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ASSUNTO

Empuxo.

OBJETIVO GERAL

Compreender o conceito físico de empuxo e a aplicação desta força em sistemas hidrostáticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar experimentalmente como a força de empuxo pode ser calculada

 Identificar o efeito da massa e do volume dos corpos submersos

MATERIAIS

 Mecanismo de equilíbrio, conforme mostrado na Figura 1;

 Água;

 Recipientes de plástico e vidro.

Figura 1 – Esquema do mecanismo de equilíbrio e dos materiais utilizados na prática

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Parte 1: O procedimento abaixo deverá ser realizado três vezes:

a) Certifique-se que os recipientes do mecanismo estejam plenamente vazios;

b) Meça o diâmetro e o comprimento do bloco de aço;

c) Coloque água no recipiente do lado direito até que o equilíbrio do mecanismo seja obtido. Caso necessário,
para o ajuste fino, use a seringa;

d) Ao obter o equilíbrio, retire pequenas quantidades de água do recipiente do lado direito com o auxílio da
seringa e movimente suavemente o mecanismo para que a inércia do sistema seja vencida e a iminência de



equilíbrio seja obtida do lado em que há o bloco de aço;

e) Meça o volume de água do recipiente do lado direito para a condição de equilíbrio atual;

f) Encha de água o recipiente auxiliar e espere que o excesso de água escoe pela mangueira. Recolha o
excesso de água com a garrafa PET;

g) Posicione o recipiente auxiliar embaixo do bloco de aço permitindo que ele toque a água. O recipiente auxiliar
deve estar sobre três tampas plásticas e um bloco cilíndrico de aço;

h) Movimentando  suavemente  a  barra  pelo  lado  direito,  busque  novamente  a  posição  de  equilíbrio  do
mecanismo;

i) Recolha a água que escoará do recipiente auxiliar pela mangueira no copo de vidro. Caso não saia água,
movimente  a  barra  suavemente  algumas  vezes  para  que  a  inércia  da  água  no  recipiente  auxiliar  seja
vencida;

j) Coloque a água recolhida no copo de vidro no recipiente do lado esquerdo com o auxílio da seringa. Meça o
volume retirado;

k) Observe se o equilíbrio do mecanismo foi obtido novamente;

Parte 2: O procedimento abaixo deverá ser realizado apenas uma vez:

l) Adicione uma porca ao bloco de aço

m) Realize os passos de “a” a “k” com a porca adicionada ao bloco de aço

DISCUSSÃO

 Os valores  obtidos em todos os  procedimentos  deverão ser  apresentados,  mas os valores  médios  das
medições deverão ser usados nos cálculos;

 Determinar a massa, volume e volume específico do bloco;

 Avaliar o desequilíbrio do mecanismo após inserir o bloco na água (calcular o balanço de forças);

 Avaliar o equilíbrio alcançado ao retornar a água excedente ao recipiente do lado direito (calcular o balanço
de forças);

 Avaliar a diferença entre o volume de água que escoou do recipiente e o volume do bloco;

 Avaliar o efeito da adição da porca ao bloco e calcular o volume da porca.

ORIENTAÇÕES GERAIS

 As normas de seguranças devem ser obedecidas durante a realização de todo experimento. 

 Após o experimento,  todos os  objetos  devem ser  limpos e organizados,  conforme condição  anterior  ao
experimento.


