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INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DAS ÁGUAS NA ESTABILIDADE E NA 
CAPACIDADE DE CARGA DOS NAVIOS 

 

 

Quando se fala em embarcações entre pessoas leigas, sempre surgem perguntas do tipo 
“como pode um objeto desse tamanho não afundar?” ou, ainda, “esse navio é mais pesado 
do que água, como ele consegue boiar?”. Na verdade, não se deve levar em conta 
unicamente o peso propriamente dito – ou a massa –, mas, sim, sua forma e, portanto, sua 
densidade. 

Essas questões intrigam a humanidade há muitos anos, tanto é que Arquimedes, que viveu 
entre 288 e 212 a.C., enunciou o seguinte princípio: “Todo corpo imerso em um fluido 
sofre ação de uma força (empuxo) verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao 
peso do fluido deslocado pelo corpo”. 

O Princípio de Arquimedes, como ficou conhecido, diz respeito ao empuxo, que está 
relacionado ao peso do líquido deslocado e não ao peso do corpo submerso. Sendo assim, 
essa é a justificativa para as embarcações flutuarem, pois elas possuem uma determinada 
massa, distribuída por um grande volume, o que faz com que sua densidade seja menor 
do que a da água em que ele flutua. 

Além disso, pelo Princípio de Arquimedes, o peso do navio, que age verticalmente para 
baixo, está em equilíbrio com o empuxo, o qual possui mesmo módulo do peso e age 
sobre o navio, verticalmente para cima. 

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS ATUANTES NO PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESLOCAMENTO DA EMBARCAÇÃO NO PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 

 

Com relação à geometria e estrutura do navio, existem várias definições, mas as principais 
delas, no que concerne à flutuação são o calado e o deslocamento da embarcação, as quais 
são definidas na sequência. 

Calado – é a distância vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa do navio 
naquele ponto. 

Deslocamento – é o peso da água deslocada por um navio flutuando em águas tranquilas. 
De acordo com Princípio de Arquimedes, o deslocamento é igual ao peso do navio e tudo 
o que ele contém na condição atual de flutuação. Nos navios mercantes, o deslocamento 
de refere, em geral, à condição de plena carga. 

Linha d’água (ou linha de flutuação) – é a linha que separa a parte imersa do casco de um 
navio (obras vivas) da sua parte emersa (obras mortas); é a interceptação do plano de 
superfície da água calma com a superfície exterior do casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO DO CALADO E DA LINHA D’ÁGUA EM UMA EMBARCAÇÃO 



 

Durante a fase de projeto e de construção de uma embarcação, algumas dimensões devem 
ser rigorosamente respeitadas, a fim de que ela possa flutuar sobre as águas e manter sua 
estabilidade. Com base em estudos empíricos e fórmulas, são elaborados tabelas e 
gráficos que indicam a posição da linha da água ideal para que esse navio não afunde ou 
tombe. 

De acordo com a carga que ele possui – ou se ele está descarregado – deve-se buscar 
manter a linha d’água conforme indicado nos documentos do navio. Isso pode ser 
realizado por meio do lastro da embarcação. 

Pode-se definir lastro como qualquer material, sólido ou líquido, utilizado para aumentar 
o peso de um corpo – que o contém –, a fim de manter sua estabilidade. 

No caso dos navios, aqui abordados, por muito tempo se utilizaram, como lastro, materiais 
sólidos, como pedras, areia ou metais. Atualmente, as embarcações utilizam água como 
lastro, o que é mais econômico e eficiente do que o lastro sólido, sendo a entrada e saída 
do líquido mais fácil. Assim, se um navio está recebendo carga, a água de lastro é liberada 
no ambiente e, de forma inversa, quando está descarregando, recebe água para manter sua 
estabilidade, balanço e integridade estrutural. 

Também deve ser considerada a perda de peso ao longo do trajeto do navio, como queima 
de combustível, utilização de água potável e consumo de alimentos, entre outros; para os 
fins já apontados, nesses casos, o peso reduzido deve ser reposto pela entrada de água de 
lastro nos tanques específicos. 

No caso específico aqui discutido, a variação no calado do navio não se dá pelo aumento 
ou redução no seu peso total (estrutura, carga, tripulação e demais produtos a bordo), mas, 
sim, pela variação da densidade da água em que a embarcação navega. Dessa forma, se a 
densidade da água aumenta ao longo do trajeto, o calado diminui, sendo necessária a 
entrada de água nos tranques de lastro. De forma totalmente inversa, se a densidade 
diminui, o calado aumenta (navio afunda mais), devendo-se, então, liberar água de lastro. 
Se a densidade se mantém, não se deve alterar a quantidade do lastro, pois o calado 
manter-se-á constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTRO EM UM NAVIO 



Segundo definição do dicionário Michaelis, densidade é um substantivo feminino que, 
no âmbito da Física, representa o “quociente entre a massa de um corpo e seu volume”. 
Daí já se depreende a fórmula da densidade: 

 

 

 

 

 

 

Apesar de o significado relacionar a propriedade física densidade a um “corpo”, que 
remete ao estado sólido da matéria, ela pode ser utilizada para qualquer estado, inclusive 
para fluidos, que se apresentam nos estados líquido e gasoso. 

Para líquidos, o instrumento que mede a sua densidade de forma prática é o densímetro 
(figura abaixo). Na verdade, trata-se de um tubo de vidro com uma certa quantidade de 
chumbo na sua base, responsável pelo peso, e na região superior do tubo existe uma escala 
demarcada. Ao mergulhar o densímetro no líquido, ele afunda até deslocar um volume de 
fluido cujo peso se iguale ao dele, fazendo com que a superfície do líquido indique 
determinado ponto da escala, que é, na verdade, sua densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSÍMETRO 

 

O draft survey (ou arqueação) é a medida do volume interno de uma embarcação. Em 
linhas gerais, pode-se dizer que é uma operação utilizada para calcular o peso de carga 
transportada numa embarcação, seja no embarque ou desembarque. 

Quando um navio está recebendo carga, a sua capacidade de carga e o volume dos espaços 
internos são limitantes na quantidade de material a ser carregada, mas considerando que 



ele percorrerá um trajeto pré-definido, a profundidade das águas é o principal fator de 
restrição. 

No caso de uma embarcação que está em uma região portuária, onde a profundidade das 
águas geralmente é bem menor do que nos oceanos, o calado será muito importante e é o 
que vai determinar a quantidade de carga a bordo do navio. Além disso, a profundidade 
do porto de destino também é relevante, já que, se ela for menor do que na origem, menos 
carga deverá ser carregada. 

Não menos importante é a questão da densidade das águas nas quais o navio deverá 
navegar. A densidade no porto de origem, ao longo do trajeto e no porto de destino devem 
ser conhecidas, a fim de que se possa estimar o grau de flutuação da embarcação. A 
densidade é determinante no que diz respeito à flutuação do navio. Tanto é que ela é um 
dos fatores considerados no processo de draft survey. 

Em um exemplo prático, um navio carregando 68.000 toneladas no porto de Paranaguá 
(baía de Paranaguá), cuja densidade da água é de, aproximadamente, 1,017g/cm³, seria o 
equivalente a carregar 68.647 toneladas se a densidade fosse de 1,025 g/cm³ (na saída do 
mesmo porto para o oceano). Essa diferença representa quase 1% a mais de carga e acaba 
não indo a bordo devido à profundidade no porto, que limita o calado do navio. Se o navio 
carregasse uma quantidade maior, tocaria seu casco no fundo. 

 

CONCLUSÃO 

Por tudo o que foi exposto nesta análise, conclui-se, de forma sucinta, que, quanto menor 
a densidade da água em que uma embarcação navega, mais ela afundará e, por isso, deverá 
liberar água de lastro para que ela flutue mais. Por outro lado, em águas salgadas, cuja 
densidade é maior, ocorre extremamente o oposto: o navio afunda menos e, por isso, deve 
receber mais água de lastro para que submerja mais, retornando, assim, à sua posição de 
maior estabilidade. 

Assim, o navegador deve conhecer o meio em que navega e, de forma especial, como 
demonstrado aqui, as características da água, mais especificamente sua densidade, já que 
a estabilidade do navio depende dela. As alterações de densidade ao se navegar de uma 
região para outra devem ser especialmente levadas em conta; isso ocorre principalmente 
na entrada/saída de baías, em que se alterna entre água salgada (oceanos) e água doce 
(diversas regiões portuárias) ou vice-versa. 

É de fundamental importância manter a estabilidade da embarcação, já que, se isso não 
for atendido, o navegador poderá reduzir a eficiência da navegação – consumindo mais 
combustível e gerando vibrações prejudiciais ao navio – e, em um caso mais extremo, a 
perda da governabilidade e da manobrabilidade da embarcação, o que pode resultar em 
colisões e avarias à sua carga, além de danos irreversíveis ao meio ambiente. 

Outro ponto importante é a limitação que a variação da densidade das águas ao longo do 
trajeto impõe. Deve-se considerar a densidade não só na origem ou no trajeto em si, mas, 
também, no porto de destino para avaliar se o navio entrará com tranquilidade na zona 
portuária e poderá atracar no porto, considerando a profundidade das águas na região e o 
nível de carga do navio. 


