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EQUILÍBRIO DE FLUTUAÇÃO 

 

 

Quando um corpo emerge na superfície da água, ele passa a deslocar um menor 

volume de água. De acordo com o Princípio de Arquimedes, seu empuxo (que antes era 

maior do que seu peso ) diminui.  

O bloco ficará em equilíbrio de flutuação na superfície da água quando a força 

de empuxo for exatamente igual ao peso. Dizemos que o corpo ficará flutuando em 

equilíbrio estático. 

 

 
Figura 1 

 

Quando um corpo está flutuando em um líquido, ele está sujeito à ação de duas 

forças de mesma intensidade, mesma direção (vertical) e sentidos opostos: a força-peso 

e o empuxo. Os pontos de aplicação dessas forças são, respectivamente, o centro de 

gravidade do corpo G e o centro de empuxo C, que corresponde ao centro de gravidade 

do líquido deslocado ou centro de empuxo. Se o centro de gravidade G coincide com o 

centro de empuxo C, situação mais comum quando o corpo está totalmente mergulhado, 

o equilíbrio é INDIFERENTE, isto é, o corpo permanece na posição em que for 

colocado. 

 
Figura 2 
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Quando um corpo flutua parcialmente imerso no fluído e se inclina num 

pequeno ângulo, o volume da parte da água deslocada se altera e, portanto, o centro de 

empuxo muda de posição. Para que um objeto flutuante permaneça em equilíbrio 

ESTÁVEL, seu centro de empuxo deve ser deslocado de tal modo que a força de 

empuxo (de baixo para cima) e o peso (de cima para baixo) produzam um torque 

restaurador, que tende a fazer o corpo retornar a sua posição anterior. 

     
figura 3 

 

Quando o centro de gravidade G estiver acima do centro de empuxo C, o 

equilíbrio pode ser estável ou não. Vai depender de como se desloca o centro de 

empuxo em virtude da mudança na força do volume de líquido deslocado. As figuras 

(4a) e (4b) mostram essa situação, onde o centro de gravidade G está acima do centro de 

empuxo mas, ao deslocar o corpo da posição inicial, o centro de empuxo muda, de 

modo que o torque resultante faz com que o corpo volte para sua posição inicial de 

equilíbrio. 

Obs.: A diferença conceitual entre centro de empuxo e centro de gravidade é que a 

posição do centro de gravidade não se altera em relação ao corpo, a menos que ele seja 

deformado. Mas o centro de empuxo do corpo flutuante muda de acordo com a forma 

do líquido deslocado porque o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade 

do líquido deslocado pelo corpo. 

 
Figura (4a)               Figura (4b) 

 

As figuras abaixo mostram o equilíbrio chamado INSTÁVEL. Movimentando o corpo 

(oscilando) de sua posição inicial, o deslocamento do centro de empuxo faz com que o 

torque resultante vire o corpo. 

A tarefa de um engenheiro naval consiste em projetar os navios de modo que isto não 

ocorra. 

 
Figura (5a)         Figura (5b) 

 

 
Fonte: http://www.estudos.fisica.com.br/equilibrio-de-flutuação  
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