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Resumo 

Este trabalho sugere uma série de experimentos de baixo custo que servem 

de subsídio para explicar o conceito sobre empuxo para alunos que estão 

cursando o Ensino Médio e tambem para alunos de outras séries que estejam 

interessados por esse fenômeno físico, com o objetivo de possibilitar uma maior 

compreensão por parte dos mesmos sobre este conceito. Para isto, propõe-se que 

estes experimentos sejam apresentados em espaços alternativos ou em 

atividades extraclasse interativas, onde, no decorrer desta atividade, serão 

apresentados fatos históricos, perguntas motivadoras e tambem a parte física 

referente a este fenômeno. Dessa forma, essas atividades experimentais podem 

contribuir no processo ensino-aprendizagem. 
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i CAP~TULO 

Introdução 

O empuxo é um conceito que niio é bem abordado no Ensino Médio, visto 

que o conteúdo de Fisica 8 muito extenso. Desse modo, 6 necess&rio fazer 

escolhas sobre o que é mais importante a ser trabalhada e, consequentemente, a 

parte referente ao empuxo é apresentada, as vezes, de maneira rápida e sem 

muita importância. 

Observando este fato, o presente trabalho trás todo um aparato para 

explicar o fenomeno do empuxo tanto no líquido quanto no ar, além do empuxo 

em referencial acelerado (empuxo de Newton), que geralmente nao é conhecido 

pelos alunos e atb mesmo por alguns professores. 

A abordagem dos temas ser& feita por meio de experimentos de baixo 

custo, pois "B indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao 

longo de todo o processo de desenvolvimento das compet&ncias em Fisica, 

privilegiando-se o fazer. manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis" 

[PCN+, 20021. 

A utilização de experimentos como estratégia de ensino de Física tem sido 

apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se 

minimizar as dificuldades de se aprender e ensinar Física de modo consistente e 

significativo. [Araújo, 20031. Pois, a atividade experimental 6 motivadom, os alunos 

ficam entusiasmados e interessados desencadeando discussães pelo experimento 

realizado. 

Trabalhando com atividades experimentais, evidencia-se mais o conceito do 

que os exercícios, pois, quando se trabalha somente exercícios, o aluno memoriza 

os mesmos e acaba não assimilando o conteúdo. Isto não significa que os 

exercícios n8o são importantes, mas quando o aluno aprende a parte conceitual 

de forma significativa, ele, em tese, estaria apto a fazer qualquer tipo de exercicio. 



Assim, apbs a demonstração dos experimentos e as suas respectivas explicaç8es. 

os exercícios podem ser apresentados aos alunos. 

Empregando-se a experimentaç%o verifica-se que hB uma maior eficiência 

quanto 8 ocorrência de mudança conceitual nos estudantes e, conseqüentemente, 

maior facilidade de aprendizagem de conceitos cientificos. [Aracjo, 20031. 

Por sua vez, atraves dos experimentos pode-se, ao mesmo tempo, citar o 

cotidiano em que os alunos estão inseridos, porque existem muitas situações que 

eles vQem e nao registram. Dessa maneira, os alunos ficam mais interessados 

peta matéria e prestam mais atenção na mesma, pois eles começam a associar 

aquele dado conteúdo a sua realidade e, assim, acabam participando da aula 

fazendo perguntas e dando opiniões. 

Estudos realizados sobre aulas que duram 50 minutos dizem que "6 muito 

tempo para o c6rebro de uma criança. Nos 10 primeiros minutos de aula a atenção 

do aluno é boa. Se a informação for importante, ele segura a atençao; de outra 

forma dispersa", fala Leonor Guerra, da UFMG. "E importante dividir esse tempo 

em atividades diferentes". [Super Interessante, 20071. Com relação a essa 

reportagem, podemos notar que as atividades experimentais podem ser uma boa 

maneira de fazer com que os alunos fiquem mais atentos As aulas que estão 

sendo ministradas. Essas atividades podem ser postas, como a reportagem 

mesmo diz, ao longo da aula para que a mesma não fique cansativa para os 

alunos. Assim, eles ret9m melhor o conteúdo dado. 

Na medida em que a aula esta sendo lecionada 4 muito importante a 

introdução de fatos históricos, pois "um tratamento didatico apropriado é a 

utilização da histbria e da filosofia da ciBncia para contextualizar o problema, sua 

origem e as tentativas de solução que levaram à proposição dos modelos tebricos, 

a fim de que o aluno tenha noção de que houve um caminho percomdo para se 

chegar a esse saber". [Onentaçdes Curriculares para o Ensino M6di0, 20061. 

Dessa forma, a história pode ser desmistiicada, principalmente com relação à 

história de como Arquimedes descobriu o empuxo. 

Alem disso, e fundamental formar alunos com um pensamento crítico, que 

questionem tudo o que vêem, para que eles tenham uma maior visão de mundo. 



Assim, "o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas 

também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a interpretação 

de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano 

social e profissional, assim como para a articulação de uma visão do mundo 

natural e social". [PCN, 19991. 

O objetivo deste trabalho é que o aluno entenda o conceito de empuxo 

tanto no Iíquido como no ar e também o empuxo em referencial acelerado 

(empuxo de Newton). A compreensão do Principio de Arquimedes, por parte dos 

alunos, também é importante. Alem disso, e de suma importância que os mesmos 

percebam a diferença que existe entre densidade e massa específica, pois eles 

confundem muito esses dois conceitos. 

Para que os alunos possam entender de forma significativa todos esses 

fenômenos, propõe-se que atividades experimentais sejam apresentadas em 

espaços alternativos ou em atividades extraclasse interativas. Estes experimentos 

compreendem a parte de densidade, massa específica, pressão, empuxo no 

líquido e empuxo em referencial acelerado (empuxo de Newton). 

Num primeiro momento, será mostrada aos alunos a parte histórica 

referente a Arquimedes. Em seguida, os experimentos e a parte fisica serão 

apresentados e explicados, onde também serão feitas perguntas motivadoras. 

Assim, isso tudo pode contribuir definitivamente para o aprendizado dos alunos. 



Metodologia e Materiais 

II. 1 - Metodologia 

O presente trabalho sugere cima série de experimentos que servem de base 

para explicar aos alunos o fenômeno do empuxo. Estes experimentos abrangem a 

parte de densidade e massa especifica, pressão, empuxo no liquido e o empuxo 

em referencial acelerado fempuxo de Newton) reforçando o movimento circular 

uniforme (MCU), pois muitas vezes os alunos e alguns professores não possuem 

conhecimento sobre este tipo de empuxo. 

A proposta é que estes experimentos sejam mostrados em espaços 

alternativos ou em atividades extraclasse interativas servindo de atrativo e 

divertimento para os alunos que estão cursando o Ensino Médio e também para 

alunos de outras séries que estejam interessadas por este conceito físico. Ambas 

atividades podem ser feiias por meio de mini-palestras com o auxilio de um 

monitor- 

Estas atividades devem ser destinadas a uma platéia de no máximo 30 

alunos fuma turma), onde trinta minutos seriam reservados para falar sobre a 

parte histórica, podendo ser ilustrada através de fotos, videos e cartazes contando 

as proezas de Arquimedes. Ja para explicar a parte física do empuxo seriam 

destinados uma hora e trinta minutos, na qual, primeiro, perguntas motivadoras do 

cotidiano são feitas, em seguida mostra-se o experimento e depois a teoria é 

apresentada, mas sempre fazendo menção ao experimento já exibido. 

Como esta aula é informal, a idéia é deixar que os alunos debata.m, 

discutam entre si chegando a uma conclusão sobre o assunto em questão. O 

professor deve pedir ao aluno que baseie sua opinião em algum argumento, 

porque, desta forma, ficam em evidência suas concepções prévias. O argumento 

não precisa ser cientifico pode ser ate de comparação com algo do cotídiano. 



Para realizar esta atividade o ideal 8 que os alunos fiquem em grupos de 

cinco pessoas e que sejam elaborados sete kits de cada experimento. Dessa 

maneira, o professor e cada grupo de alunos ficam com um kit. Logo, cada grupo 

pode visualizar e tocar nos experimentos a medida que o professor esta 

explicando o mesmo e também ocorre uma melhor interação entre o aluno e o 

experimento que está sendo mostrado. 

Assim, por meio de todo este aparato os alunos poderão ter uma visão mais 

ampla da física que ocorre por trás do empuxo. 

Uma maneira de avaliar os alunos, ou seja, ver se houve aprendizado seria 

a avaliação forrnativa. Assim, "crescem os métodos qualitativos destinados mais a 

detectar as dificuldades e resolver os problemas do que a verificar os resultados 

da aprendizagemJJ. [Ballester, 20031. 

Ao final desta aula o professor entregaria aos grupos seis problemas 

pertinentes a aula dada, onde os alunos devem trazer esses problemas resotvidos 

para a prdxima aula. Dessa maneira, os alunos discutem, interagem e verificam 

quais são as soluç&es para os problemas propostos. Alem disso, eles aprendem a 

trabalhar em grupo, o que e muito importante para a vida de cada um deles em 

sociedade. 

Então, na prdxima aula o professor escolhe um problema, aleatoriamente, 

para que cada grupo o resolva no quadro negro. Com este método, o aluno se 

habitua a falar na frente de outras pessoas. 

Como consequencia, algumas dessas perguntas poderiam fazer parte de 

uma prova convencional para medir o conhecimento do aluno, visto que muitas 

escolas fazem uso do método tradicional de ensino. 



11. 2 - Materiais Utilizados nas Experiências 

Nas experiências realizadas foram usados diversos tipos de materiais, 

porém todos de baixo custo para uma maior facilidade de reprodução, utilização, 

manuseio e custo. 

Densidade 

Primeiro Experimento: 

- Massinha de modelar; 

- água; 

- 1 pote transparente. 

Figura 2.1 : Foto do experimento utilizando uma bolinha 

feita com massinha, pote transparente e água. 

Segundo Experimento: 

- 4 objetos de mesmo material e volumes diferentes; 

- 1 proveta graduada ou copo graduado; 

- 1 dinamômetro ou balança. 



I I 

Figura 2.2: Foto do experimento para demonstrar o fenômeno da densidade 

com objetos de mesmo material e volumes diferentes. 

Terceiro Experimento: 

- 1 cilindro de alumínio; 

- 1 cilindro de plástico; 

- I cilindro de acrilico; 

- I proveta graduada ou copo graduado; 

- I dinamômetro ou balança. 

OBS: para baixar o custo podemos utilizar potinhos de filmes cheios de 

substâncias diferentes ou embalagens de "Kinderovo". 

Figura 2.3: Foto do experimento para demonstrar a densidade 

utilizando objetos de mesmo volume e materiais distintos. 



Quarto Experimento: 

- 1 garrafa pet; 

- 700 ml de água com corante; 

- 700 ml de querosene; 

- pedaços de canudinho. 

Figura 2.4: Foto da experiência para demonstrar 

o fenômeno da densidade em líquidos. 

= Quinto Experimento: 

O Tensão Superficial 

- 1 agulha ou gilete; 

- água; 

- 1 pote transparente. 



I I 

Figura 2.5: Foto do experimento para demonstrar o 

fenômeno da tensáo superficial. 

Pressão 

- Pregos; 

- 2 bases de madeira de 15,Ocm x 17,5cm. 

Figura 2.6: Foto do experimento para demonstrar o fenômeno da pressão. 



Empaixo no Líquido 

- 1 suporte de madeira com um prego; 

- I cabide liso; 

- 1 copo grande; 

- 1 copo pequeno; 

- 1 molde de gesso igual ao copo pequeno; 

- areia; 

- água; 

- barbante; 

- 3 ganchos pequenos; 

- 1 pote transparente. 

Figura 2.7: Foto da experiência para mostrar o empuxo no líquido. 



Empuxo em Referencial Acelerado (Empuxo de Newton) 

- 1 tarugo de madeira de 26,Ocm x 10,0cm x 4,Scm; 

- 1 pedaço de cabo de vassoura de 22 cm; 

- 1 placa de madeira de 2,Ocm x 9,Ocm x 7,Ocm; 

- 1 rolimã de 3,O cm de diâmetro; 

- 1 tábua de 1,Om x 10,Ocm x 'i ,5cm; 

- 2 bolas de "mouse"; 

- 2 bolas de isopor; 

- 2 potes de plástico transparente de 12,Ocm de altura x 10,Ocm de diâmetro; 

- fio de nylon fino; 

- água. 

Figura 2.8: Foto do experimento para demonstrar o fenômeno 

do ernpuxo de Newton. 



111 CAPITULO 

História 

Neste capítulo será enunciada a história do grande cientista grego da 

antiguidade. Esse personagem aqui referido se chama Arquimedes, figura 3.1, que 

nasceu na cidade de Siracusa em 287 a.C. e faleceu no ano de 212 a.C., em sua 

cidade natal. 

1 I 

Figura 3.1: Arquirnedes. 

[Imagem 1,20073. 

Seu nascimento foi celebrado em duas festas familiares. A primeira, quando 

ele tinha cinco dias de vida, onde esta cerimônia o colocou sob o cuidado e a 

proteção dos deuses familiares durante toda sua vida. Já a segunda cerimônia 

ocorreu no seu décimo dia de nascido, quando seu pai, o astrônomo Fídias, 

decidiu colocar o nome de seu filho de Arquimedes para lhe dar sorte. Somente 

um nome, sem sobrenome. [Bendick, 20021. 

Arquimedes contribuiu enormemente para a ciência. Para ele, nenhum 

problema era tedioso e todos os fatos tinham uma certa importância. Por meia de 

suas experiências científicas adquiria conhecimentos e provava as iu'kias que  

tinha. [Bendick, 20021. 

Esse grande cientista deixou a cidade de Siracusa para estudar, indo ao 

Egito. Lá estudou em Alexandria na escola de matemática fundada por Euclides, 



onde estudou as idéias básicas desse grande professor, retornando a Siracusa 

algum tempo depois. [Bendick, 20021. 

Arquimedes fez diversos estudos e desenvolveu uma mecânica prática, 

descobrindo as leis da alavanca e das polias. Formulou teoremas sobre o centro 

de gravidade de figuras planas e sólidos. A famosa frase "Dê-me uma alavanca e 

um ponto de apoio e eu moverei o mundo" foi dele. 

Inventou a espiral de Arquimedes, como mostra a figura 3.2, que e uma 

maquina elevadora de água utilizada até hoje para irrigar ou drenar campos. 

[Dicionário Enciclopédico Ilustrado]. 

Figura 3.2: Espiral de Arquimedes. [Imagem 2, 20071. 

Este célebre cientista calculou a duração do ano e as distâncias entre a 

Terra e os cinco planetas conhecidos naquela época. Além disso, também 

inventou uma máquina astronômica que mostrava os eclipses do Sol e da Lua. 

[Bendick, 20021. 

Arquimedes contribuiu enormemente para a matemática escrevendo sobre 

quase todos os assuntos relacionados a mesma, com exceção da álgebra que era 

desconhecida pelos gregos. Ele desenvolveu métodos para determinar áreas e 

volumes. Provou que o volume de uma esfera corresponde a dois terços do 

volume do cilindro circunscrito. Calculou com grande aproximação o numero n. 

Escreveu um Tratado sobre a quadratura da parábola, figura 3.3. Além de muitas 

outras coisas. 



Figura 3.3: Página do tratado da quadratura da 

parábola. [Imagem 2, 20071. 

Este grande inventor foi o descobridor do princípio que nos permite calcular 

o valor do empuxo que atua em um corpo mergulhado em um fluido, assunto que 

o presente trabalho está abordando. Sendo assim, uma maior atenção será dada 

a esta parte histórica. 

Quem descreveu essa questão foi Marcus Vitruvius Pollio, arquiteto romano 

do século I a.C., em sua obra De architectura. [Martins, 20001. 

Conta a lenda que o rei Hieron II, governante de Siracusa, suspeitou que 

uma coroa de ouro puro que ele mandou fazer era, na realidade, de ouro fundido 

com prata, embora pesasse o mesmo que o ouro dado ao ourives. Chamando 

Arquimedes perguntou como poderia determinar se o ouro tinha sido ou não 

adulterado, sem estragar a coroa, e Arquimedes encontrou a resposta enquanto 

tomava banho. Ele observou que a quantidade de água que derramava da 

banheira, quando nela entrava, era igual ao volume de seu corpo quando este 

emergia. Entusiasmado, saiu correndo para casa completamente despido 

atravessando as ruas e gritando a palavra grega "Eureka! Eureka!" (Achei! Achei!). 

Arquimedes resolveu o problema da seguinte maneira (figura 3.4): 

Primeiro, mergulhou um peso de ouro puro, igual ao peso da coroa, em um 

recipiente completamente cheio de água e, em seguida, recolheu a água que 



transbordou. Lembrando que peso, nesse caso, denota, simplesmente, a 

propriedade que "corpos pesados" (graves) têm de cair e "corpos leves" , como 

fumaça, sobem. 

Depois, pegou novamente o recipiente, também cheio de água, 

mergulhando nele um peso de prata pura, também igual ao peso da coroa, 

recolhendo a água que transbordou. Como a densidade da prata é menor que a 

do ouro, o volume de água recolhido neste momento era maior do que 

anteriormente. 

Finalmente, mergulhou a coroa no recipiente cheio de água verificando que 

o volume de água recolhido tinha um valor intermediário aos outros dois. Assim, 

ficou corriprovado que a coroa não era de ouro puro. 

Figura 3 

__.^___.,r___.____.._.. - .. . . - - . * - -  -. - 

-4: Lenda da coroa do rei Hieron II. [Alvarenga, 



Essa lenda faz sentido? Nenhuma das obras conservadas de Arquimedes 

menciona esse caso. 

Diversos autores antigos notaram que o mtstodo que Vitruvius atribuiu a 

Aquimedes possuía dificuldades. Galileo Galilei foi um deles e, por isso, 

comentou sobre esse fato em um trabalho intitulado La bilanceta. Ele comentou, 

nesse trabalho que, usando o metodo descrito por Vitruvius, ou seja, utilizando a 

quantidade de água (volume) que transbordava do recipiente seria "de todo falho", 

dizendo: [Martins, 20001. 

'Acreditana sim que, difundindo-se a noticia de que Aquimedes havia descoberto 

o furto por meia da água, algum autor contemporSrneo terá deixado algum relato 

do fato; e que o mesmo, ao acrescentar qualquer coisa ao pouco que havia 

entendido pelos tumores espalhados, disse que Arquimeáes havia utilizado a ãgua 

do modo que passou a ser o universalmente aceito". [Galileo, 19861. 

A sugestao dada por Galileo foi que, ao invés de Arquimedes ter usado o 

metodo contado por Vitruvius para msolvef o problema, ele teria utilizado medidas 

de peso e não de volume, pois por meio de medidas de pesos necessários para 

contrabalançar a força do empuxo (chamada, na Bpoca, de força de flutuaç%o) da 

coroa e dos blocos de prata e ouro puros, na hgua, pode-se determinar com 

precisa0 a quantidade de prata usada pelo ourives. [Martins, 20001. 

Este método descrito por Galileo consiste no seguinte: 

Utilizando uma balança de braço, primeiro ele teria pego a coroa, um peso 

de ouro de igual valor e o mesmo fazendo em relação prata, medidos no ar. Em 

seguida, imergiu cada um destes pesos por um fio, na Sigua. O braço da balança 

que contem os pesos apresentaria um peso menor (peso aparente das massas). 

Então, ele colocaria, neste lado da balança, pesos suficientes para contrabalançar 

a força de flutuação. Com estes resultados Arquimedes poderia calcular quanto de 

ouro foi substituido pela prata. No caso dos volumes serem iguais, os empuxos 

tambbm seriam iguais. Porem, se a coroa contivesse prata seu volume seria maior 

do que o do ouro puro, e, conseqüentemente, seu empuxo tambern seria maior. 



Logo, o peso para equilibrar o processo, na prata e na água seria maior do que no 

bloco de ouro. Galileo mostrou no seu tratado como uma balança especial poderia 

ser confeccionada para realizar este tipo de experimento. [Martins, 20001. 

Assim, Galileo atribui a Arquimedes este método, embora muitos livros 

perpetuem a lenda da água que transborda da banheira. 

Suas conclusões são expressas, atualmente, através de um princípio, 

denominado principio de Arquimedes, cujo enunciado é o seguinte: "todo corpo 

mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical, para cima, igual ao peso 

do líquido deslocado pelo corpo". 

Depois que o rei de Siracusa morreu seu filho não reinou por muito tempo e 

quem assumiu o poder foi Hipócrates. Porem, ele era um traidor e rompeu a 

aliança que existia entre Roma e Siracusa. Sem demora, os romanos entraram em 

guerra contra Siracusa mandando uma frota de navios e um exercito sob o 

comando de Marcellus. Conta-nos Vitruvius que, Arquimedes inventou 

engenhosas máquinas de guerra que defenderam a cidade de Siracusa desse 

ataque. Dentre elas está a invenção de grandes espelhos concavos destinados a 

incendiar a frota pela concentração dos raios solares, como mostra a figura 3.5. 

[Bendick, 20021. 

Figura 3.5: Espelhos utilizados para queimar a frota romana. [Alvarenga, 20001. 



Todavia, os histotiadores não têm certeza de que esses espelhos fizessem 

parte do plano de defesa de Aquimedes. [Bendick, 20021. 

Marcellus não queria que nada acontecesse com Arquimedes. Mas quando 

um soldado romano invadiu sua casa, ele estava tão concentrado em seu trabalho 

que nem percebeu. O soldado pisou em seu desenho e Arquimedes pediu que ele 

saísse de cima. Então, o saldado deu um golpe de espada matando Arquimedes. 

Quando Marcellus ficou sabendo de sua morte, mandou matar o soldado 

que fez isso e sobre o tumulo @este grande cientista fez gravar um cilindro 

circunscrito numa esfera, atendendo a um pedido de Arquimedes, como pode ser 

obsenrado na figura 3.6. [Bendick, 20021. 

Figura 3.6: Tdmulo de Arquimcdes com o desenho 
g a v a a  pendi&, 20021. 



Física do Empuxo 

IV. I - Densidade 

IV. I .í Perguntas Motivadoras 

Por que ao colocar uma bolinha de "mouse" e uma de isopor, na água, 

ambas com o mesmo volume, a primeira afunda e a segunda bóia? 

A bolinha de "mouse" afunda e a de isopor bóia, mesmo as duas tendo o 

mesmo volume, porque a bolinha de "mouse" possui uma densidade maior do que 

a da água e a bolinha de isopor uma densidade menor. Como a densidade 

proporcional a massa da substância e inversamente praporcional ao volume 

correspondente e a bolinha de "mouse" possui uma massa maior, 

conseqüentemente ela será mais densa do que a de isopor. Assim, a bolinha de 

"mouse" acaba afundando e a de isopor boiando. É com esta pergunta que 

queremos avaliar se o aluno sabe o porquê deste fenemeno. Neste momento 

ainda não estamos fazendo distinção entre densidade e massa especifica. 

O que pesa mais, um litro de gelo ou um litro de água? [Hewitt, 20021. 

O que nos queremos identificar com esta pergunta é se o aluno sabe que 

um litro de agua pesa mais, pois se ela estiver congelada, o seu volume será 

maior do que de um litro de líquido, tirando o excesso, de modo que ele fique com 

o mesmo tamanho do litro original, ele certamente pesará menos do que a agua. 

Se um aluno estiver com duas bolinhas de pingue-pongue em suas mãos: 

uma oca e a outra preenchida com agua em seu interior. Ao colocar as duas 

bolinhas dentro de um recipiente com água, o que acontece? 



Ao se colocar as duas bolinhas na água acontecerão as seguintes 

situações: a primeira bolinha, que e oca, flutuara, pois existe ar em seu interior. Já 

no segundo caso, como a bolinha esta preenchida com o mesmo liquido no qual 

ela foi colocada, ela se torna maciça e afunda. Através dessa pergunta queremos 

verificar se o aluno distingue a diferença entre as duas densidades. 

IV. I .2 Teoria e Experimentos 

Já na antiguidade sabia-se que diferentes materiais com o mesmo pesa 

ocupavam volumes diferentes no espaço, mas o conceito de densidade ainda não 

havia sido formulado A densidade é a grandeza que fornece a medida da 

concentração de massas de um corpo num deteminado volume- Ela é defiriida 

pela razão entre a massa do corpo e o volume correspondente. Quanto maior 

essa razão, maior a massa compreendida num determinado volume, logo maior a 

densidade do corpo. [Gaspar, 20001. A densidade de um corpo é dada pela 

seguinte relaçao: 

onde v? é a massa compreendida no volume V .  

A unidade de densidade no Sistema Internacional (SI) é kg/m3, porém uma 

unidade muito utilizada e o g/cm3. A relação entre essas unidades é expressa da 

seguinte maneira: 

g 3 kg 1 = 1 0  - 
cni ' 111 

(11) 

O conceito de densidade deve ficar bem claro para o aluno. É necessário 

que o mesmo saiba a distinção entre densidade e massa específica, pois estes 

conceitos são dificeis de serem compreendidos. 



Observe que podemos obter qualquer das duas grandezas utilizando a 

equação (I), porém só teremos a massa específica se o corpo em questão for 

maciço e homogêneo, de outra forma, o que estamos obtendo é uma 

característica do corpo chamada de densidade. [Pereira, 20071. 

A massa específica é uma característica da substância que constitui o 

corpo. Já a densidade e uma característica do corpo. [Pereira, 20071. 

OBS: A rigor o nome da grandeza densidade é massa específica, de acordo 

com a publicação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial, de 1994. No entanto, essa é uma denorriinaqão pouco usada, pois as 

pessoas preferem utilizar o termo densidade ao invés de massa especifica. 

[Gaspar, 20001. 

Experimento I: Uma situação que pode ilustrar este problema é a 

seguinte: 

Com um pedaço de massinha de modelar faça uma bolinha e em seguida a 

coloque dentro de um recipiente que contenha água. Você pode verificar que a 

mesma afunda, como mostra a figura 4.1 a). 

I I f 1 

Figura 4.1: Experimento utilizando um pote transparente, água e massinha com formatos diferentes, a) 

bolinha e b) barquinho. 



Utilizando a mesma massinha faça-a ficar com o formato de um barquinho e 

logo depois, a coloque dentro do recipiente com água. Verifique que o barco 

flutua, como demonstra a figura 4.1 b). 

Por que a mesma quantidade de massinha afundou no primeiro caso e 

flutuou no segundo? 

No primeiro caso, a rnassinha afundou porque, estando no formato de uma 

bolinha, ela torna-se um objeto maciço. Logo, a densidade da bolinha e igual a sua 

massa específica. 

Já no segundo caso, a massinha flutuou porque, estando no formato de um 

barquinho existe ar sobre o mesmo. Assim, a densidade do barquinho não é igual 

a sua massa pelo volume ocupado, mas sim a sua massa mais o ar dentro pelo 

volume total ocupado. 

Portanto, quando uma substância é maciça e homogênea a sua densidade 

vai coincidir com a sua massa específica, porém quando existe ar ocupando parte 

do volume da substância, sua densidade será menor do que a massa específica. 

Para os líquidos não É necessári~ fcrzer a distinção entre densidade e 

massa específica, pois os mesmos são considerados sempre homogêneos 

[Ramalho, 19991. 

Existem outros experimentos que podem ser utilizados para demonstrar o 

fenômeno da densidade, abaixo estão listadas algumas sugestões. 

Experimento 2: Densidade de objetos de mesmo material e formatos diferentes 

(volumes diferentes) 

Para demonstrar este expefimento utiliza-se uma proveta graduada ou copo 

graduado, um dinamômetro e objetos de mesmo material e volumes diferentes, 

como mostra a figura 4.2. Através desta experiência pode-se observar que as 

densidades dos objetos são iguais, apesar do volume e da massa dos mesmos 

serem distintos. A razão entre a massa e o volume é a mesma. 



Figura 4.2: Foto do experimento para demonstrar o fenômeno da densidade 

com objetos de mesmo material e formatos diferentes. 

Experimento 3: Densidade de objetos de mesmo volume e materiais diferentes 

(figura 4.3) 

Esta experiência pode ser demonstrada utilizando-se um copo graduado ou 

proveta graduada, um dinamometro e objetos de mesmo volume e materiais 

distintos, como descrito no capitulo II item 1 1 .  2. Por meio deste experimento 

observa-se que as densidades dos objetos são diferentes, mas agora e devido 

somente a massa de cada objeto, pois os mesmos são feitos de materiais 

diversos. 



1 I 

Figura 4.3: Foto do experimento para demonstrar a densidade utilizando 

objetos de mesmo volume e materiais distintos, 

Experimento 4: Líquidos de diferentes densidades 

Para realizar este experimento utiliza-se uma garrafa pet, querosene, água 

com corante e pedaços de canudinho, como mostra a figura 4.4. Com esta 

experiência verifica-se que a água é mais densa do que o querosene ficando na 

parte de baixo. Além disso, observa-se também que os pedaços de canudinho são 

mais densos do que o querosene e menos densos do a água ficando, assim, entre 

os dois líquidos. 



I I 

Figura 4A: Foto da experYncia para demonstrar 

o f e n h n r ,  da densidade em líquidas. 

Tensão Superficial 

Existe um fenômeno de superficie. nos líquidos, muito interessante que é a 

tensão superficial devida as forças de atração que as moléculas internas do 

Iíquido exercem nas moléculas da superficie. 

Se o Iíquido estiver dentro de um determinado recipiente, ele ocupara o seu 

volume formando uma superficie bem definida entre ele e o ar. As moléculas que 

ficam dentro do líquido interagem com as demais em todas as direções fazendo 

com que essas interações, em média, se anulem mutuamente. Já as moléculas 

que estão na superfície só podem interagir com as que estão do lado de dentro, 

pois do lado de fora s6 existe o ar e as moléculas de ar estão tão separadas uma 

das outras que seu efeito imediato sobre a superfície liquida pode ser desprezado. 

[Freire, 20071. 

Assim, a película que fica na superfície sofre uma atração para dentro do 

próprio liquido. Essa tendência é contrabalançada pela resistência das moléculas 

de dentro que só podem ceder espaço até certo ponto. Quando o equilibrio e 



alcançado a tendência das moléculas superficiais de penetrarem no líquido é 

equilibrada pela resistência das outras que estão no interior. [Çreire, 20071. 

Experimento 5: Ao se colocar cuidadosamente uma agulha ou gilete sobre 

a superfície da água ela não afunda, mesmo sua dei;aidade sendo maior, como 

mostra a figura 4.5. Isto acontece devido a tensão superficial que existe nos 

líquidos e, também, porque quando a gilete e a agulha estão deitadas na 

superfície do líquido suas áreas são muito grandes em relação aos seus pesos. É 

por esta razão também que alguns insetos conseguem caminhar sobre a 

superfície da água. 

Agora quando se coloca, por exemplo, uma caneta com a ponta na 

superfície do liquido ela afunda. Por que isto acontece? 

Isfo acontece, porque o peso da caneta está todo concentrado num ponto. 

Assim, a caneta consegue vencer, naquele ponto, a tensão superficial. 

Figura 4.5: Fob do experimenb para demonstrar o 

fenômeno da tensão superficial. 



IV. 2 - P r e s s ã ~  

IV. 2.1 Perguntas Motivadoras 

Por que uma faca afiada corta melhor do que uma faca cega? [Hewitt, 

20021. 

Todos nós sabemos que uma faca afiada corta melhor do que uma faca 

cega. O que nós queremos identificar com esta pergunta é se o aluno sabe o 

porquê disto. Isto acontece porque a força exercida irá se distribuir por uma área 

menor e consequentemente a pressão será maior. Pois a pressão é proporcional a 

força e inversamente proporcional a área, em que esta força é aplicada. 

IV. 2.2 Teoria e Experimentos 

Conceito de Pressão 

Experimento: Quando você coloca sua mão sobre um prego, como na 

figura 4 6, você sentirá dor, pois a palma da sua mão estará em contato com uma 

extremidade afiada. 

c 
Figura 4.6: Palma da mão em contato com uma extremidade afiada. 



Agora, se você colocar sua mão sobre vários pregos, dispostos um ao lado 

do outro, conforme mostra a figura 4.7, você não sentirá mais dor. Por que isto 

acontece? 

A força exercida tem igual intensidade nos dois casos citados, mas quando 

você coloca sua mão sobre apenas um prego, esta força se distribui por uma área 

menor. Enquanto que, ao colocar sua mão sobre vários pregos, a força realizada 

se distribui por uma área maior. 

Assim dizemos que, ao colocar a mão em cima de um prego a pressão 

exercida será maior. Por outro lado, a pressão será menor quando se coloca a 

mão sobre vários pregos. 

Logo, a pressão é a grandeza dada pela relação entre a intensidade da 

força que atua perpendicularmente a área em que ela se distribui: [Ramalho, 

1 9991. 

A unidade de pressão no SI é o ~ l m ~ ,  também denominada pascal (Pa). 



A pressão é uma grandeza escalar, apesar da força ser uma grandeza 

vetorial. Veja o exemplo a seguir: 

Considere uma força F atuando obliquamente sobre uma placa, como 

mostra a figura 4.8. Esta força pode ser decomposta nos seus componentes 

normal I'; e tangencial F,, verificando-se, portanto, que somente o seu 

componente normal a superfície vai contribuir para a pressão feita pela placa 

contra o solo. O componente tangencial faz com que a placa deslize sobre o solo. 

E possível conceder a pressão direção e sentido, porém não se pode afirmar que 

a pressão é uma grandeza orientada porque ela só pode atuar numa direção. Não 

existe pressão "inclinada". E também é impossível somar pressões vetorialmente. 

A soma de pressão é sempre algébrica. [Gaspar, 20001. 

Então, a pressão é definida através do módulo do componente normal da 

força sendo uma grandeza escalar. 

- 
Fgura 4.8: Forca atuando sobre uma placa. [Gaspar, 20001. 

Pressão no Interior de um Líquido em Repouso 

Considere um recipiente com um líquido em repouso dentro dele. como 

mostra a figura 4.9. 



Figura 4.9: Pressão exercida pelo Iíquido na 

base do recipiente. [Gaspar, 20001. 

A pressão p .  feita por um Iíquido de densidade d sobre a base de um 

recipiente à uma profundidade h ,  onde a aceleração da gravidade é g ,  é dada 

pela seguinte relação: [Gaspar, 2000]. 

Dessa maneira pode-se dizer que a pressão no interior de um Iíquido em 

repouso a qualquer profundidade h é obtida através do produto dgh. 

Considere agora o mesmo Iíquido de densidade d em repouso sendo hh 

a diferença de nivel entre dois pontos quaisquer no interior deste Iíquido, 

conforme mostra a figura 4.10. 

Figura 4.10: Lei de Stevin. [Gaspar, 20001. 



Nesta situação pode-se demonstrar que a diferença de pressão 

37 = 17, - p,  entre esses dois pontos é dada pela seguinte expressão: 

Essa relação é conhecida como a Lei de Stevin e pode ser enunciada da 

seguinte forma. "a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um 

líquido em repouso é igual ao produto da densidade desse liquido pela 

aceleração da gravidade local e pelo desnível vertical entre esses dois pontos". 

[Gaspar, 20001. 

Contudo, para quaisquer pontos que estejam situados na mesma 

superfície horizontal, o desnível vertical é = 0 ,  logo 41 = O .  Portanto, pontos 

situados na mesma superfície horizontal possuem a mesma pressão. 

Neste caso, uma importante aplicação são os vasos comunicantes, como 

rnostra a figura 4.1 1. 

Figura 4.11: Vasos comunicantes. 

A superfície livre de um liquido em repouso contido em recipientes que se 

comunicam, mantém-se sempre na mesma horizontal, independentemente da 

forma ou do volume de líquidos neles contidos. [Gaspar, 20001. 



Pressão Atmosfbrica 

A pressão atmosférica e causada pela pressão da atmosfera terrestre 

sobre a superfície da Terra, ou seja, pelo peso do ar. 

Ao nível do mar a pressão atmosférica, em unidades práticas de pressão 

possui o valor de: 

p,,, = 76cmHg = 760nlrnHg 

No SI a pressão atmosférica vale: 

p,, = 1,013~1 O' 

A pressão atmosférica na cidade do Rio de Janeiro é maior do que a 

press3ri atmosférica em Petrópolis, porque sobre a cidade do Rio de Janeiro, 

que está ao nível do mar, a coluna de ar é maior do que sobre a cidade de 

Petrópolis, que está localizada numa altitude maior. Deste modo, a pressão 

atmosférica depende da altitude do lugar. 

Existe, também, outra unidade de pressão conhecida como atmosfera 

(atm), deste modo: 

Denomina-se pressão normal quando a pressão atmosférica é igiial a I 

atm, assim: 

A pressão normal, em media, é igual a pressão atmosférica ao nível da 

mar. 



O valor da pressão atmosférica também pode ser incluído ao se aplicar a 

Lei de Stevin entre dois pontos, um no interior do liquido em repouso p e o 

outro na superfície livre do liquido p,,  que é o local onde a pressão atmosférica 

atua. Veja a figura 4.12: 

Figura 4.12: Pressão atmosférica amando na 

superflcie livre do líquido. [Gaspar, 20001. 

Nesse caso, a diferença de pressão é dada gela seguinte relação: 

O desnível vertical LVI é o seguinte: 

d h =  h - h ,  

Mas como a profundidade da superfície livre ( h , )  é igual a zero, o 

desnível vertical toma-se: 

Assim, através da Lei de Stevin pode-se escrever a seguinte expressão: 



- p,, = dgh 

ou melhor 

Então, a pressão total p exercida no interior de um liquido em repouso a 

uma profundidade h,  incluindo a pressão exercida externamente, pode ser 

calculada através dessa relaçao. 

IV. 3 - Empuxo no Líquido 

IV. 3.1 Perguntas Motivadoras 

Por que você parece ficar mais leve dentro da água? 

O que nós queremos verificar com essa pergunta e se o aluno sabe que 

esse fenômeno acontece por causa da força de empuxo que a agua exerce sobre 

nós. 

Dois blocos sólidos de tamanhos idênticos são submersos em agua. Um 

deles é de chumbo, e o outro de alumínio. Sobre qual deles a força de empuxo é 

maio0 [Hewitt, 20021. 

Nesse caso a força de empuxo 6 a mesma sobre cada um deles, porque 

ambos os blocos deslocam o mesmo volume de água. Por meio desta pergunta 

queremos averiguar se o aluno compreende que apenas o volume de água 

deslocada, e não o peso dos objetos subrnersos, determina a força de empuxo. 

Se um peixe toma-se mais denso, ele afundara; se toma-se menos denso, 

flutuará. Em temos da força de empuxo, qual a explicação para este fenômeno? 

[Hewitt, 20821. 

Quando o peixe aumenta sua densidade diminuindo o volume de seu 

próprio corpo, ele passa a deslocar menos agua, de modo que a força de empuxo 

diminui. Quando ele diminui sua densidade, expandindo-se, passa a deslocar um 



volume maior de água, e com isso a força de empuxo aumenta. Através desta 

pergunta queremos verificar se o aluno sabe que dessa forma o peixe pode subir, 

descer ou manter-se em equilíbrio imerso na água. O mesmo acontece com 

submarinos. 

IV. 3.2 Teoria e Experimentos 

Ao mergulharmos na água uma pedra, por exemplo, fazemos menos força 

para sustentá-la do que se ela estivesse fora da água. Isso ocorre porque a água 

(ou qualquer outro Iíquido) exerce uma força vertical, dirigida para cima, que 

denominamos força de empuxo. 

Quando um corpo está totalmente ou parcialmente imerso num Iíquido em 

repouso, o Iíquido exerce pressão em todos os pontos da sua superfície em 

contato com o Iíquido. As forças exercidas pelo Iíquido, na parte inferior do corpo, 

são maiores do que as forças exercidas na parte superior, como mostra a figura 

4.13. A resultante destas forças é dirigida para cima e é conhecida como empuxo, 

que tende a impedir que o corpo afunde no Iíquido. [Halliday, 19671. 

Figura 4.13: Pressao maior sobre o fundo de um objeto 

submerso. [Adaptado de Atvarenga, 20001. 



O Princípio de Arquimedes 

Um corpo ~merso num liquido sofre a ação da força de empuxo. A 

intensidade, direção e sentido dessa força são definidos pelo Principio de 

Arquimedes, cujo enunciado é o seguinte: "todo corpo mergulhado em um fluido 

recebe a ação de uma força vertical, de baixo para cima, que drnominamos Força 

de Empuxo, cujo módulo é igual ao modulo do peso do volume do fluido 

deslocado pelo corpo". 

Através do Principio de Arquimedes pode-se determinar a expressão 

matemática do módulo do empuxo feito por um Iíquido sobre um corpo nele 

irnerso: 

como 

Então: 

m1 d ,  =- 
VI. 

(Xl I I) 

onde E é o módulo do empuxo, 1; é o módiilo do peso de volume de liquido 

deslocado, ni, é a massa de liquido deslocada, d,  e a densidade do liquido, V, 6 

o volume de liquido deslocado e g é a aceleração da gravidade. 

Peso Aparente e Flutuação dos corpos 

Quando um corpo está inteiramente imerso num líquido, o empuxo feito 

por este líquido reduz a medida do seu peso. Então, a medida do peso do corpo 6 

chamada de peso aparente. Enquanto que, o peso do corpo fora do liquido é 

chamado de peso real. Observe a figura 4.1 4: 



Figura 4.14: Forças que atuam num corpo totalmente 

imerso. [Adaptado de Gaspar, 20001. 

Por meio deste esquema de forças obtém-se a relação entre os módulos 

do peso real (1;  ) ,  do peso aparente ( e , )  e do empuxo ( E ) ,  que é a seguinte: 

[Gaspar, 20001. 

Neste caso. o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo. 

Quando um copo flutua em equilíbrio num líquido, como mostra a figura 

4.15, o volume de líquido deslocado é menor que o volume do corpo. Nessas 

condições, o módulo do peso do corpo é igual ao mÓdui0 do empuxo exercido pelo 

líquido ( P  = I ? ) .  [Gaspar, 20001. Lembrando que o empuxo está relacionado 

apenas com o volume submerso. 



Figura 4.1 5: Módulo do peso igual ao módulo 

do empuxo. [Gaspar, 20001. 

Se um corpo irá afundar ou flutuar em um Iíquido dependerá de como a 

força de empuxo se compara com o peso do objeto, que também depende da 

densidade. [Hewitt, 20021. Assim, pode-se considerar uma das três situações 

seguintes: 

Um corpo afundará no Iíquido em que foi imerso, se ele for mais denso. 

Neste caso, o empuxo é menor do que o peso do corpo. A diferença entre o 

peso e o empuxo determinará a força exercida sobre o corpo para que ele 

se mova em direção ao fundo. 

Um corpo flutuará no Iíquido em que foi imerso, se ele for menos denso. 

Neste caso, o empuxo é maior do que o peso do corpo, enquanto ele 

estiver totalmente mergulhado. Num dado momento o corpo começa a subir 

no líquido e aflora na sua superfície até atingir uma posição de equilíbrio, 

parcialmente mergulhado, na qual E = P .  [Alvarenga. 20001. 

Um corpo ficará em equilíbrio no interior do liquido (em repouso na posição 

em que foi abandonado), se ele possuir a mesma densidade do Iíquido. 

Neste caso, o erripuxo e igual ao peso do corpo. 

Experimento: Uma experiência interessante para demonstrar o fenômeno 

do empuxo em líquidos é a balança de braços iguais, que pode ser feita da 

seguinte maneira: 



Faça um molde de gesso de um copo pequeno, de modo que ele fique com 

o mesmo volume do copo. Ainda com o gesso mole coloque um gancho para fazer 

uma alça. Quando o gesso secar retire-o do copo. Fazendo isto, o gesso preenche 

exatamente a cavidade vazia do copo pequeno. Em seguida, monte um suporte de 

madeira com um prego e coloque um cabide liso neste prego, assim, estará pronta 

a balança. De um lado do cabide coloque um copo grande e do outro lado o copo 

pequeno. Depois, coloque o molde de gesso na parte de baixo do copo pequeno 

tomando cuidado para que tudo não tombe. Para obter o equilíbrio da balanqa 

coloca-se areia no copo grande, ela será o contrapeso. Todo este procedimento 

pode ser visto na figura 4.16. 

i...... .-... . -, 
..+. :. . p:.:.., 1.: 

, --. 

Figura 4.16: Balança com cabide, copo pequeno, 

molde de gesso, copo grande e areia. 

Quando se coloca o molde de gesso totalmente imerso num pote com água. 

o empuxo da água sobre o gesso provoca um desequilíbrio do fado do contrapeso, 

como mostra a figura 4.17. Logo, o peso aparente do corpo é inferior ao seu peso. 



Figura 4.17: Empuxo da agua sobre o molde de gesso. 

Ao se preencher completamente o copo pequeno com agua o equilíbrio é 

restabelecido, veja a figura 4.18. 

o copo pequeno com água. 

I 
Figura 4.18: Equilíbrio restabelecido ao se preencher 



Quando, o molde de gesso foi imerso em água deslocou uma quantidade 

da mesma provocando o empuxo, que vai desequilibrar a balança. Assim, quando 

colocamos água no copo pequeno, estamos colocando o peso do líquido 

deslocado e restitui-se o equilibrio. 

Então, a água exerce no molde de gesso uma força de empuxo vertical 

para cima com intensidade igual ao peso do volume de liquido deslocacio. 

demonstrando o Princípio de Arquirnedes. 

Para uma melhor abordagem deste tema pode-se imergir o molde de gesso 

totalmente num pote com querosene. Dá mesma maneira vai ocorrer o empuxo, 

só que agora é do querosene sobre o molde de gesso provocando um 

desequilíbrio do lado do contrapeso, sendo o peso aparente do corpo também 

inferior ao seu peso. 

Se enchermos o copo pequeno com água o equilíbrio da balança não será 

restabelecido, pois para equilibrar novamente a mesma é necessário completar a 

copo pequeno com o mesmo líquido que foi deslocado, rsto é, querosene. 

Essa mesma experiência pode ser feita também com gticerina. Assim, o 

aluno observa que, realmente, a balança só restitui seu equilíbrio quando o líquida 

colocado no copo pequeno for o mesmo no qual o molde de gesso esta submerso, 

isto é, o peso do volume do copo pequeno é o mesmo do volume do líquido 

deslocado pelo molde de gesso subrnerso. 

IV. 4 - Empuxo no Ar 

IV. 4.1 Perguntas Motivadoras 

Por que um balão cheio com ar aquecido ou gás hélio flutua no ar? 

O balão flutua no ar, porque ele e empurrado para cima pela força de 

empuxo que é igual ao peso do voiume de ar deslocado, que equilibra seu próprio 

peso. [Hewitt, 20021. Por meio desta pergunta queremos verificar se o aluno sabe 

que o ar também é um fluido e por isso ele exerce uma força de empuxo. 



IV. 4.2 Teoria 

O Princípio de Arquimedes é válido para objetos imersos em fluidos em 

geral, líquidos ou gases. [Ramalho, 19991. 

Analogamente aos líquidos, um objeto imerso em ar experimenta a ação de 

um empuxo para cima. Isto acontece devido a pressão do ar que atua sobre o 

fundo deste objeto que origina uma força maior do que a produzida na parte 

superior, como mostra a figura 4.19. Logo, a resultante destas forças representa o 

empuxo do ar que atua no objeto. 

Figura 4.19: Pressão maior sobre o fundo do 

objeto imerso em ar. [Hewitt, 20021. 

Um balão sobe na atmosfera porque sua densidade é menor do que a do 

ar, pois esta cheio de ar aquecido ou gás hélio, porem a atmosfera não possui 

uma superfície bem definida como a água. Além disso, a atmosfera toma-se cada 

vez menos densa com o aumento da aititude, logo o valor do empuxo diminui a 

medida que o balão sobe. Entretanto, vale ressaltar que a pressão externa no 

balão diminui fazendo com que o balão expanda, aumentando seu volume. Neste 

caso, a diminuição da densidade e o aumento do volume vão dar como resultado 

uma variação do empuxo. O hidrogênio é o gás menos denso que existe, porém 

ele é pouco utilizado porque é altamente inflamável. [Hewitt, 20021. 



Então, numa dada altura, o balão alcançará uma posição de equilíbrio 

quando o modulo da força de empuxo sobre ele se igualar ao modulo de seu pesa 

( E  = P )  [Alvarenga, 20001. 

A expressão matemática do modulo do empuxo feito pelo ar sobre um 

corpo nele imerso é a seguinte: 

onde li e o nlbdulo do empuxo do ar sobre o corpo, (inT é a densidade do ar, V,, 

é o volume de ar deslocado pelo corpo e g e a âceleração da gravidade. 

IV. 5 - Empuxo em Referencial Acelerado (Empuxo 

de Newton) 

IV. 5.1 Perguntas Motivadoras 

O que acontece com uma bolinha de metal, presa por um fio na tampa de 

um pote cheio de água, girando em torno de um eixo fixo? 

Se aumentar a velocidade de giro desse sistema (bolinha mais pote com 

água), o ângulo que o fio faz com a vertical irá aumentar ou diminuiv 

Para satisfazer a sua curiosidade, as respostas para essas perguntas você 

vai encontrar ao longo do item IV. 5.2. 

1V. 5.2 Teoria e Experimentos 

Se um sistema estiver acelerado as leis de Newton e de Arquimedes n3o 

são válidas, porém se a aceleração do sistema for constante essas leis se tomam 



válidas desde que se considerem as forças inerciais, ou fictícias do sistema. 

[Gaspar, 20001. 

De acordo com o Princípio de Arquimedes, se um sistenia estiver em 

repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a superfície do Iíquido é horizontal e 

o empuxo atua verticalmente. [Gaspar, 20001. Observe a figura 4.20 que possui 

uma bolinha de isopor presa por um fio ao fundo do recipiente e uma bolinha de 

metal presa, também por um fio, na tampa do recipiente. 

Figura 4.20: Empuxo atuando verticalmente tanto 

na bolinha de isopor quanto na cie metal. 

Como a bolinha de isopor é menos densa do que o Iíquido em que ela foi 

iniersa, sua tendência 6 subir e aflorar no liquido até encontrar uma posição de 

equilíbrio e, depois disso, flutuar nesse Iíquido. Neste caso, o empuxo é maior do 

que o peso da bolinha, porém ela não vai al'lorar na superfície do Iíquido por estar 

presa ao fio. 

Por sua vez, a bolinha de metal tende a afundar no liquido, pois ela é mais 

densa do que o mesmo. Neste caso, o empuxo é menor do que o peso da bolinha, 

todavia ela não vai afundar por também estar presa por um fio. 

Agora se o sistema estiver com uma aceleração constarite (movimento 

retilíneo uniformemente variado), ou freiar com uma aceleração constante, a 

superfície do líquido deixa de ser horizontal. Nesta situação temos o empuxo de 

Newton atuando. 



O líquido acelerado aplica sobre o corpo, total ou parcialmente imerso, uma 

força (E,), que é proporcional ao produto da massa de liquido deslocado (m,), 

pelo módulo da aceleração do liquido ( a ) ,  ou seja, 

E,, = m,,a 

onde E ,  e o módulo do empuxo de Newton. Sendo que E,, e u têm mesma 

direção e sentido. [Neto, 20071. 

O ernpuxo de Newton também está relacionado com a pressão que um 

liquido exerce sobre um objeto, como mostra a figura 4.21. 

Figura 4.21: Pressao maior no lado esquerdo das bolinhas. 

Se um fluido acelera para a direita, o gradiente de pressão no fluido, por 

sua inércia, cresce para a esquerda, ocasionando um empuxo de Newton para a 

direita, na mesma direção e sentido da aceleração. [Neto, 20071. 

Analisando cada bolinha separadamente, observa-se que quatro forças 

estão atuando sobre cada uma delas: o peso da bolinha ( F ) ,  a tração do fio (?), o 

emprixo de Arquimedes (È) e o empuxo de Newton (E , ) ,  como pode ser visto no 

diagrama de forças da figura 4.22 para a bolinha de metal e para a bolinha de 

isopor. 



Metal Isopor 

r 

Figura 4.22: Diagrama de forças para a bolinha de 

metal e para a bolinha de isopor. 

A pressão ao liquido que age tanto no fundo da bolinha de metal quanto no 

fundo da bolinha de isopor é maior do que a pressão que age na parte superior, 

portanto a resultante dessas forças significa o empuxo de Arquimedes. 

Como a bolinha de metal é mais densa do que o líquido ela tende a afundar 

no líquido gerando um empuxo de Arquimedes menor do que o seu peso. Já no 

caso da bolinha de isopor, que possui uma densidade menor do que o liquido, sua 

tendência é de flutuar produzindo um empuxo de Arquimedes maior do que o seu 

peso. 

Quando o liquido é acelerado, neste caso para a díreita, sua pressão, que 

alua tanto do lado esquerdo da botinha de metal quanto no lado esquerdo da 

bolinha de isopor, 6 maior do que a pressão que atua no lado direito. Logo, a 

resultante dessas forças resulta no empuxo de Newton, na mesma direção e 

sentido da aceleração. 

Na direção da aceleração, o fluido e empurrado por trás (pela parte traseira 

do recipiente), de maneira que sua densidade é maior na parte traseira (lado 

esquerdo) do que na parte dianteira (lado direito) [Neto, 20071. 

Assim, a bolinha de isopor tende a ir para o lado direito do liquido por ela 

ser menos densa do que o mesmo que está no lado esquerdo. Já a bolinha de 

metal vai para o lado esquerdo do liquido, pois ela possui uma densidaae maior do 

que o liquido que esta na parte esquerda do recipiente. 

Através do diagrama de forças feito para as duas bolinhas pode-se 

determinar a aceleração do liquido 



Para a bolinha de metal a componente T ,  na vertical, e T C O S ~  e na 

horizontal 6 Tsen e . Na vertical o peso P é equilibrado por E + T cose . [Neto, 

20071. Assim, tem-se a seguinte expressão: 

Já na horizontal, E, +T'senB forma a resultante I+' .  De modo que: 

F = E,, + Tsen B (XIX) 

Como P = m,,g e /; = ni,wa, onde nl,, é a massa da bolinha de metal, tem- 

se que: 

t n ,  g = E + 7' cos8 

nl,,n = F:, + EcnB 

Dividindo-se a relação (XXI) pela (XX), membro a membro, obtém-se: 

m ,  a - E ,  -- = tgB (XXII) 
m,g-E 

Substituindo-se a equação (Xll) e (XVII) na relação (XXII), temos; 

ou melhor 

Então, a relação que determina a aceleração do líquido é a seguinte: 



Analogamente, pode-se encontrar a aceleração do líquido através do 

digrama de forças feito para a bolinha de isopor. 

Na vertical temos a seguinte relaçao: 

(XXVI ) 

E na horizontal temos: 

I; = - T sen B (XXVI I) 

Dividindo-se, membro a membro, a expressão (XXVII) pela (XXVI), tem-se: 

- F 
= tg8  

E - P  
(XXVI I I) 

Substituindo-se E,  = m,n , I; = m,a , E = m,g e P = m,g  na relação 

(XXVI I I) obtemos: 

"("'i - mi ) = lg@ 

g(v7, - m1) 

Dessa forma, obtém-se novamente a expressão (XXV) que determina a 

aceleração do líquido. 

O empuxo de Newton também pode ser observado no movimento circular 

uniforme, como mostra a figura 4.23. 



r gura 4.d~: cmpuxo ae iuewron aruanao no movimenro 

circular uniforme. [Adaptado de Gaspar, 20001. 

Neste caso, o sistema está girando para direita com uma frequência 

constante e está sujeito a uma aceleração centrípeta (T). Sendo que o módulo 

da aceleração centrípeta é 

(XXX) 

Onde r e o raio da circunferência e V é a velocidade que essa 

circunferência descreve, porem a relação que existe entre o módulo dessas 

grandezas é o seguinte: 

Então: 

Onde LD é a velocidade angular do sistema. 

A força resultante que produz a aceleração centripeta num corpo quando 

este está em movimento circular unifome é a força centripeta ( F ) .  Assim, o 

m&dulo da força centripeta é: 



A explicação para o que acontece com as bolinhas de metal e de isopor no 

caso do movimento circular uniforme é similar à explicação dada na situação em 

que elas estão no movimento retilineo uniformemente variado. 

Logo, o módulo do empuxo de Newton feito por um liquido, com uma 

aceleração centrípeta, sobre um corpo total ou parcialmente imerso nele é: 

Assim, a aceleraçlio centrípeta tanto da bolinha de metal quanto da bolinha 

de isopor, também pode ser encontrada por meio do diagrama de forças (figura 

4.22) feito para as duas bolinhas, chegando-se na seguinte expressão: 

(XXXV) 

Observe que o ângulo não depende da massa da bolinha. 

Experimento: Uma experiência interessante para demonstrar o ernpuxo de 

Newton é a seguinte: 

Primeiro adquira todo o material necessdrio para fazer o experimento, coma 

descrito no capitulo II item 11. 2. Em seguida, a experiência pode ser montada 

pegando-se o cabo de vassoura e colocando-o sobre o tarugo de madeira. Depois, 

coloca-se a placa de madeira em cima do cabo de vassoura e sobre essa placa de 

madeira o rolimã, assim, estará pronto o suporte que vai sustentar a tábua. Logo 

depois, amarre um pedaço de fio de nylon, de mesmo comprimento, em cada 

bolinha para que, em seguida, cada bolinha possa ser presa nos seus respectivos 

potes de plástico. Sendo que, as bolinhas de isopor serão presas no fundo de 

cada recipiente e as de "mouse" serao presas na tampa. Para prender a bolinha 

de isopor utilize alfinete com cola, e na bolinha de "mouse" passe o fio de nylon 

por um pedaço da borracha que recobre a bolinha de metal com a ajuda de uma 



agulha. Em seguida, pode-se encher os potes com água e colocá-los em cada 

extremidade da tábua. A figura 4.24 mostra o experimento pronto. 

Figura 4.24: Foiri do exprimento para demonstrar o fenômeno 

do empuxo de Newton. 

Quando o sistema e colocado para girar, observa-se o empuxo de Newton 

atuando em cada bolinha. 

É interessante notar também que, a medida que a velocidade do sistema 

aumenta, o ângulo 8, formado pelo fio com a vertical, também aumenta. Isso 

acontece porque, existe uma correspondência entre o aumento da velocidade com 

o aumento da força centripeta e do ângulo 8. [Gaspar, 20001. 



Conclusão 

Nesta monografia, foi sugerida uma série de experimentos de baixo custo 

para explicar o fenômeno do empuxo aos alunos. Todos esses aparatos foram 

construidos com a intenção de que o aluno aprenda de forma significativa este 

conceito tão importante para a sua sabedoria. 

Estas atividades experimentais apresentadas em espaços alternativos ou 

atividades extraclasse interativas significam uma contribuição na motivação do 

processo ensino-aprendizagem, pois isso atrai, diverte e motiva o aluno em 

relação ao conceito que está sendo lecionado. Alem disso, essas atividades são 

importantes, porque estimulam a capacidade de pensar e discutir dos alunos 

sobre o fato abordado e, tais atividades, também fazem com que eles saiam um 

pouco da rotina de sala de aula. 

E muito importante fazer com que o aluno entenda, compreenda, questione 

e domine o conceito que esta sendo ensinado, pois tudo isto será de grande valia 

para a sua vida dentro e fora da escola e, principalmente, ajudará o mesmo a ter 

uma visão critica dos fatos e não aceitar tudo o que dizem para ele como se fosse 

uma verdade absoluta. 

Por meio deste trabalho, foi possível juntar partes da Física que 

normalmente são ensinadas separadamente, como no caso do movimento circular 

uniforme que está intimamente ligado ao empuxo em referencial acelerado 

(empuxo de Newton). Assim, o aluno pode verificar que a Física A uma só e os 

acontecimentos do cotidiano não separam os tópicos da Física, nem uma 

disciplina das outras. As separaçoes em disciplinas deveriam ser para efeitos 

didáticos, mas tiram a visão globalizada dos fenômenos. Cabe ao professor fazer 

esse resgate. 

Na realidade, este trabalho abordou todo o assunto sobre o empuxo, além 

de privilegiar também os fatos históricos e o cotidiano em que o aluno est5 



inserido, ao invés de pegar somente alguns pedaços deste fenômeno. Desse 

modo, o aluno consegue entender o conceito de uma maneira mais consistente, 

ao invés de entender o mesmo de uma forma fragmentada, que possui uma difícil 

compreensão. 

A Física possui muitos meios de ensino que podemos utilizar para que os 

alunos possam construir seu conhecimento, mesmo com dificuldades, mais com 

ações e idéias, muito pode ser realizado nesse sentido. 

Nesse contexto, devemos procurar uma maneira de fazer com que o aluno 

fique estimulado para despertar a sua curiosidade e, com isso, o educando acaba 

vendo uma finalidade para o conteúdo que está sendo ministrado. As atividades 

experimentais apresentadas em espaços alternativos ou atividades extraclasse 

interativas são uma otima sugestão para que isso aconteça. 

Sendo assim, é necessário criar situações desafiadoras que motivem e 

instiguem o estudo da Fisica. 
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