
EXEMPLO DE CÁLCULO DE RE-FLUTUAÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS 

 

FF = FORÇA DE 

FLUTUAÇÃO 

VD = VOLUME 

DISPONÍVEL 

E = EMPUXO 

P = PESO 

PROF = PROFUNDIDADE 

ET = EMPUXO TOTAL 

NT = NÚMERO DE 

TAMBORES 

PA = PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

 

Um veículo pesando 900Kg encontra-se a 17m de prof 

Pergunta-se quantos tambores de 50l. e 8kg serão necessários para flutuá-lo? 

Qual a quantidade mínima de ar usada na operação? 

 

FFt = 50-8 = 42 Kg 

Nt = veículo/FFt 

Nt = 900/42 = 21,43 = 22 tambores 

 

VD = PA (2,7) x Nt (22) x Vt (50) = 2.970 litros/ar (no mínimo) 

 

Existem vários cálculos na física para verificar massa, peso seco, peso úmido, volume 

e densidade do objeto a ser levantado por lifts bags 

Em média um corpo afundado de 75 kg teria 5 kg de empuxo, é como se ele tivesse 

75kg de peso seco, 70 de peso úmido e 5 de empuxo de líquido deslocado 

Baseados no peso do lift, no volume do lift, em média 2 lifts de 25 litros cada, 

levantariam o peso dependendo da profundidade, pois os cálculos se baseiam 

também na ATA que se encontra, e no volume do objeto a ser içado. 

Para corpos tendo em vista a saída de gases devido a putrefação, necessitamos de 

menos força para iça-los, quando é objetos com peso e volume correto, verificamos 

quantos kg tem para ver quantos litros tem os galões que vamos usar. 

Lembre-se que o navio flutua porque o líquido que ele desloca é 

mais pesado que ele mesmo. 

A pedra afunda porque o líquido que ela desloca é mais leve do 

que seu próprio peso. 

Princípio de Arquimedes = todo corpo submerso em um líquido, 

desloca desse líquido uma quantidade determinada, cujo volume 

é exatamente igual ao volume do corpo submerso. 

Lembre-se que todo objeto tem um peso seco e um peso 

molhado. 


