
                      Peixes Flutuantes 

 

Problema: Como peixes controlam sua flutuabilidade? 

Vocabulário: 

Força de flutuabilidade – a força aplicada pela água com direção para cima contrastando com a força da 

gravidade para baixo que o objeto exerce na água. 

Flutuabilidade negativa – a força para baixo é maior que a para cima, fazendo com que o objeto afunde. 

Flutuabilidade positiva – a força para baixo é menor do que a flutuabilidade, fazendo com que o objeto 

flutue na superfície. 

Bexiga Natatória – órgão em peixes que auxilia na flutuabilidade. 

Materiais: 1 balão    1 garrafa de água pequena e vazia   1 garrafa de água pequena com óleo e água (ver 

abaixo)  1 saco plástico com zíper   1 fita métrica        1 recipiente grande cheio de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 

1. Coloque a garrafa com água e óleo dentro do recipiente grande com água. Observe.  

2. Coloque a garrafa vazia no mesmo recipiente. Observe.  

3. Encha completamente a garrafa vazia com água tirando a tampa e submergindo a garrafa no 

recipiente. Feche a garrafa embaixo da água de forma que não entre ar. Observe.  

4. Tente fazer com que a garrafa com água possua flutuabilidade neutra. Você não pode utilizar óleo 

para isso.  

5. Encha o saquinho com ar e sele-o quase completamente, deixando uma pequena abertura no zíper 

(menos de um dedo de espessura). Vá colocando o saquinho em pé dentro da água aos poucos, 

puxando pelo fundo do saquinho. Pare quando a abertura estiver na linha da superfície da água. 

Observe. 

6. Agora encha o balão com uma pequena quantidade de ar, de forma que o balão tenha uma palma 

da mão aberta de circunferência. Amarre-o e meça a circunferência com a fita métrica: ____ cm 
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Figura 1 – Montagem do experimento 



7. Coloque o balão dentro do recipiente e segure-o no fundo. Outro colega deverá medir a 

circunferência dentro da água com a fita: _____cm  

Ele ficou maior ou menor? 

 

Análise 

1. No passo número 1, a garrafa afundou ou flutuou? Por quê? 

 

2. O que aconteceu com a garrafa vazia no passo número 2? Por quê? 

 

3. O que mudou quando você encheu a garrafa com água? Por quê? 

 

4. O que você adicionou à garrafa com água para torná-la neutra em flutuabilidade? Funcionou? 

 

5. O que aconteceu com o ar conforme você submergiu o saquinho na água? Por quê? 

 

6. O que aconteceu com o balão no passo 7? Por quê?  

 

7. Gases confinados se expandem ou contraem quando submersos em água? 

 

8. O que aconteceria se você pudesse empurrar o balão a uma profundidade cada vez maior? 

 

 

9. O que acontece com a bexiga natatória de um peixe em grandes profundezas? E quando ele 

emerge em direção à superfície? 

 

10. O que acontece quando um peixe é rapidamente puxado para a superfície, por exemplo, por um 

pescador? 
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