. De fato, a própria igualdade entre a resultante de forças superficias de pressão com
forças volumares só se dá neste caso, como matematicamente requerido pelo teorema da
divergência de Gauss - apenas integrais superficias fechadas guardam relação com alguma
integral volumar. Vemos, pois, que neste caso o aparente paradoxo se dá em virtude de
um enunciado impreciso do problema. Caso o fluido envolva perfeitamente o corpo, nossa
resposta inicial estará correta e a balança deverá aferir uma massa inferior ao valor real.
Contudo, caso não haja líquido nenhum entre a superfície da balança e a do hemisfério,
a conclusão oposta segue. É digno de nota que uma camada mínima de fluido entre os
dois, imperceptível a olho nu, já se verifica experimentalmente suficiente para estarmos no
primeiro regime em que o fluido completamente envolve o objeto, de modo que podemos
seguramente usar a equação (3.5). Ainda que coloquemos primeiramente o objeto acima
da balança em um recipiente vazio e posteriormente enchamos lentamente o recipiente com
um líquido observa-se que o líquido esgueira-se entre as superfícies rapidamente de forma
que vemos a balança marcar uma massa de fato menor do que a massa que marcava antes
de colocarmos o líquido. Por essa razão, ao nos deparamos como situações como a descrita
nesse enunciado podemos seguramente em nosso dia-a-dia assumir que o fluido envolve
completamente o objeto e empregar a equação (3.5) que tão bem vem nos servindo nessa
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monografia. Contudo, o estudante atento e crítico muitas vezes encontra dificuldade em
aceitar essa explicação quando a camada de líquido não é visível. Isto frequentemente gera
um obstáculo na aprendizagem do conceito de empuxo e sua interpretação enquanto força
de pressão. Será que podemos ilustrar experimentalmente uma situação na qual estejamos
na segunda situação? Uma ideia é colocar um objeto com uma densidade menor do que a
da água em contato (mas sem estar grudado) com um objeto mais denso do que a água e,
posteriormente, enchermos o recipiente cuidadosamente com água. No tempo que levar
para a água penetrar entre as superfícies, o objeto menos denso deve permanecer afundado,
e apenas após um intervalo de tempo ele deve ir para a superfície. O problema, claro, é
que este intervalo de tempo usualmente é tão curto que não conseguimos observar o que
desejamos. Um dos vilões é que as superfícies dos objetos são irregulares, o que facilita a
penetração de água. Contudo, se conseguirmos superfícies bem lisas podemos evitar este
problema. Isto foi feito por (JONES GORDON E. E GORDON, 1979) utlizando cortiça
e alumínio. Primeiramente, eles pegaram um pedaço de cortiça e colaram em sua base
uma camada fina de alumínio, de modo que este elemento ainda tivesse uma densidade
conjunta menor do que a da água. Em seguida, eles puseram este conjunto acima de
outra placa de alumínio, sem colar, conforme ilustrado na figura 18. As peças de alumínio
haviam sido trabalhadas em uma oficina a fim de que ficassem o mais planas possível.
Após incluirmos lentamente água no recipiente que contém a peça observa-se que durante

Figura 17 – Figura extraída de (JONES GORDON E. E GORDON, 1979). O pedaço
menor de alumínio (Al) está colado na cortiça, enquanto a peça maior de
Alumínio está apenas em contato com a peça de cima. Após a inclusão (lenta)
de água, o sistema permanece em equilíbrio durante vários segundos.

vários segundos (os autores reportam que o tempo pode chegar a um minuto ou dois)
a peça com cortiça fica em repouso no fundo do recipiente, apesar de ser menos densa
do que o líquido que a hospeda, indicando que a água ainda não conseguiu a envolver
completamente. Após este tempo, a cortiça sobe para a superfície. Um experimento na
mesma linha foi publicado mais recentemente (LIMA F.M.S., 2014). Este artigo é intitulado
(traduação livre) “um experimento em que a força de empuxo aponta para baixo”. Contudo,



41

julgamos esta terminologia inadequada e perigosa pedagogicamente. Preferimos guardar
o termo empuxo para a situação na qual o fluido envolve completamente o objeto. Caso
contrário, seremos forçados a dizer que as expressões (3.5) e (3.10), consagradas no ensino
do empuxo, são válidas apenas em certos casos, o que acreditamos que mais complica do
que auxilia. Gordon Jones e W. Paul Gordon seguem esta escolha no artigo mencionado
anteriormente ao intitularem seu trabalho (tradução livre) “removendo a força de empuxo”.
Independentemente da escolha que se faça, é importante que quando o professor ensinar
as expressões (3.5) e (3.10) seja frisado que elas se aplicam apenas quando o objeto estiver
completamente envolvido por fluidos (um ou mais, conforme discutido na seção anterior).

3.4 Torque gerado pelas forças de pressão

Até o momemento discutimos apenas a força resultante realizada pelo fluido
sobre um objeto. Contudo, em muitas situações, é importante sabermos como a força
está distribuída, e não apenas a força resultante. Por exemplo, para sabermos se um
corpo colocado dentro de um fluido irá rotacionar ou não, devemos saber calcular o
torque resultante que atua sobre ele. Os livros colocam, em geral sem demonstração
(NUSSENZVEIG, 2002), que a força que o líquido exerce sobre o objeto pode ser considerada
como uma única força, cujo módulo é dada pelo peso do fluido que ocuparia a mesma região
submersa do corpo, conforme discutido anteriormente, direção oposta ao peso, e aplicada
no ponto que corresponde ao centro de gravidade que a região ocupada apresentaria
caso estivesse preenchida pelo fluido. Dessa forma, o torque com relação a um ponto C
qualquer é dado por τ = RCG × E, na qual RCG denota o vetor posição do centro de
gravidade definido anteriormente com relação ao ponto C em questão e E é o empuxo.
Um argumento heurístico para justificar este resultado é novamente trocarmos o nosso
problema pelo problema de pensamento no qual o corpo é substituído por fluido. Neste
problema imaginado o elemento de fluido estará em equilíbrio, de modo que o torque
resultante com respeito a qualquer ponto é nulo. Como demonstrado nos cursos de física 1
(NUSSENZVEIG, 2013), o torque produzido pela força peso em cada elemento da região
em consideração é o mesmo torque produzido ao colocarmos o peso total da região em
consideração aplicado no centro de gravidade da região. Assim, para que o torque neste
nosso problema de pensamento seja nulo com respeito a qualquer ponto, o empuxo deve
também estar aplicado no centro de gravidade da região ocupada pelo líquido. O objetivo
dessa seção é demonstrar esse resultado formalmente, calculando o torque resultante das
forças de pressão que o fluido exerce no objeto. Consideraremos o caso no qual o fluido está
totalmente submerso, com os casos mais gerais podendo ser obtido da mesma forma como
fizemos na seção 2.2. Até onde nosso conhecimento se estende, a demonstração apresentada
nessa seção não está presente na literatura.
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Figura 18 – O torque resultante com relação a um ponto C exercido pelas forças de presssão
em um objeto pode ser calculado ao computarmos o torque da força exercida
em cada elemento de área da superfície e integrarmos ao longo de toda a
superfície.

O torque exercido com relação a um ponto C em um elemento de área dS da
superfície do objeto vale

dτ = −pr× n̂dS , (3.13)

na qual p é a pressão no ponto da superfície em consideração, dS um elemento infinitesimal
de área em torno do ponto em consideração, n̂ o unitário perpendicular à superfície neste
ponto e apontando para fora, e r o vetor posição deste ponto com relação ao ponto C. O
torque resultante é obtido ao integrarmos a expressão anterior ao longo de toda a superfície
do objeto. A componente cartesiana i deste torque é obtida ao tomarmos o produto escalar
do lado esquerdo com o unitário cartesiano ei, de modo que podemos escrever

τi = −
∮

S
p(ei × r) · n̂dS , (3.14)

na qual usamos a identidade vetorial

A ·B×C = A×B ·C , (3.15)

válida para quaisquer vetores A,B e C, e usamos a letra S para denotar a superfície fechada
que delimita o objeto. Novamente, uma relação entre uma resultante de torques devido a
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forças superficias e o torque devido à forças volumares pode ser obtida ao empregarmos o
teorema da divergência de Gauss, de modo que

τi = −
∫

V
∇ · [p(ei × r)]dV , (3.16)

na qual V é a região cuja fronteira é a superfície fechada S, isto é, o volume ocupado
pelo corpo. Podemos empregar a identidade vetorial ∇ · (pu) = (∇p) · u + p∇ · u, válida
para qualquer campo escalar p e qualquer campo vetorial u. Em nosso cálculo, u = ei × r.
Note que ei é uniforme, e o produto vetorial com r faz com que a componente x deste
vetor u não dependa de x, com raciocínio análogo para as demais componentes. Assim,
∇ · (ei × r) = 0. Dessa forma,

τi = −
∫

V
∇p · (ei × r)dV , (3.17)

empregando mais uma vez o produto misto (3.15) e usando que ei é uniforme, concluímos
que

τi = −ei ·
∫

V
r×∇pdV . (3.18)

Empregando a equação (3.4) e passando a escrever vetorialmente a equação acima, obtemos

τ = −
∫

V
ρlr× gdV , (3.19)

na qual ρl denota a densidade do líquido. Fazendo a aproximação, na maior parte das
vezes muito boa, de que a aceleração da gravidade é uniforme ao longo do corpo, podemos
fatorar g para fora da integral. Note que o termo

∫
V ρlrdV é proporcional ao centro de

massa que o fluido teria se ocupasse a região que agora é tomada pela parte submersa do
corpo. Denotando por M a massa que o fluido teria neste problema de pensamento e Rcm

o vetor posição do centro de massa do fluido nessa região (posição relativa ao ponto C!),
temos que o torque das forças de pressão com relação ao ponto C vale

τ = −MRcm × g . (3.20)

Lembrando que M =
∫
ρldV e usando a expressão (3.5), temos que

τ = Rcm × E , (3.21)

que é o resultado desejado. Para calcular o torque resultante das forças de pressão basta
considerarmos o empuxo atuando no centro de massa que o fluido teria se ocupasse a região
que agora é tomada pela parte submersa do corpo. Neste cálculo que fizemos o centro
de massa e o centro de gravidade são sinômimos, pois consideramos o g uniforme. Um
cálculo mais rigoroso, exatamente igual ao de física 1 (NUSSENZVEIG, 2013), mostraria
que nosso resultado segue correto mesmo quando consideramos um g não uniforme, desde
que troquemos centro de massa por centro de gravidade. Por fim, note que quando um
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corpo homogêneo está completamente submerso, o centro de massa do corpo (onde atua
sua força peso) e o centro de massa que a região teria se fosse ocupada pelo fluido (onde
atua o empuxo) coincidem, fazendo com que no equilíbrio hidrostático o torque seja nulo
qualquer que seja a orientação do corpo. A situação fica mais rica e complicada quando o
corpo não é homogêneo ou quando não está completamente submerso. No primeiro caso,
o empuxo continua atuando no mesmo ponto que atuaria caso o corpo fosse homogêneo,
afinal depende apenas das características do líquido! Contudo, o peso atuará em um ponto
diferente. Já no caso em que o corpo está apenas parcialmente submerso, vale um resultado
análogo: o empuxo atuará no centro de massa que o fluido teria se ocupasse apenas a região
submersa do corpo! Neste caso, inclusive, pequenas rotações do corpo mudam o formato
da região submersa, mudando o ponto onde o empuxo é aplicado, o que tem enormes
conseqüências para a estabilidade de navios, por exemplo. Adentrar este tópico foge aos
propósitos de nossa monografia, remetemos o leitor interessado ao livro (NUSSENZVEIG,
2002).
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4 Conclusão

Ao abordarmos o princípio de Arquimedes, apresentamos múltiplos casos onde seu
enunciado usual, que define a força de flutuação (empuxo) a partir do volume de fluido
deslocado, é matematicamente incorreto e pode gerar grande confusão nos estudantes.
Demonstramos que na realidade a força exercida pelo fluido sobre o objeto depende apenas
do volume submerso do corpo. Além disso, mostramos, ao longo desta monografia, diversas
formas de pensar e compreender o princípio de Arquimedes. Vimos que ele decorre da
minimização da energia potencial gravitacional, e vimos que na demonstração é essencial
diferenciarmos entre o volume deslocado e o submerso. Fica como perspectiva generalizar
a demonstração que apresentamos para objetos e recipientes com formato arbitrário.
Podemos pensar também o empuxo enquanto a resultante das forças de pressão no objeto.
Aqui, identificamos que o princípio de Arquimedes está diretamente ligado ao uso do
teorema da divergência de Gauss. Mais uma vez, vemos que o importante não é o fluido
deslocado (o qual demandaria uma comparação da situação antes e depois da imersão
do objeto) mas tão somente a região que o corpo ocupa do fluido. Se há uma razão para
seguir usando o volume deslocado durante seu ensino, esta não parece se esconder na
teoria; é possível que seu uso indiscriminado durante tantos anos nada mais seja que
fruto de uma reprodução despida de reflexão crítica, vítima de uma inércia pedagógica. Se
optarmos, então, por insistir nessa terminologia, é necessário que haja uma ressignificação
do conceito de deslocamento: devemos nos desapegar da ideia do fluido efetivamente saindo
do caminho do objeto imerso e se realocando na vizinhança, já que em inúmeros casos
este volume nos daria um empuxo menor do que o real (além de que, para seguir desta
forma, seria necessário termos informação sobre o estado recipiente antes e depois de
imergir o sólido!). O volume deslocado então deveria passar a ser o volume de fluido
removido da existência para que seu espaço fosse ocupado pelo sólido. Percebe como é
desnecessariamente complicado?

Apesar de ser possível falarmos em volume deslocado como boa aproximação em
alguns casos, por exemplo, no caso em que um corpo flutua em um recipiente suficientemente
grande, ou até ser exata a equivalência entre volume deslocado em certas situações, por
exemplo, quando temos um corpo totalmente submerso em um recipiente suficiente grande,
é preciso refletir em que tipo de vantagem isso traria do ponto de vista didático. Ao
definir uma regra geral a partir de casos particulares, podemos induzir uma estagnação do
pensamento acerca deste conceito que poderá inclusive causar problemas ao tentar aplicá-lo
em casos menos convenientes. Já mostramos, com este trabalho, que não é necessária
nenhuma correção ou adição ao formalismo matemático do princípio de Arquimedes, já
consolidado há quase dois séculos na forma como o conhecemos hoje em dia. Apenas, caso
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mantenhamos o enunciado clássico, faz-se necessário ter em mente que com essa escolha
pouco ou até mesmo nada se ganha em matéria de simplificação didática, e por isso não
podemos levantar uma discussão sobre o tema sem apontar também a sutil incoerência
entre sua definição e a realidade do fenômeno físico. Vimos, contudo, que a força exercida
pelo fluido sobre o objeto é sempre dada pela integral de superfície das forças de pressão, e
que essa é uma forma de intepretar conceitualmente o empuxo em todas as situações. Na
esmagadora maioria dos casos, os fluidos envolvem completamente o objeto (às vezes mais
de um fluido), de modo que vale o princípio de Arquimedes. Contudo, há situações nas
quais isso não é verdade e aí muito cuidado deve ser tomado, e deixa de valer o princípio
de Arquimedes. Nesses casos, podemos inclusive ter que a força resultante exercida pelos
fluidos não aponte para cima, conforme vimos no capítulo 3. Acreditamos que os problemas
conceituais apresentados nessa monografia possam ser usados pelos professores em sala de
aula para provocar um debate entre os estudantes e promover uma compreensão conceitual
das inúmeras sutilezas conceituais envolvidas no ensino de princípio de Arquimedes.
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