
ROTEIRO 18 - Comprovação Experimental da presença de 
empuxo e comprovação do Princípio de Arquimedes

INTRODUÇÃO
Suponhamos um líquido com densidade constante  l, em equilíbrio hidrostático no 

interior de um recipiente. Destaquemos uma porção do mesmo, com volume V, como 
mostra a figura 1A. Para que haja equilíbrio hidrostático é necessário que a resultante de 
todas as forças que atuam, no volume de água destacado, seja nula. Uma das forças é o 
peso,  do volume V. A outra forçasurge da resultante das forças de pressão que o resto do 
líquido exerce na superfície S do volume V (figura 1B). Ou seja, . Deste modo, a força 
que "empurra" a porção de líquido destacada, possui magnitude igual ao peso da mesma. 
E = P = lVg, e é denominada empuxo.

No caso do volume V, estar preenchido por outro corpo com densidade c diferente 
daquela do líquido  o empuxo não será alterado. Isto porque o empuxo E será sempre 
o  peso  do  líquido  de  densidade  l deslocado  pelo  corpo  de  densidade  c que  foi 
introduzido em seu interior.

No caso em que l  > c, o corpo submerso no líquido deverá subir à superfície do 
mesmo, já que o empuxo exercido pelo líquido será maior que o peso do corpo (Até onde 
o corpo deverá chegar?). No caso contrário, c > l, o corpo submerso descerá ao fundo 
do recipiente que contém o líquido. Em ambos os casos, o corpo submerso no líquido não 
ficará em equilíbrio. 

Figura 1. Representação das forças que atuam sobre um corpo submerso no interior de 
um liquido.

OBJETIVOS
1. Determinação experimental do empuxo. 
2. Determinação da densidade de líquidos utilizando o princípio de Arquimedes.

PREPARAÇÃO
• Rever o princípio de Arquimedes.
• Quais as grandezas a serem determinadas e como serão medidas? 
• Qual a unidade do empuxo no Sistema Internacional?
• Qual a expressão para o empuxo?
• O valor do empuxo, quando um mesmo objeto está completamente submerso, é o 

mesmo para líquidos de densidades diferentes?
• Qual a condição para que o objeto fique completamente submerso na água.
• Rever o item XI do manual "Introdução ao cálculo de incertezas em medidas física"  

e fazer a propagação dos erros das grandezas a serem calculadas.
• Que tipo de tabelas poderiam ser construídas para coleta de dados?

MATERIAIS

• Tripé triangular com haste principal
• Haste sustentação secundária
• Cilindro de Arquimedes dotado de êmbolo (B) e recipiente (C)

Object 1Object 2Object 3Object 4



• Dinamômetro (2N) (A)
• Seringa de 20 ml (sem agulha)
• Béquer
• Água
• Sal
• Álcool
• Paquímetro

Algumas recomendações importantes quanto à utilização do dinamômetro
(a) Não utilizar o dinamômetro além de sua capacidade máxima.
(b) Não soltar o dinamômetro bruscamente quando estendido.
(c) Qualquer dúvida procure o professor.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
 
Prática 1: Comprovação experimental da presença do empuxo.

OBSERVAÇÃO:  Será  denominado  de  recipiente  (B)  o  vasilhame  plástico  cilíndrico 
vazado  e  de  êmbolo  (C)  a  peça  plástica  cilíndrica  maciça  que  se  ajusta  dentro  do 
vasilhame plástico.

1. Montar o esquema experimental apresentado na figura 2
2. Verificar se o volume interno (Vi) do recipiente é igual ao volume externo (Ve) do 

êmbolo. Como é possível fazer esta verificação?
3. Verificar o "zero" do dinamômetro. As instruções estão no apêndice 301992.002 

(disponível nos manuais de laboratório de Física da UNICENTRO).
4. Pesar o conjunto formado pelo cilindro e recipiente. Não esqueça de anotar o valor 

do peso (P1) medido e o seu erro.
5. Pendurar o êmbolo na parte inferior do recipiente e ambos no dinamômetro. Ajustar 

a haste de sustentação de modo que o êmbolo NÃO toque a mesa. 
6. Mergulhar completamente o êmbolo no interior do béquer com água e anotar o 

novo valor do peso (P2).
7. Ajustar a haste de sustentação de modo que apenas metade do êmbolo esteja 

submerso na água do béquer, anotar o valor do peso (P3).
8. Repetir  o  procedimento  experimental  utilizado  anteriormente  em  uma  solução 

saturada de água e sal. 
9. Repetir o procedimento experimental utilizando álcool para substituir a água.
10. Para calcular a diferença dos pesos considere a propagação de erros.
11. Para facilitar os cálculos, os dados podem ser colocados em uma tabela.

Figura 2. Esquema experimental

ANÁLISE
a) Calcular o empuxo para cada caso. Isto é, para cada líquido utilizado. Os valores 

do empuxo são diferentes para cada caso? Por quê?

QUESTÕES



a) O valor do peso do cilindro de Arquimedes fora e dentro do líquido são diferentes? 
Por quê?

b) Quais são a direção e o sentido do empuxo?
c) Qual  seria  o  módulo  do empuxo  no caso de apenas metade  do  êmbolo  estar  

submerso na água?
d) Justifique o motivo pelo qual utilizamos a expressão "aparente diminuição sofrida 

pelo peso do corpo" e "não diminuição do peso do corpo".
e) O que pode ter contribuído para os erros de medição?

Prática 2: Determinação da densidade de líquidos
1. Ajustar a haste de sustentação novamente de modo que o êmbolo NÃO toque na 

mesa. 
2. Com o êmbolo totalmente fora da água, marcar o nível do líquido no béquer.
3. Recolocar o êmbolo no líquido, mantendo-o completamente submerso (e sem tocar 

no fundo do béquer). Verificar que o nível do líquido no béquer aumentou.
4. Remover a água do béquer com uma seringa até que água retorne ao nível anterior 

(ao da colocação do êmbolo dentro do líquido).
5. Encher  o  recipiente  com  esta  água  removida.  Relacione  o  volume  do  líquido 

deslocado com o volume submerso do êmbolo. Durante o procedimento, descreva 
o que ocorre com a leitura do dinamômetro.

6. Medir as dimensões do êmbolo com um paquímetro e calcular o seu volume. 
7. Repetir o procedimento experimental utilizando solução saturada de água e sal no 

lugar da água.
8. Repetir o procedimento experimental utilizando álcool no lugar da água.
9. Calcular os erros de acordo com o manual "Introdução ao cálculo de incertezas em 

medidas físicas".

ANÁLISE
a) Determinar  as  densidades  dos  líquidos  utilizados.  Compare  com  os  valores 

teóricos.

QUESTÕES
a) Qual foi a leitura indicada pelo dinamômetro ao se retirar água do béquer e encher  

completamente o recipiente?
b) Qual foi o resultado ao se comparar o volume da água contida no recipiente com o 

volume do êmbolo (medido com o paquímetro)? Justifique a sua resposta.
c) Comparar o peso do volume de líquido deslocado (pelo cilindro submerso) com 

valor do empuxo calculado. Comente em relação aos erros calculados.
d) Calcule o erro percentual entre o valor teórico e o obtido experimentalmente.
e) O que pode ter contribuído para os erros de medição?
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