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Como funcionam os submarinos? 
 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Experiência que simula o 
funcionamento de um submarino 
ilustrando os princípios de Pascal e 
Arquimedes.  

 

CONSTRUÇÃO 

MATERIAL CONCEITOS CIENTÍFICOS 

 Pasta de moldar ou plasticina; 
 3 Palhinhas; 
 Tesoura; 
 Bacia ou outro reservatório com água; 
 Uma garrafa de plástico de 1,5l com tampa. 

 Densidade; 

 Impulsão; 

 Pressão; 

 Volume; 

 Princípio de Pascal; 

 Princípio de Arquimedes. 

PROCEDIMENTO 

1. Moldar 3 bolas de plasticina com diferentes dimensões (pequena, média, grande); 
2. Cortar 3 palhinhas dobrando-as em forma de “U”; 
3. Fixar as palhinhas nas bolas de plasticina; 
4. Testar num reservatório de água qual dos 3 conjuntos (submarinos) flutua; 
5. Encher uma garrafa com água deixando um reservatório de ar; 
6. Colocar o submarino selecionado no interior da garrafa e tampar a garrafa; 

7. Apertar e soltar a garrafa. 

EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA 

No início da experiência o submarino encontra-se a flutuar, porque seu peso (conjunto palhinha + bola de 
plasticina + ar) é inferior à impulsão que atua sobre ele (Princípio de Arquimedes).  
Quando se aperta a garrafa estamos a aplicar uma força externa no sistema, que resulta num aumento 
uniforme da pressão em qualquer ponto do líquido (princípio de Pascal). 
Assim sendo, ao apertarmos a garrafa, a água vai comprimir a palhinha e o seu volume vai diminuir, 
conduzindo à diminuição da impulsão e consequente imersão do submarino. À medida que a palhinha vai 
imergindo, sofre uma maior pressão por parte da água, uma vez que a massa de água sobre a palhinha 
é maior, contribuindo, ainda mais, para a redução da impulsão. Quando soltamos a garrafa ocorre o 
processo inverso. 

OUTROS CONTEÚDOS DESTA ATIVIDADE 

 Vídeo explicativo – EduCiência: Como funcionam os submarinos?; 

 Guia da atividade. 
 
Disponíveis gratuitamente em: 

www.academiaeduscience.pt/ver_video.php?tipo=ciencias_ludicas&id=10 
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