
O Despertar para a Ciência 



QUESTÕES CURIOSAS 
Por que cai a chuva em gotas e não a jorro? 

 O vapor de água rodeia a terra, fazendo parte do ar. 

 Quando as nuvens de formam, é como se a água tivesse saído 
do seu esconderijo. 

 O vapor de água disperso no ar reúne-se em gotículas ou 
cristais de gelo que, caindo em grupo, formam uma nuvem 
visível. 

 A chuva não é algo que está dentro das nuvens. 

 A chuva é uma nuvem que se desfaz, perdendo partes de si 
mesma. 

 As gotículas de água ou cristais de gelo quando se tornam 
demasiado pesados caem em direcção à Terra. 

 Algumas gotas de chuva evaporam-se antes de atingirem o solo. 
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QUESTÕES CURIOSAS 
Como se formam os flocos de neve? 

 Os cristais de neve formam-se em nuvens frias, muito acima 
da Terra, a altitudes onde a temperatura desce a -40ºC. 

 O vapor de água das nuvens congela subitamente, 
transformando-se em cristais de gelo. 

 Nas nuvens mais baixas, a temperaturas mais elevadas, o 
vapor de água congela lentamente em torno de partículas  
empurradas pelo vento, a temperaturas de cerca de 0ºC. 

 Os cristais de neve são, na maior parte das vezes, terra com 
revestidos de gelo por cima. 

 Um floco de neve é constituído por 2 a 200 cristais de neve 
diferentes.  
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QUESTÕES CURIOSAS 
Por que sopra o vento? 

 O nosso planeta está rodeado por uma camada de moléculas 
de gás – atmosfera (azoto, oxigénio, etc.). 

 As moléculas de gás estão em constante movimento em todas 
as direcções, apesar de se manterem presas à Terra pela força 
da gravidade. 

 Os ventos são movimentos de grandes aglomerados destas 
moléculas. 

 Uma brisa pode fazer com que o chapéu esvoace. 

 Um imenso rio de ar, com vários quilómetros, pode deslocar-se 
por todo o planeta. 

 O vento é provocado pela variação de pressão do ar na 
atmosfera, das zonas de pressão mais elevada para as de 
pressão mais baixa. 
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QUESTÕES CURIOSAS 
Aviões…por que voam? 

 Avião não é um tubo cilíndrico que voa, tem asas! É aí que está o segredo 
do avião para se sustentar em voo. 

 Consideremos uma corrente de ar em torno da asa de um avião em voo. 

 O perfil da asa, e as linhas de ar que circulam em seu redor são muito 
importantes para a sustentação do avião. 

 As asas têm uma forma tal, que a distância total percorrida pelo ar na sua 
face superior é maior do que na inferior. 

 Assim, a velocidade do fluxo de ar sobre a asa tem de ser maior do que 
sob a mesma, o que origina na parte superior uma pressão mais baixa. 

 Essa diferença de pressão exercida sobre a face inferior da asa resulta 
numa força de baixo para cima, que sustenta o avião no ar. 

 Para que a força para cima seja suficientemente intensa para compensar o 
peso do avião, a velocidade dele em relação ao ar deve ser relativamente 
grande, o que se consegue através do impulso dado pelas hélices ou 
pelas turbinas a jacto. 

 

 



QUESTÕES CURIOSAS 
Marés…por que ocorrem? 

 Todos nós já aprendemos que o movimento das marés está ligado à 
perturbação gravitacional da Lua e, em menor intensidade, à do Sol. 

 A Lua perturba o campo gravitacional, e atrai os corpos na sua 
direcção. 

 Não só as águas dos mares e oceanos mas todos os corpos são 
afectados por esta mudança. 

 Como as águas têm uma maior liberdade de movimento, é nela que 
notamos de maneira mais clara esta variação. 

 Quando o Sol e a Lua estão alinhados, na Lua Nova ou na Lua Cheia, 
a sua influência é somada ou subtraída e temos as marés vivas (as 
maiores marés). Nas Luas Quarto Crescente e Quarto Minguantes, 
temos as marés menores. 

 As marés variam com um ciclo de 12 horas, e não de 24 horas. Neste 
caso temos duas marés diárias em vez de uma. 
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O Despertar para a Ciência 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque é que a minha mãe consegue que as rosas brancas fiquem azuis? 

 R.: Se calhar mergulhou-as numa lata de tinta azul. 
 Porque é que o pão cresce? 

 R.: Porque a mãe coloca “vitamina” na massa. 
 Porque é que o açúcar desaparece no leite? 

 R.: Porque o açúcar se derrete no leite que é guloso.  
 Porque é que a água do mar é salgada? E as dos lagos não é! 

 R.: Porque tem muito bacalhau de molho, a água do mar. 
 Porque vestimos roupas claras no Verão? 

 R.: Porque são mais alegres. 
 Porque é que o ovo pode flutuar? 

 R.: Porque ganhou ar. 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque “aparece” o arco-íris? Como se forma? 

 R.: Aparece quando chove e está Sol ao mesmo tempo. 
 Porque é que o espelho fica embaciado quando tomamos banho? 

 R.: É o vapor de água. 
 Porque é que o azeite “não se mistura” na água? 

 R.: Não sabem responder. 
 Porque é que em certos sítios há eco? 

 R.: Não sabem responder. 
 Porque é que aparece a trovoada? 

 R.: Porque as nuvens chocam; porque Deus está zangado. 
 Porque é que a cebola faz chorar? 

 R.: Não sabem responder. 



ÁGUA 



Introdução 

 A água é uma substância extraordinária. Ela cobre 
mais de dois terços da superfície terrestre e não 
existiria vida na Terra sem ela. 

 As experiências a seguir apresentadas vão ajudar a 
conhecer as incríveis características da água. 

 Por exemplo, ajudam a explicar porque os navios 
pesados flutuam, como certas substâncias 
desaparecem quando misturadas com águas, como 
se produz electricidade nas centrais hidroeléctricas, 
etc. 

 A 0 ºC a água congela (p.f.); a 100 ºC a água 
evapora (p.e.). 

 



Temas 

 A água no estado líquido, 

sólido e gasoso. 

 Os níveis da água e a água 

corrente. 

 Tensão de superfície. 

 Densidade e deslocamento. 

 Substâncias que se 

dissolvem na água. 

 Água para a vida e energia.  

 



A água no estado líquido, 

sólido e gasoso 

 Quando chove, a água cai das nuvens e forma poças no chão. 
Quando a chuva pára e o Sol começa a brilhar, as poças secam 
e a água desaparece. Para onde vai ela? O calor do Sol 
transforma a água em minúsculas gotinhas (vapor de água), que 
sobem no ar – evaporação. 

 O vapor de água nem sempre permanece no ar. Às vezes 
transforma-se de novo em líquido, quando o ar arrefece – 
condensação. O ar frio não consegue suportar tanto vapor de 
água quente quanto o ar quente, e assim o vapor de água 
condensa-se, formando as gotículas de água. 

 A água solidifica-se de duas maneiras: quando a sua 
temperatura baixa até 0 ºC (ponto congelamento), formação de 
cubos de gelo; quando o vapor de água congela, formação de 
geada (mesmo dentro da arca congeladora). 



Frigorífico… 



Medir a 

precipitação… 



Apanhar o gelo… 



Cortar o gelo… 



Os níveis da água e a água 

corrente 

 A água pode correr para cima, vencendo a 

força da gravidade. 

 Normalmente, é a pressão do ar ou o calor 

que fazem a água subir. 

 No entanto, se a água estiver confinada em 

tubos estreitos tende a ser puxada para 

cima, por meio de um processo chamado 

acção capilar. 



Água 

levantada… 



Vulcão 

submarino… 



As flores… 



Pressão 

(a força da água)… 



Tensão de superfície 

 Se observarmos as gotas da chuva ou as gotas da 
água da torneira…que forma têm? 

 Quanto menores forem as gotas mais se aproximam 
de uma esfera perfeita. 

 A superfície da água é mantida unida por uma força 
– tensão de superfície. 

 A água parece ter uma ‘pele’ fina e elástica em seu 
redor. 

 A tensão de superfície pode enfraquecer, por 
exemplo por acção do sabão (daí ser possível fazer 
bolas de sabão).  



Despejar água… 



Um cordel de água… 



Tensão 

superficial… 



Elasticidade 

da água… 



Barco 

de sabão… 



Magia com 

fósforos…  



Bolas de 

sabão… 



Densidade e deslocamento 

 Porque flutuam alguns objectos e outros afundam? 

 Quais os objectos que flutuam mais facilmente…os grandes ou 
os pequenos? 

 Será que a forma do objecto interfere na sua flutuabilidade? 

 Tanto a densidade como a forma de um objecto são importantes 
para fazê-lo flutuar ou afundar. 

 A forma controla a quantidade de água que ele tira do lugar 
(desloca). 

 Se a quantidade de água deslocada for pesar mais que o objecto 
este flutua, caso contrário afundará. 

 Não são apenas os sólidos que flutuam ou afundam na água. 

 Líquidos diferentes têm densidades diferentes, logo uns são 
mais pesados que outros. Se um líquido não se misturar com 
água podemos descobrir se ele é mais leve ou mais pesado do 
que a água. 



O que flutua 

na água… 



Flutuar e 

afundar… 



Afundar o 

barco… 



Mergulhador… 



Bolas que sobem… 



Qual o mais denso… 



Ovo mágico… 



Substâncias que se dissolvem 

na água 

 Quando se mistura o açúcar no chá ele 

desaparece e o chá fica doce – dissolução. 

 Mas as substâncias dissolvidas na água 

também podem ser recuperadas, isto é, 

separadas novamente da água. 



Misturas com água… 



Estalactites… 



Água para a vida e energia 

 65% do nosso corpo é formado por água. 

 95% de uma medusa é água. 

 Todos os seres vivos têm uma percentagem elevada de água na 
sua constituição e precisam dela para viver. 

 Muitas plantas e animais passam a vida toda na água. Outros 
sobrevivem com muito pouca água. 

 A força da água corrente tem sido utilizada desde há centenas 
de anos como fonte de energia. 

 Os moinhos usam a força da água corrente para girar as mós. 

 As centrais hidroeléctricas convertem a energia cinética e 
potencial da água em electricidade. 



Beber água do mar… 



Limpar a água… 



Limpar a água… 



Água no deserto… 



Produção de electricidade… 



Produção de electricidade… 



AR 
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Introdução 

 Respiramos ar…e o oxigénio contido nele mantém-nos vivos. 

 Conseguimos ver o ar quando se formam bolhas debaixo de 
água. 

 É muito mais fácil ver os efeitos do ar ao nosso redor. 

 Quando aquecemos o ar ele sobe, por ficar menos denso. 

 Os pássaros e planadores utilizam correntes ascendentes de ar 
quente. 

 O ar em movimento tem força suficiente para empurrar barcos, 
movimentar moinhos, etc. 

 Quando apertado (comprimido) o ar ‘ganha força’, por exemplo, 
ajuda helicópteros a subir sustenta o peso dos veículos (dentro 
dos pneus). 



Temas 

 Ar e peso. 

 Ar quente. 

 Pressão do ar. 

 Ar em movimento e ar 

comprimido. 

 Ar e clima. 

 Ar e combustão; vida; 

som.  



Ar e peso 

 O ar está em toda a parte, mas é difícil comprovar 
isso, pois não podemos vê-lo, prová-lo ou tocá-lo. 

 O ar também não tem cheiro, se bem que podemos 
detectar o cheiro de flores, comida, fumo de gasolina 
e outras substâncias transportadas pelo ar. 

 Quando o ar se move, podemos senti-lo e ver o efeito 
que ele provoca em outras coisas. 

 Leva o lixo pela rua, balança as árvores e plantas, 
movimenta as nuvens, etc. 

 O ar que ocupa todo o espaço à nossa volta quanto 
pesa ele? Os cientistas utilizam instrumentos 
sofisticados e delicados para medir o peso do ar.  



Onde está o ar… 



O ar precisa de espaço… 



Pesar o ar… 



Sem molhar o lenço… 



Submarino… 



Ar quente 

 O ar quente é mais leve do que o ar frio, e por isso ele sobe, 
dando lugar ao ar frio. 

 Isto faz com que as correntes de ar circulem para dentro e para 
fora dos edifícios. 

 Os pássaros flutuam em correntes ascendentes de ar quente, e 
os planadores ficam no ar por causa dessas mesmas correntes. 

 As coisas arrefecem depressa quando colocadas no ar frio 
porque o calor passa dos objectos quentes para o ar frio. 

 As correntes de ar frio fazem-nos tremer, porque o nosso corpo 
perde energia (calor) para o ar circundante. 



Ar quente sobe… 

Cobra que gira… 



O ar quente… 



Um balão… 



Arrefecer… 



Pressão do ar 

 Quando nadamos debaixo de água, podemos sentir 
a água a empurrar o corpo. 

 O ar que nos rodeia faz exactamente o mesmo, mas 
não nos apercebemos porque já estamos 
acostumados. 

 Existe cerca de 1 kg de ar a pressionar cada 
centímetro quadrado (cm2) da nossa pele. 

 A pressão é provocada por uma camada de ar – 
atmosfera. 

 A maior parte do ar concentra-se a cerca de 5 km 
acima da superfície da Terra. 



Barómetro… 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_FEcHJfaMW1o/SS3AtXhYk8I/AAAAAAAAFYY/euMFyp_i7mo/s400/altimetro_1.jpg&imgrefurl=http://ex-ogma.blogspot.com/2008_11_01_archive.html&usg=__Pdrdn72nzFHKl1xD_5wXeVPK4z8=&h=316&w=400&sz=40&hl=pt-PT&start=3&tbnid=GDVz6fjgJ1u1ZM:&tbnh=98&tbnw=124&prev=/images?q=altimetro&gbv=2&hl=pt-PT


Força do ar… 



Copo mágico… 



Fonte… 



As palhinhas, como 

funcionam… 



O ovo… 

Quando o papel 

arde, consome o 

oxigénio do ar. 

O ovo fecha o 

gargalo da 

garrafa, e o ar 

não pode entrar 

para substituir o 

oxigénio. 

Isto reduz a 

pressão do ar 

dentro da garrafa 

e o ovo é sugado 

para dentro. 



Ar em movimento e ar 

comprimido 

 Quando o ar se move, tem menos força de impulso, e, por isso, 
não pressiona os objectos tanto quanto o ar parado. 

 Os objectos parecem sugados numa corrente de ar em 
movimento, mas o que acontece, na verdade, é que a pressão 
de ar ao seu redor é mais forte e, por isso, empurra-os para 
dentro da corrente de ar. 

 Os objectos podem ser empurrados com muita força para dentro 
do ar veloz de um furacão. 

 Em 1738, o suíço Bernoulli, descobriu que o ar em movimento 
tem menos força de impulso do que o ar parado (princípio de 
sustentação dos aviões). 

 A forma aerodinâmica dos aviões faz com que eles voem. 

 Quando se bombeia um pneu com ar, empurramos mais ar para 
dentro dele. O ar fica mais apertado num espaço pequeno – ar 
comprimido. Este ar sustenta bicicletas, carros, etc. 



Borrifador… 



Asa… 



Papel suspenso… 



Avião de papel… 



A força do ar… 



Helicóptero… 



Foguete… 



Pára-quedas… 



Papagaio… 



Aviões… 



Aviões… 



 

Ar e clima 

 Mudanças de temperatura e pressão movem grandes 
quantidades de ar. 

 Este ar que se move chama-se vento. 

 A direcção e a velocidade do vento afectam o clima. 

 As informações sobre ventos são recolhidas nas 
estações meteorológicas, em navios e em satélites 
espaciais. 

 Estes dados são usados para prever o tempo. 

 Podemos capturar o vento e utilizar a sua força para 
empurrar barcos, mover máquinas, moinhos de vento, 
etc. 



Cata-vento… 



Vento… 



Moinho de vento… 



Moinho de vento… 



Barco a vela… 



Ar e combustão; vida; som 

 O fogo não existe sem ar. 

 Quando o fogo se está a apagar as pessoas 

às vezes sopram ou abanam as chamas, 

levando-lhe mais ar. 

 Todos as coisas vivas precisam do oxigénio do 

ar para sobreviver. 

 Nos locais onde não há ar suficiente (topo de 

montanhas) ou onde não há ar algum (espaço, 

água) utilizam-se os suprimentos de ar. 



Ar e combustão; vida; som 

 O ar não carrega apenas os aviões e 

pássaros, mas também sons. 

 Os sons viajam pelo ar como ondas num lago. 

 Os sons movimentam o ar perto deles, 

produzindo vibrações (ondas). 

 Quando a vibração, depois de se propagar no 

ar, chega ao nossos ouvidos, faz vibrar os 

tímpanos e assim ouvimos os sons. 

 



Corrida de velas… 



Extintor de incêndio… 



Que quantidade de ar… 



Harpa… 



Garrafas musicais… 



Distância da trovoada… 

É possível determinar a distância a que está uma trovoada, medindo o 

intervalo de tempo entre a ocorrência do relâmpago e o instante em que se 

ouve o trovão. 

Como a velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 000 m/s, o 

relâmpago é visível quase “instantaneamente”. 

Contudo, como a velocidade do som no ar é substancialmente menor (340 

m/s), o trovão não se ouve em simultâneo. 

Assim, a distância em metros ao local onde ocorreu a trovoada é obtida 

multiplicando 340 pelo intervalo de tempo, em segundos, entre o 

relâmpago e o trovão. 

Por exemplo: 

 se o intervalo é de 10 segundos, a trovoada está a 3 400 m (3,4 km) 

se a trovoada estiver a 5 000 m (5 km), o intervalo de tempo é de 14,7 s.  



Eco… 

O eco é um fenómeno físico que se detecta com facilidade no dia-a-dia.  

É causado pela reflexão do som. 

A reflexão do som ocorre quando as ondas sonoras encontram superfícies 

duras e lisas. Nessas condições, voltam para trás, reflectindo-se. 

O nosso ouvido só distingue duas vezes seguidas o mesmo som se 

tiverem uma diferença de 0,10 s. Nesse intervalo de tempo, a distância 

percorrida pelo som é de 34 metros. As ondas sonoras efectuam duas 

vezes o mesmo percurso. Portanto, 17 metros é a distância mínima 

necessária, entre nós e um obstáculo para conseguirmos ouvir eco. 

O eco é uma consequência da reflexão do som; 

pode ocorrer quando a distância entre a 

fonte  e o obstáculo é igual ou superior a 17 m. 



O Despertar para a Ciência 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque é que a minha mãe consegue que as rosas brancas 
fiquem azuis? 

 R.: Ao mergulhar rosas brancas num líquido azul, por 
exemplo, o liquido vai subir por capilaridade através do 
caule da flor até chegar às pétalas, tornando-a azul. 

 Porque é que o pão cresce? 

 R.: O pão cresce devido a reacções que ocorrem causadas 
pelo calor. Normalmente utiliza-se o fermento, que é um 
reagente químico, que contribui para o aumento do pão. 

 Porque é que o açúcar desaparece no leite? 

 R.: Porque o açúcar dissolve-se no leite, ocupando os 
espaços vazios entre as partículas de leite (açúcar, água, 
gorduras, etc.) 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque é que a água do mar é salgada? E as dos lagos não é! 

 R.: Na água do mar encontram-se dissolvidos uma grande quantidade 
iões (cloro, sódio, sulfato magnésio, cálcio e potássio. Quando juntos, os 
dois iões mais comuns, sódio e cloro, forma-se o comum "sal de mesa" 
(NaCl), que representa no mar mais de 90% de todos os sais. A 
concentração dos sais dissolvidos na água do mar é cerca de 3,5% do 
peso total da água. 

 Porque vestimos roupas claras no Verão? 

 R.: Uma parte da luz solar que chega à Terra, transporta energia. Na luz 
há calor! As roupas claras absorvem pouca luz, por isso, pouco calor. É 
essa a razão porque usamos roupas claras no Verão. No Inverno, usamos 
roupas mais escuras porque absorvem muita luz e, por isso, muito calor. 
É esse o motivo que leva as pessoas a caiarem as casa no Alentejo.  

 Porque é que o ovo pode flutuar? 

 R.: Porque a sua densidade é menor do que a do líquido em que está 
mergulhado. 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque “aparece” o arco-íris? Como se forma? 

 R.: Cada gota de água do arco-íris funciona como um prisma quando a luz 
a penetra, ou seja, separa, no seu interior, por difração, a luz solar no 
seu vasto espectro de cores; propriedade demonstrada por Newton, em 
1666. 

 Porque é que o espelho fica embaciado quando tomamos banho? 

 R.: Devido à condensação do vapor de água existente no ar na sua 
superfície. 

 Porque é que o azeite “não se mistura” na água? 

 R.: Porque a densidade do azeite e da água é diferente. São líquidos 
imiscíveis. 

 Porque é que em certos sítios há eco? 

 R.: O som ao propagar-se, se encontrar um objecto pode ser reflectido, 
e volta a passar a segunda vez pela pessoa (eco) (condição mínima de 
separação pessoa objecto 17 m). 



Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque é que aparece a trovoada? 

 R.: As trovoadas são acontecimentos, um tão pouco raros, que ocorrem quando o ar quente e 
húmido ascende em pouco tempo, e têm como aviso o céu bastante negro(nuvens do tipo 
cúmulos-nimbos). Apesar da relativa amenidade do nosso clima, o acontecimento inevitável e 
ás vezes súbito de alterações meteorológica pode atingir mais ou menos gravemente pessoas 
e bens.  

 Dentro das nuvens, bruscas correntes de ar geram fricção entre gotas de água e gelo, 
levando à formação e ao aglomeração de electricidade estática. 

 No topo das nuvens acumulam-se as cargas eléctricas positivas e na zona inferior as 
negativas. Quando a acumulação de cargas negativas atinge um valor elevado, gera-se uma 
descarga eléctrica sobre a aparência de raios (visíveis como relâmpagos luminosos) dirigidos 
para a área superior da nuvem ou mesmo para o solo. 

 Os raios aquecem instantaneamente o ar e o vapor no seu percurso, obrigando-os a uma 
expansão brusca, seguida de rápido arrefecimento e contracção. Este aquecimento é tal que 
origina uma violenta explosão, ouvindo-se então o trovão. 

 Como o som e a luz viajam a velocidades diferentes, um observador posicionado a alguma 
distância da tempestade vê o relâmpago uns segundos antes de ouvir o trovão. 

 Os raios tomam sempre o caminho mais rápido para o solo e frequentemente isso implica a 
passagem através de objectos altos isolados na paisagem, como por exemplo árvores, casas 
ou mesmo pessoas. Para prevenir ou diminuir os efeitos desta situação, assegura-te que 
estás sempre informado sobre a previsão do tempo e cumpre as medidas de segurança, para 
este caso. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.publico.clix.pt/getimage.asp?tb=IMAGENS&id=171881&imgrefurl=http://www.cantinhodomundo.com/2006/06&h=342&w=512&sz=18&tbnid=ZTNGL9B_RRa3dM:&tbnh=88&tbnw=131&prev=/images?q=trovoada&hl=pt-PT&usg=__nNuIwQOB0YV3-GRxRyMTp6zDIec=&ei=QRbfSurmH8eO_Aax5vi5AQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAw


Questões colocadas frequentemente pelos 
alunos relacionadas com Ciências, em 

particular Física e Química 

 Porque é que a cebola faz chorar? 

 R.: Quando se pica uma cebola destroem-se tecidos, e 

estas reacções dão-se em tal quantidade que o composto 

B, que é volátil, chega aos olhos. Não se sabe 

exactamente porque é lacrimogéneo, mas pensa-se que se 

dissolve nos fluidos oculares e se decompõe produzindo 

várias substâncias e, entre elas, ácidos. Para que estes 

não produzam danos nos olhos é necessário removê-los. É 

isso que o nosso organismo faz, para nosso bem; as 

lágrimas diluem os ácidos e removem-nos. E lá vem a tal 

choradeira... 



Acho que estou  
perdido?! 

mas... 
Estou tentado a 

fazer umas 
experiências! 



AHHH!!! 
Socorro! 

 
Ovos que 
nadam?! 

 



Se já sabes nadar 
na piscina, será que 
já tentaste nadar 

no mar, quando 
está bandeira 

verde?  

Tenta 
boiar na 
piscina e 
no mar.  

O que é 
mais 
fácil?  

Sim, no mar é muito mais fácil boiar! Sentes que a água te 
empurra para cima!  

 



Para perceberes por que é assim, faz a seguinte 
experiência. 

 Material  

•Sal  

•Água 

•Ovo 

•Tina  

•Colher  

Põe água na tina 
e coloca, 

cuidadosamente
, o ovo no seu 

interior.  



Regista o que 
observaste. 

 



Meninos!!! 

Se ovo está 

fresquinho 

afunda, 

VERDADE!? 

Mas... 

Não era  

para eu 

responder? 



Agora retira o 
ovo e adiciona 3 

colheres, de 
sopa, de sal, à 
água. Mexe com 
a colher até que 
o sal se dissolva 

na água.  

Coloca 
novamente o 
ovo na água. 



PSSST! 
Regista o que 
observaste. 

 



Iuuupiii!!! 

Espectacular!!! 

O OVO 

FLUTUA... 
Pois... 

Mas... 

Porquê? 



                                                                     

                 

 

Concluíste que  

A água salgada tem esta propriedade: alguns objectos 

que não flutuam na água doce, flutuam na água 

salgada, desde que se junte sal suficiente, isto é, a 

densidade da água aumenta após a adição do sal.  

Para perceberes o que é a DENSIDADE, imagina que 

a água é uma rede, que tem espaço suficiente entre 

os seus buracos para deixar passar o Ovo. O que 

acontece quando adicionas o sal é que vais tornar os 

buracos, da rede, mais apertados e mais próximos uns 

dos outros, não deixando que o ovo vá ao fundo, e, 

por conseguinte, fique a flutuar.  

Por isso dizemos que a água salgada apresenta maior 

capacidade para sustentar corpos.  

Resumindo, podemos concluir que o ovo flutua porque a 

água, com sal, se tornou mais densa.  



 
 
Experimenta repetir a mesma 
experiência com outros 
materiais. 

Consegues pô-los a flutuar?  



Isto da DENSIDADE DA 

ÁGUA é mesmo esquisito! 

Não vejo nada!!! 



Isto não é a 

Densidade da 

Água!  

É ... 

Uma ONDA 

NEGRA! 

SOCORRO!!! 

 

 

Vamos fugir 

daqui!!! 



ONDAS 

NEGRAS?! 

Mas... 

O que é 

isso? 

Perigo para a 

nossa vida! 

Diz ali naquela 

placa! 

Nada! Rápido!... 

Há barcos muito grandes que transportam o petróleo dos países que o 

produzem, a partir do crude extraído do subsolo, para outros países que o 

consomem. O petróleo é um líquido preto com o qual se produz a 

gasolina e os plásticos. Por vezes estes barcos têm acidentes e o petróleo 

espalha-se no mar. Muitos animais marinhos e algumas aves, acabam por 

morrer, porque a Maré Negra, lhes destrói o habitat e o alimento. 



Agora que já 

estamos a salvo, 

importaste de me 

explicar porque é 

que lá em cima está 

tudo negro e aqui 

em baixo não?! 

Estou muito 

CURIOSA, mas... 

Acho que não sou 

a única! 

Olha para a cara 

de curiosidade 

daqueles 

Meninos! 

Queres saber porque é 

que o PETRÓLEO NÃO 

AFUNDA? 

 Não é? AHHH! 

AHHH! 



PESSOAL! 

Mais uma 

EXPERIÊNCIA! 

 

Vamos chamar-lhe: 

“ONDAS NEGRAS”   



Já sabes que certos 

materiais flutuam na 

água e outros 

afundam. 

E... O que acontece se 

juntares diferentes 

líquidos? 



Para responderes a estas perguntas tens 
de experimentar e observar.  

 Material  

•1 Copo de boca 
larga (Goblé) 

•Água 

•Óleo alimentar 

• Geleia ou melaço 

•Colher 

Coloca água no goblé. 
Adiciona um pouco de 
óleo alimentar e mexe 

com a colher.  
Deixa a mistura 

repousar 2 minutos.  

Regista o 
que 

observaste!  
 



Olha!!! 

O óleo forma 

uma camada 

que  fica a 

flutuar à tona 

da água! 

Sim! 

E porquê? 

Hummm... 

Porque é menos 

denso que a 

água?! 

BOA!!! 



Agora, no mesmo 
goblé, adiciona 

geleia e mexe com 
uma colher.  

Deixa repousar 
durante 2 minutos 

e observa o 
resultado.  

Regista o 
que observas!  

 



Então, a geleia foi ao 

fundo porque é mais 

densa do que a água e 

a mistura ficou com 3 

camadas 

diferentes?!... 

Espectacular!!! 
Percebes agora, 

porque é que o 

petróleo fica à tona 

da água? 

Tal como o óleo, o 

PETRÓLEO FLUTUA, 

porque é MENOS 

DENSO do que a água! 



Acrescenta agora, à tua pilha de líquidos, 
alguns objectos: uma rolha, um pedaço de 
batata, um pedaço de maçã, um clipe e 
outros objectos.        O que observas? 

 



Adaptado de: http://www.quadroegiz.com/p_7.htm 


