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SOBRE ESTE MARTERIAL 

 

 Visando contemplar a diversidade de conteúdos da disciplina Tópicos de Física Geral 

e Experimental (TFGE) montou-se esse material com textos cuidadosamente selecionados 

na internet durante o mês de janeiro de 2016. O endereço eletrônico no qual cada um foi 

retirado está colocado logo abaixo. 

 Você, estudante ingressante na Engenharia Civil, deve ter dedicação especial com as 

disciplinas de Física e Matemática, que te darão grande suporte nas disciplinas futuras e 

no seu cotidiano profissional. É primordial que você tenha um relação amigável com esses 

conhecimentos. 

 Em TFGE você irá fazer um passeio rápido por toda Física, com ênfase no seu 

desenvolvimento histórico, destacando episódios potencialmente importantes para 

engenharia. 

 Esta apostila é um suporte rápido para quem não tem acesso à bibliografia básica 

ou a outras obras de nível superior. Explore-a bastante, pois ela está bem ajustada para o 

desenvolvimento dessa disciplina especificamente. Ao final de cada aula, há um conjunto 

de questões a ser solucionada ao longo do semestre.  
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SOBRE O PROFESSOR 

 

Graduou-se em Física pela Universidade Católica de 
Brasília (UCB) e obtive o título de mestre em Ensino de Física 
pela Universidade de Brasília (UnB) com suas investigações 
sobre o Ensino de Astronomia, envolvendo um material didático 
de minha própria autoria: o miniplanetário, um pequeno 
projetor de baixo custo, que qualquer pessoa pode construir e 
fazer do próprio quarto, ou qualquer outro ambiente escuro, um 

planetário “de verdade”. 
Na Sala de Ciências do Sesc, durante a graduação, fez 

um estágio e, anos depois, selecionou e orientou monitores nas 
últimas passagens do Planetário Móvel do Sesc pelo Distrito 
Federal. Na UnB, também atou no Planetário Itinerante, de projeção digital. Participou dos 
últimos três SNEF’s (Simpósio Nacional de Ensino de Física), realizados bienalmente em 
Manaus, São Paulo e Uberlândia, respectivamente, apresentando e divulgando resultados 
de suas investigações na área. 

Em um projeto da UCB e do Clube de Astronomia de Brasília – CAsB -, em 2011, 
visitou o Deserto do Atacama, no Chile, para conhecer as instalações do Very Large 

Telescope (VLT) e conhecer o processo de produção de astrofotografias em nível amador, 
realizadas por alguns membros do CAsB. O VLT compõem o maior conjunto de telescópios 
óticos do mundo. 

Em 2013, na última edição do Encontro Nacional de Astronomia (ENAST) em 
Brasília, realizou a palestra que abriu o evento. Em 2014, foi convidado para realizar uma 

palestra em Araçatuba (SP), na abertura do evento COSMOS – tradicional evento da área 
das ciências espaciais. Também em 2014, realizou uma palestra de abertura dos trabalhos 
do Planetário Móvel do Sesc pela cidade de Corumbá (MS), onde ministrou um treinamento 
da equipe que conduziria os trabalhos desse planetário. 

Tem trabalhos publicados em revistas nacionais (Física na Escola) e internacionais 
(Revista Latino Americana de Educação em Astronomia) em Ensino de Física. 
Recentemente, com auxílio dos paulistanos do Grupo Sputnik, de Divulgação e Ensino de 
Astronomia, o miniplanetário entrou para a lista de materiais didáticos que eles promovem.  

Foi professor de Física do Ensino Médio na Edusesc, conduzindo inúmeros projetos, 
tais como a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), a Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG), o Projeto Eratóstenes Brasil, saídas de observação astronômica, palestras 
voltadas para a educação básica e outras atividades relacionadas com o universo 
astronômico. Orientou também uma estudante do 3º ano do Ensino Médio da EDUSESC 
que conquistou uma vaga em um acampamento internacional de Astronomia, na Itália, 
concorrendo com jovens de 23 países, promovido pelo ESO (Observatório Europeu do Sul – 
a maior organização de pesquisa astronômica do mundo), evento que reuniu 56 jovens de 

19 nações, sendo apenas dois brasileiros. Desde 2014 assume a função de Coordenador 
Pedagógico do Ensino Fundamental II no Edusesc e atua como professor de nível superior, 
ministrando disciplinas de Física para o curso de Engenharia Civil, no Centro Universitário 
Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN. 
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CAPÍTULO 1 

 

NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Nas ciências exatas, é muito comum a representação de medidas sob a forma de um 

número multiplicado por uma potência de 10, como, por exemplo, 6 x 1023. Esse modelo de 

expressão de medidas é chamado denotação científica ou exponencial. 

A notação científica é um modo de representação métrica muito útil porque permite 

escrever números muito extensos ou muito pequenos de uma maneira mais compacta, 

tornando os cálculos mais simples. Essa vantagem faz com que a notação científica seja 

muito utilizada nos ramos da Física, Química e Engenharias. 

Todo número escrito em notação científica obedece à regra geral N x 10n. Nessa 

expressão, o N é chamado de termo dígito e corresponde a um número no intervalo de 1 e 

9,999…, enquanto 10n é o termo exponencial, representando determinada potência de 10 

inteira. Assim, o número 946, por exemplo, é expresso em notação científica como 9,46 x 

102, isto é, o número 9,46 multiplicado duas vezes por 10. Sempre que o número for maior 

que 1, o expoente será positivo na notação científica. 

De forma contrária, os números menores que 1 são divididos por 10 sucessivas vezes 

até se obter o modelo N x 10n. Sendo assim, o número 0,036 escrito em notação científica 

seria 3,6 x 10-2, ou seja, o número 3,6 foi dividido duas vezes por 10 para chegar a 0,036. 

Nos números menores que 1, o expoente na notação científica sempre será negativo. 

Uma maneira fácil de converter qualquer número em notação científica é contar o 

número de casas decimais deslocadas até obter apenas 1 dígito antes da vírgula e usar esse 

valor como expoente. Veja alguns exemplos: 

 

54321 = 5,4321 x 104 

(O expoente é 4 porque a vírgula foi deslocada 4 posições para a esquerda) 

 

0,0075 = 7,5 x 10-3 

(O expoente é -3 porque a vírgula foi deslocada 3 posições para a direita) 

 

Utilizando o mesmo método, também podemos converter um número em notação 

científica para notação fixa, ou seja, sem potência de 10. Por exemplo: 

 

2,671 x 102 = 267,1 
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3, 141 x 10-3 = 0,003141 

 

Em alguns estudos, é necessário realizar operações matemáticas com número 

expressos em notação científica. Veja a seguir como esses cálculos são feitos. 

 

Adição e subtração 

 

Para somar ou subtrair dois números em notação científica, primeiro deve-se 

convertê-los à mesma potência de 10 e depois somar os termos dígitos. Exemplo: 

 

(7,125 x 10-3) + (4,512 x 10-2) = 

(0,7125 x 10-2) + (4,512 x 10-2) = 

5,2245 x 10-2 

 

Multiplicação 

 

Nessa operação, os termos dígitos são multiplicados normalmente e os expoentes são 

somados. O resultado do cálculo deve sempre ser escrito com apenas 1 dígito diferente de 

0 à esquerda da vírgula. Veja: 

 

(6 x 105) . (3 x 10-2) = 

(6,0).(3,0) x 105+ (-2) = 

18 x 103 = 

1,8 x 104 

 

Divisão 

 

Os termos dígitos são divididos normalmente e os expoentes devem ser subtraídos. 

Assim como na multiplicação, o resultado também é escrito com apenas 1 dígito diferente 

de 0 antes da vírgula. Por exemplo: 

 

(8,7 x 104) / (6,12 x 102) = 

(8,7 / 6,12) x 10(4-2) = 

1,42 x 102 
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Potenciação 

 

O termo dígito deve ser elevado à potência normalmente, e o expoente de 10 deve ser 

multiplicado pela potência da expressão. 

 

(5,26 x 103)2 = 

5,262 x 10(3 x 2)= 

27,6 x 106 = 

2,76 x 107 

 

Radiciação 

 

Para obter a raiz de um número em notação científica, esse valor deve ser primeiro 

transformado em uma forma na qual seu expoente seja exatamente divisível pela raiz. 

Assim, para a raiz quadrada, por exemplo, o expoente de 10 deve ser divisível por 2. Deve-

se calcular a raiz do termo dígito normalmente e dividir o expoente pela raiz: 

 

 

6 x 103 

 

FONTE: http://www.coladaweb.com/matematica/notacao-cientifica 
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ESTUDO DIRIGIDO 1 (ED1) 

1) Escreva os números utilizando a forma de potência de 10  
 
a) um milhão b) um décimo c) um trilhão d) cem mil d) um milésimo  
 
2) Escreva os números abaixo em notação cientifica  
 
a) A distância média entre o Sol e a Terra é de 149 600 00 Km  
b) A massa do Sol é de aproximadamente1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kg  
c) O diâmetro do Sol é 1 390 000 Km.  
d) A velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 000 m/s  
e) O raio de um átomo é de 0,00000000005 mm.  
 
3) A carga de um elétron é - 0,00000000000000000016C. Escreva esse número em notação 
científica.  
 
4) (FEI) A massa do sol é cerca de 1,99.1030 kg. A massa do átomo de hidrogênio, 
constituinte principal do sol é 1,67.10-27 kg. Quantos átomos de hidrogênio há 
aproximadamente no sol?  
 
5) (UFPI) A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha 
que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta 
semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra, na Via Láctea é?  
 
6) (UFRN) Dados os números M=9,84×1015 e N=1,23×1016 podemos afirmar que:  
 
a) M < N 
b) M + N = 1,07 × 1016  
c) M >N 
d) M. N = 1,21 × 1031  
 
7) (PUC-RIO) 41.000 × 10-5 + 3 × 10-4 é igual :  
 
a) 0,4013. b) 0,4103. c) 0,0413. d) 0,44. e) 0,044.  
 
8) Se R é o resultado da operação 105 + [(2 × 10-4 × 106 )/(4 × 10-2 )] + 1,5 × 104 , seu valor 
é:  
 
a) 1,2 × 105  
b) 2 × 105  
c) 104  
d) 1,0 × 10-4  
e) 5,0 × 10-4 
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CAPÍTULO 2 

 

O QUE É A FÍSICA? 

 

A física é uma ciência que estuda a interação entre matéria e energia, e que está 

intimamente ligada com a tecnologia. 

 

A física é uma ciência que estuda as diferentes formas de interação entre matéria e 

energia, busca o conhecimento do universo, não só o universo cosmológico, mas em um 

sentido mais amplo: o universo das atividades humanas, no qual a produção de 

conhecimento dessa ciência contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento 

tecnológico e consequentemente para a melhoria da vida humana. Podemos dizer que a 

partir de um certo momento passou a existir uma relação de mutualismo entre a física e a 

tecnologia, e que à medida que uma avança, possibilita que a outra também o faça. 

O avanço do estudo da física permitiu ao homem ir mais longe tanto no universo 

macroscópico quanto no universo microscópico, pois foi a partir de seus princípios e de 

suas leis que se pôde construir equipamentos que nos fez enxergar tanto o que está muito 

distante (estrelas e galáxias), como o que está perto, mas é tão pequeno que não podemos 

ver a olho nu (micro-organismos como vírus e bactérias). A física é uma ciência de grande 

abrangência e tem muitas outras implicações na vida humana, ela se estende contribuindo 

com diversas áreas como a medicina, a engenharia, a biologia e tantas outras. 

Um conhecimento tão vasto precisa ser dividido em áreas para que aqueles que se 

interessam por seu estudo encontrem uma organização didática que favoreça uma melhor 

compreensão de seus conceitos, princípios e leis, mas é importante que se saiba que essa 

divisão é apenas didático-pedagógica e que não existe ruptura de uma área para outra, 

saiba que os fenômenos estão interligados e que a física é uma só. 

Assim, ela está dividida da seguinte forma: 

 Mecânica: é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos. 

 Termologia: estuda os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. 

 Óptica: estuda os fenômenos relacionados com a luz. 

 Ondulatória: trata dos fenômenos ligados às ondas, suas características, propriedades e 

comportamentos. 

 Eletricidade e magnetismo: Estuda os fenômenos elétricos e magnéticos 

 Física moderna: Trata da física desenvolvida no século XX, em que podemos incluir a 

relatividade, a física quântica e a física nuclear 
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FONTE: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/ 

 

O MODO DE VIDA DOS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS 

 

A Descoberta Do Fogo 

 

 

 

Atualmente, é muito simples conseguir fogo. Com um fósforo ou um isqueiro nas 

mãos, rapidamente se obtém uma chama. Contudo, durante muito tempo os seres humanos 

não souberam como produzi-lo. 

Durante milhões de anos, os ancestrais do homem moderno só tinham acesso ao 

fogo quando ele surgia espontaneamente, em áreas de vegetação muito seca incendiadas 

por raios ou por calor muito forte. Naquela época, a obtenção do fogo era eventual e 

dependia do acaso. 

Somente muito tempo depois de observar a natureza, refletir sobre ela e fazer 

experimentos, foi possível descobrir modos de utilizar e, posteriormente, produzir fogo. 

Provavelmente, os primeiros passos para essa descoberta foram dados quando os 

ancestrais humanos perceberam que o vento e o sopro sobre as brasas faziam o fogo 

reaparecer. Com isso, descobriram como mantê-lo aceso por mais tempo, mas não como 

produzi-lo. 

Imagina-se que, pouco a pouco, os homens notaram que o fogo surgia quando folhas 

ou galhos secos eram aquecidos por muito tempo. Assim, perceberam que uma chama 

poderia ser iniciada quando algum objeto era exposto a alta temperatura. Essa descoberta, 

aliada á descoberta de que o atrito entre duas pedras ou dois pedaços de madeira gerava 

calor, possibilitou ao homem produzir fogo. Acredita-se que essa descoberta, ocorrida há 

cerca de 500 mil anos, tenha sido uma das mais importantes conquistas humanas. 
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Para Sobreviver, Era Preciso Andar Muito 

 

  Os humanos que viveram entre 5,5 milhões e 12 mil anos a.C. enfrentaram enormes 

dificuldades de sobrevivência, com poucos recursos para superá-las. 

Nessa época, eles não sabiam produzir seus próprios alimentos. Para sobreviver, 

dependiam exclusivamente do que a natureza lhes oferecia, coletando os vegetais que 

cresciam nos campos e caçando animais selvagens. Quando os alimentos disponíveis 

acabavam, tinham de mudar-se para outros locais, de forma a garantir a sua sobrevivência. 

Por isso, durante milhares de anos, os grupos humanos não tiveram um território fixo como 

residência, deslocando-se constantemente de um lugar para outro. 

Esse modo de vida, caracterizado por constantes deslocamentos em busca de 

alimento, é chamado de nomadismo, e quem o pratica é conhecido como nômade. 

  Os antigos grupos nômades fabricavam ferramentas muito simples, feitas com paus e 

pedras lascadas, usadas para caçar, cortar e triturar alimentos e lutar contra inimigos. 

Habitavam cavernas, saliências rochosas ou tendas feitas de galhos e cobertas de 

folhas ou de pele de animais. 

Como viviam em grupos, comunicavam-se e partilhavam suas experiências. Dessa 

convivência, surgiu um conjunto de práticas, hábitos, sinais de linguagem, regras e formas 

de sobrevivência que era partilhado pelas pessoas do mesmo grupo. A esse conjunto damos 

o nome de cultura. 

Nem todos os seres humanos criaram sua cultura da mesma forma, pois as relações 

que estabeleciam entre si e com o meio ambiente variavam muito de um grupo para outro. 

Foi nessa época que surgiram as primeiras pinturas rupestres. Essas pinturas, 

feitas nas paredes de cavernas e grutas, começaram a ser produzidas por volta de 40 mil 

a.C. e continuaram a ser praticadas durante toda a Pré-História, em muitos locais do 

planeta. Seus autores podiam utilizar diversos materiais: argila, sangue, ossos, madeira 

queimada. Inicialmente, os homens pré-históricos desenhavam apenas traços ou faziam 

marcas com as mãos nas paredes. Com o passar do tempo, passaram a registrar seus 

hábitos de vida, retratando a caça, o pastoreio, os rituais. 

 

Plantar Para Poder Ficar 

 

  Há aproximadamente 12 mil anos, grupos humanos aprenderam a cultivar plantas 

e a domesticas animais. É muito provável que essa descoberta tenha ocorrido com a 

observação da natureza, num processo semelhante ao da descoberta do fogo, que demorou 

milhares de anos e não aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. 
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Pouco a pouco, os seres humanos foram percebendo que as sementes, ao caírem na 

terra, germinavam e davam origem a uma planta igual à que lhes originou. Com o passar 

do tempo, a ação antes espontânea tornou-se intencional: os próprios seres humanos 

passaram a enterrar as sementes, conseguindo reproduzir parte da vegetação local. E foi 

assim que o homem começou a plantar. 

Essa descoberta não dispensou a coleta de alimentos, mas possibilitou que os grupos 

humanos se fixassem por mais tempo numa região, pois, produzindo seu próprio alimento, 

já não precisavam mais deslocar-se com tanta frequência. 

Somente mais tarde eles aprenderam a selecionar e armazenar os grãos. Também 

criaram técnicas mais eficientes de plantio, que só foram possíveis graças á produção de 

novos instrumentos de trabalho. Além da pedra lascada, que já utilizavam, passaram a 

empregar pedras polidas para construir suas ferramentas. Também passaram a produzir 

utensílios de cerâmica, como potes e vasos, utilizados para armazenar o produto de seu 

trabalho. Gradualmente, essas descobertas permitiram o planejamento da produção e o 

desenvolvimento da agricultura. 

Nessa mesma época, os seres humanos também descobriram que era possível 

domesticar e criar animais, diminuindo a necessidade da caça, que era perigosa e incerta. 

Tal como a descoberta da agricultura, depois de um longo processo de observação e 

experimentos, a pecuária passou a ser praticada. 

O aprendizado das técnicas agrícolas e da pecuária permitiu aos seres humanos 

formar povoados permanentes. Em vez de se deslocarem de tempos em tempos em busca 

de comida, abandonando seus abrigos a cada partida, podiam agora ficar num só lugar, 

tornando-se assim sedentários. 

  Ao fixar-se num território, os grupos humanos começaram a investir em construções 

mais duradouras. Suas casas passaram a ser construídas com materiais mais resistentes, 

tais como madeira, pedra e barro cozido. Os espaços foram organizados a fim de atender ás 

novas demandas: alguns serviam para moradias das famílias; outros para produção 

agrícola, a criação de animais e outras atividades. A esse conjunto de espaços organizados 

damos o nome de aldeia. 

Pouco a pouco, a quantidade de alimentos produzidos nas aldeias passou a ser maior 

que a necessidade de sobrevivência do grupo. As sobras permitiram que algumas pessoas 

deixassem de trabalhar na agricultura e se dedicassem, exclusivamente, a tarefas 

artesanais, como produzir ferramentas e objetos de cerâmicas, tecer, construir casas e 

muralhas. Além disso, surgiram os comerciantes especializados em fazer trocas. Por 

exemplo: um aldeia podia ter muito trigo e poucas ferramentas; nesse caso, o comerciante 
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encarregava-se de levar o excesso de trigo para outras aldeias, trocando-o pelas ferramentas 

de que sua aldeia necessitava. 

Os artesões e comerciantes montaram suas oficinas e mercados de troca nas 

proximidades das aldeias rurais, dando origem ás primeiras cidades. 

Há 6 mil anos, era grande o número de cidades na região do mundo que chamamos 

de Oriente Médio. 

  Não demorou para as cidades serem atacadas por grupos nômades ou rivais. 

Surgiram, então, os primeiros soldados, indivíduos preparados para defender o grupo. 

Nessa época, os homens também aprenderam a produzir objetos de metal ao dominar a 

técnica de fundição, o que possibilitou a fabricação de armas muito mais eficientes para 

combater as invasões. 

 

A Divisão Da Pré-História: Paleolítico, Neolítico E Idade Dos Metais 

 

Ao longo da Pré-História, o modo de vida dos grupos humanos sofreu profundas 

mudanças. Á medida que se transformavam, iam desenvolvendo novas ferramentas. 

  Com base no modo de vida dos homens pré-históricos e no tipo de ferramenta que 

utilizavam, os cientistas dividem a Pré-História em três grandes períodos: 

Paleolítico (também conhecido como Idade da Pedra Antiga ou Lascada), 

Neolítico (também conhecido como Idade da Pedra Nova ou Polida) e a Idade dos Metais. 

   Chama-se Paleolítico (paleo = antigo; lítico = relativo à pedra) o período da Pré-

História em que os grupos humanos utilizavam instrumentos da pedra lascada. Esse 

período, portanto, é anterior ao aparecimento da agricultura, quando os seres humanos 

ainda não tinham moradia fixa. 

   Já o período Neolítico (neo = novo; lítico = relativo à pedra) se caracteriza pelo uso 

de instrumentos feitos de pedra polida. Ele se inicia com o surgimento da agricultura e a 

fixação do homem à terra. 

No final do período Neolítico, os homens desenvolvem a técnica de fundição de 

metais, o que propicia a produção de instrumentos de trabalho mais eficientes e resistentes 

que são conhecidos até hoje: foices, machados, arados, armas, entre outros. Essa 

descoberta dá início à Idade dos Metais. Foi nesse período que o homem inventou a escrita, 

evento que marcou o fim da Pré-História. 

 

Como Os Seres Humanos Se Organizam 
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As pesquisas arqueológicas apontam que os primeiros grupos humanos surgiram e 

viveram no continente africano. Com o passar do tempo, esses grupos foram se espalhando 

pelo planeta em busca de melhores condições de sobrevivência. 

  Todos os seres humanos do planeta têm uma mesma origem; contudo, não vivem da 

mesma forma. Isso ocorreu, dentre outras coisas, porque cada grupo, ao se fixar numa 

região, precisou superar as dificuldades naturais do lugar, que eram bastante 

diversificadas. 

 

FONTE: http://materiasescolaresclaitoneana.blogspot.com.br/2012/01/o-modo-de-vida-dos-primeiros-grupos.html 

 

ALGUMAS DAS GRANDES OBRAS DA ANTIGUIDADE 

 

Como Foram Erguidas As Pirâmides Do Egito? 

 

 

 

A construção das pirâmides botou milhares de egípcios para suar, exigiu 

conhecimentos avançados de matemática e muitas pedras. Das cem pirâmides conhecidas 

no Egito, a maior (e mais famosa) é a de Quéops, única das sete maravilhas antigas que 

resiste ao tempo. Datada de 2 550 a.C., ela foi a cereja do bolo de uma geração de faraós 

com aspirações arquitetônicas. Khufu (ou Quéops, seu nome em grego), que encomendou 

a grande pirâmide, era filho de Snefru, que já tinha feito sua piramidezinha. O 

conhecimento passou de geração em geração, e Quéfren, filho de Quéops, e Miquerinos, o 

neto, completaram o trio das pirâmides de Gizé. Para botar de pé os monumentos, que nada 

mais eram que tumbas luxuosas para os faraós, estima-se que 30 mil egípcios trabalharam 

durante 20 anos. "Esses trabalhadores eram trocados a cada três meses. A maioria 

trabalhava no corte e transporte dos blocos", diz Antonio Brancaglion Jr., egiptólogo do 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Além do pessoal que 

pegava pesado, havia arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros. Tudo indica que esses 

caras eram livres (e não escravos), pagos com cerveja e alimentos. Mas há controvérsias. 

Alguns apostam em 100 mil trabalhadores, além de teses que atribuem a obra a ETs! 
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Pedra sobre pedra 

Cerca de 2,3 milhões de blocos ajudaram a botar de pé a pirâmide de Quéops 

As pedras foram o começo de tudo - cada bloco pesava em média 2,5 toneladas, mas isso 

variava: o tamanho diminuía de acordo com a altura, e em lugares específicos, como a 

câmara do rei, havia pedras gigantes, estimadas em até 80 toneladas. Depois de cortados 

nas pedreiras, os blocos eram lixados e catalogados: escrevia-se o nome do faraó e o do 

grupo de trabalhadores responsáveis. No total, 2,3 milhões de blocos teriam sido usados 

na construção da pirâmide de Queóps 

É PEDREIRA! 

Para erguer as pirâmides, o terreno foi aplainado. Além de deixar a terra pronta para o 

trabalho, o processo rendeu uma fonte natural de matéria-prima: o platô era rico em 

rochas calcárias, um tipo de pedra mais mole, extraída com ferramentas de cobre. Rochas 

de calcário mais fino, usadas para dar brilho à pirâmide, vinham da região próxima de 

Tura 

VOU DE BARCO 

O faraó escolheu granito para decorar a câmara do rei, onde ele foi sepultado. Como a 

pedra não era encontrada na região, os blocos vinham de até 800 quilômetros de 

distância, da pedreira de Assuã, em barcos pelo rio Nilo. Os pesadíssimos blocos, alguns 

com até 80 toneladas, também revestiam as câmaras e os corredores internos 

BASE CONCRETA 

Para alguns pesquisadores, a análise da taxa de minerais presentes em partes dos blocos 

da pirâmide mostra que pode ter sido usado um tipo de concreto primitivo tanto na parte 

externa quanto na interna. Se a teoria for verdade, essa terá sido a primeira aplicação de 

concreto de que se tem notícia - antes disso, os pioneiros eram os romanos 

Rock'n'roll 
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Teorias explicam como os egípcios rolaram as pedras 

A proeza de transportar os blocos gigantes é tão complexa que até hoje não existe 

consenso. Isso pode ter sido feito com cordas; com uma espécie de trenó de troncos de 

madeira cilíndricos, sobre os quais as pedras deslizavam; ou com a ajuda de tafla, um 

tipo de barro que, molhado, fica escorregadio e ajuda a deslizar os blocos. Depois de 

assentados, os blocos eram cortados em um ângulo de 51º, o que deixava a face da 

pirâmide lisa 

SUBINDO A LADEIRA 

O que é - Uma rampa feita de terra e cascalho, com escoras nas laterais 

Pontos positivos - Como ocuparia apenas uma das faces, esta rampa deixaria as laterais 

da pirâmide livre - assim, seria mais fácil checar se a obra estava "torta" 

Pontos negativos - Para que a rampa alcançasse a altura total, teria que ser muuuito 

longa, e o trabalho teria que ser interrompido toda vez que fosse necessário espichá-la 

ZIGUEZAGUE 

O que é - Rampa única em ziguezague construída em torno da pirâmide. É a teoria mais 

popular atualmente 

Pontos positivos - A rampa teria uma inclinação constante, ao contrário da rampa única 

Pontos negativos - A rampa tampa a visão da totalidade da obra. Assim, haveria o risco 

de, ao desmanchar a rampa, perceber que as faces da pirâmide estavam tortas 

DEBAIXO DOS CARACÓIS 

O que é - Até os 43 metros de altura, usa-se a rampa externa. A partir daí, seria usada 

uma rampa interna em espiral, recuada a 15 metros da face externa. No fim de cada 

andar, uma aresta permite que as pedras girem 90º 

Pontos positivos - Reaproveitaria o material da rampa externa para o resto da construção. 

Um sistema de contrapeso carregaria as pedras maiores 

Pontos negativos - Como a linha não é reta, a rampa aumentaria a distância pela qual 

os blocos teriam que ser arrastados 

PAU NA MÁQUINA 

O que é - Várias teorias sugerem que máquinas eram usadas para subir os blocos 

pirâmide acima. Essas máquinas poderiam ser guindastes, alavancas ou sistema de 

gangorras, com um cesto de areia de um lado e o bloco de outro 

Pontos positivos - As máquinas dariam alívio à dureza do trabalho braçal 

Pontos negativos - Faltaria espaço para manobrar, e as máquinas não dariam conta dos 

blocos maiores 

TAMANHO É DOCUMENTO 
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Comparada com prédios e campos de futebol, a pirâmide sai ganhando 

ALTURA - 147 metros 

Equivale a - Prédio de 49 andares - o Copan, por exemplo, tem 140 metros 

PESO DE 1 BLOCO - 2,5 toneladas 

Equivale a - 3 Fuscas de 800 quilos 

PESO TOTAL - 6,5 milhões de toneladas 

Equivale a - 11,5 navios de carga carregados 

ÁREA - 13 acres (52 598 m2) 

Equivale a - 6 campos de futebol 

 

FONTE: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foram-erguidas-as-piramides-do-egito 

 

Como E Para Que Foi Construída Stonehenge? 

 

 

 

Faz séculos que essas ruínas misteriosas, a 137 quilômetros de Londres, intrigam 

arqueólogos, místicos e curiosos em geral. Os responsáveis pelo monumento, que começou 

a ser erguido por volta de 3000 a.C., foram homens pré-históricos do período neolítico - o 

que quer dizer que conseguiam fazer várias ferramentas e construções à base de pedras 

polidas, mas não ainda conheciam a metalurgia. Além de decifrar essa identidade dos 

criadores do Stonehenge, os estudiosos descobriram também a maneira como os blocos 

pesadíssimos eram transportados até lá e como era a obra antes de virar ruína. Difícil 

mesmo é entender o sentido de tudo aquilo. 

No livro From Stonehenge to Modern Cosmology ("De Stonehenge à Cosmologia 

Moderna", inédito no Brasil), o astrônomo inglês Fred Hoyle, um dos maiores especialistas 

do século XX em teorias sobre a origem do universo, defendeu a tese de que o monumento 
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foi erguido como uma espécie de computador capaz de prever eclipses e outros fenômenos 

celestiais, concluindo que "o conhecimento astronômico desse povo deve ter nascido de 

muitos séculos de observação". Outros especialistas enxergam as ruínas como vestígios de 

um grande templo religioso - e é bem provável que as duas teorias sejam complementares. 

Isso porque a construção foi feita em três fases distintas, com aproximadamente 2 

mil anos de distância entre elas, além de haver indícios de que o enigmático círculo de 

pedras passou por longos períodos de abandono - dois dos aspectos mais intrigantes de 

Stonehenge. Pode ser, portanto, que os homens que iniciaram o monumento tivessem em 

mente um projeto - um calendário astronômico, por exemplo -, que acabou modificado pelas 

gerações seguintes. Sem encontrar interpretações astronômicas para as construções 

posteriores, Hoyle levanta a hipótese de que houve um declínio intelectual entre as 

primeiras e as últimas civilizações de construtores, talvez pela invasão das ilhas britânicas 

por outros povos. A falta de registros escritos e o longo tempo que Stonehenge ficou 

esquecida tornam mais difícil decifrá-la. 

No século XX, iniciou-se uma batalha para preservar o que restou de Stonehenge, 

mas até isso criou polêmica - como algumas pedras tombadas foram reerguidas e 

estabilizadas, a interferência gerou acusações de que as atuais formações seriam falsas. 

Mas os restauradores garantem que todo seu trabalho respeitou a posição original das 

pedras. 

 

Trabalho pesado 

 

Rochas de 50 toneladas foram arrastadas por 30 km 

1 - As pedras mais pesadas (50 toneladas) vieram de regiões até 30 quilômetros ao norte. 

Blocos menores (5 toneladas) viajaram quase 400 quilômetros. Parte do trajeto era vencido 

pelo mar e pelos rios, com as pedras amarradas em rústicas canoas. Em terra firme, elas 

deslizavam sobre uma espécie de trenó de troncos puxado por vários homens 

2 - Um buraco era cavado no ponto onde o bloco seria posicionado. Com o apoio de toras 

de madeira e uma alavanca, ele era inclinado até se encaixar ali. Depois, o bloco era 

erguido com cordas e, para completar, preenchia-se o buraco com fragmentos de rocha 

3 - Para erguer as vigas dos chamados trilithons - formações com dois pilares sustentando 

um terceiro bloco - era preciso montar plataformas de madeira. A viga era erguida com 

uma alavanca, permitindo o encaixe de novos andares 
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4 - A plataforma crescia até chegar ao topo dos pilares. Com o sistema de alavancas 

reforçado com cordas, por causa da grande altura, a viga era deslocada até se apoiar sobre 

os pilares, nos quais havia pontos de encaixe 

Enigma pré-histórico 

Monumento misterioso foi construído em três etapas 

FASE I (3100 a.C.) 

1. Fosso circular 

Com 98 metros de diâmetro, delimita a obra 

2. Aubrey Holes 

Os "Buracos de Aubrey" são um círculo com 56 cavidades. Os especialistas crêem que 

eles marcavam a ocorrência de eclipses 

3. Station Stones 

As quatro "Pedras de Estação" formavam um retângulo imaginário. Para alguns 

astrônomos, os eixos (linhas brancas) de ligação entre elas indicam pontos onde a Lua 

nasce e se põe ao longo do ano 

4. Slaughter Stone 

Hoje deitada no chão, a "Pedra da Matança" ganhou esse nome por acharem que animais 

eram sacrificados sobre ela 

FASE II (2100 a.C.) 

5. The Avenue 

A trilha que partia de Stonehenge, a "Avenida", chegou a ter 3 quilômetros 

6. Heel Stone 

Uma linha imaginária (em amarelo) partindo do centro das ruínas e passando sobre a 

"Pedra do Calcanhar "marca a posição do nascer do Sol no solstício de verão do hemisfério 

norte, o dia mais longo do ano 

FASE III (2000 a.C.) 

7. Trilithons 

São peças formadas por dois enormes pilares de rocha sustentando uma viga de pedra. 

Havia cinco deles, desenhando uma ferradura - mas hoje restam apenas dois intactos 

8. Anel de Pedras 

Havia 30 pilares sustentando uma sequência de vigas e, dentro do anel, os trilithons e 

pedras menores. O conjunto tinha, talvez, um caráter religioso: a sombra criada no chão 

pelo Sol batendo nos imensos blocos representaria a união do céu com a terra 

9. Y/Z Holes 
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Os "Buracos Y e Z" são dois círculos com cerca de 30 cavidades cada (o Y mais perto do 

fosso). Talvez tenham sido feitos para receber outras pedras, o que não ocorreu 

 

FONTE: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-para-que-foi-construida-stonehenge 

 

Como Eram Os Templos Maias? 

 

 

 

Eram espaços pequenos, localizados no topo das pirâmides, onde os reis realizavam 

alguns rituais. O templo era frequentado pelo rei, pela família real e por alguns súditos. As 

pirâmides maias eram fruto do grande conhecimento de matemática e arquitetura desse 

povo. Elas eram dedicadas aos deuses e não serviam como residência. Uma mesma cidade 

podia ter até dez pirâmides, dependendo da área ocupada. Na cidade de Chichén Itzá, no 

México, estão localizadas El Castillo e outras seis pirâmides. "Mas existem mais, que estão 

totalmente destruídas e que ainda não foram estudadas", afirma Alexandre Guida Navarro, 

historiador e pesquisador da Unicamp e da Universidade de Yucatán. A civilização maia 

ocupou o território onde hoje ficam México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, na 

América Central, e surgiu por volta de 1800 a.C. Os maias viveram seu auge entre os séculos 

3 e 10, mas acabaram dominados pelos espanhóis no século 16. Até hoje, arqueólogos já 

encontraram mais de 400 cidades de tamanhos variados e acredita-se que existam ainda 

várias outras ocultas sob as florestas, à espera de novas escavações para serem 

descobertas. 

 

Arquitetura e construção 
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Arquitetos experientes, maias calculavam até a forma como as sombras se projetavam 

 

NO TOPO 

Na parte de cima das pirâmides ficavam os templos, que eram bem escuros e podiam ter 

uma ou mais salas. Aqui eram realizados rituais de sangria, em que os reis perfuravam 

as orelhas, a língua e até o pênis em oferecimento aos deuses. Esse era um rito comum 

quando o rei tomava posse 

PÁ DE CAL 

Elas eram feitas com pedras de calcário, material abundante na região, que eram 

transportadas sem o auxílio de animais - acredita-se que elas eram transportadas em 

troncos de madeira, que iam rolando com a ajuda de cordas. Para grudar as pedras, era 

utilizada uma argamassa feita com o próprio calcário, triturado e misturado com água. 

Não se sabe se as pirâmides eram construídas por escravos ou trabalhadores 

remunerados 

SOMBRA DA SERPENTE 

Em El Castillo, um detalhe arquitetônico homenageia o deus Kukulcán, uma serpente 

com plumas. A construção da pirâmide foi feita de maneira que, nos dois equinócios do 

ano (datas em que o dia e a noite têm exatamente 12 horas de duração cada), os raios de 

Sol projetam a sombra de uma serpente nas laterais da escadaria 

DATA DE VALIDADE 

Os maias tinham dois calendários, e os primeiros dias de cada um só coincidiam a cada 

52 anos. Esse período era considerado um tempo de renovação para eles, e era comum 

que os maias destruíssem as pirâmides para construir menores no lugar ou erguessem 

novas pirâmides em cima de outras. Na pirâmide de El Castillo, há 52 painéis nas laterais, 

em homenagem ao número simbólico 

DESSA VIDA, TUDO SE LEVA 

A maioria das pirâmides maias também era usada como tumba dos reis, que eram 

enterrados com todos os seus pertences, além de ornamentos feitos de jade, pedra que 

representava a vida. Também era comum que fossem enterrados com animais e humanos 

sacrificados em homenagem aos deuses e, às vezes, eram mumificados 

X DA QUESTÃO 

Os maias eram grandes matemáticos, e isso pode ser visto no jeito como construíam suas 

pirâmides. El Castillo é inclinada em exatos 45º, e seus quatro lados são voltados para 

os pontos cardeais. Cada uma de suas escadarias tem 91 degraus e, contando a 
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plataforma de cima como um último degrau, a soma é 365, o mesmo número de dias do 

calendário solar 

O topo dos templos podia ser decorado de duas maneiras: com cresterias, ornamentos 

que formavam o cume da pirâmide, ou, como em El Castillo, com adornos menores, 

chamados almenas 

 

FONTE: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-eram-os-templos-maias 

 

COMO FOI CONSTRUÍDA A MURALHA DA CHINA? 

 

 

 

Por 1900 anos, os chineses ergueram muros para se proteger das invasões dos povos 

do norte. As primeiras barreiras surgiram antes da unificação do império, em 221 a.C. Ao 

transformar sete reinos em um país, o imperador Qin Shihuangdi (259-210 a.C.) começou 

a unificar a muralha, ampliada nas dinastias seguintes. A Grande Muralha atingiu o auge 

no século 15, durante a dinastia Ming. Em abril de 2009, o governo chinês divulgou que a 

muralha tem 8 850 quilômetros, valor calculado com a ajuda de GPS. Especula-se que 

milhões de soldados viviam na fortificação. A partir de 1664, quando os manchus 

expandiram o território da China na direção norte, a obra perdeu utilidade. Em 1677, uma 

ordem do imperador Kangxi (1654-1722) pôs fim à longa saga de construções e reformas 

da mais incrível estrutura militar do mundo. 

 

MADE IN CHINA 

 

Feita de tijolos de barro, muralha servia como depósito e abrigo militar 

 

TRABALHO E MORTE 
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A Grande Muralha foi construída por milhares de camponeses que, em troca do trabalho, 

eram liberados do pagamento de impostos. Há registros que dizem que, por causa da má 

alimentação e do frio, até 80% dos operários morriam trabalhando 

TIJOLOS RESISTENTES 

Além de ampliar a barreira, a dinastia Ming (1368-1644) criou tijolos resistentes, feitos 

de barro aquecido a 1 150 ºC. Saindo dos fornos, que ficavam a até 80 quilômetros do 

muro, eles eram levados em carroças. A argamassa era feita com barro e farinha de arroz 

DEPÓSITO E ABRIGO 

As torres serviam como depósito de mantimentos, abrigo para até 50 militares e base para 

observação de movimentos inimigos. A distância entre elas variava, mas seguia um 

critério: cada torre tinha que visualizar os sinais emitidos pela vizinha 

FUMAÇA DE ESTERCO 

A comunicação entre as torres era feita com sinais de fumaça preta. No auge da muralha, 

o combustível mais usado era esterco misturado com palha. Na falta desse material, os 

soldados improvisavam com bandeirinhas pretas ou brancas 

PASSARELAS MILITARES 

As torres eram ligadas por passarelas de 6 metros de largura, grandes o suficiente para 

permitir a rápida movimentação das tropas em caso de ataques dos inimigos. A defesa 

contra os invasores também era feita a partir desse local privilegiado 

VITÓRIAS E DERROTAS 

A Grande Muralha foi posta à prova diversas vezes. Em 1211, Gêngis Khan (1162-1227) 

venceu os chineses que se defendiam na área leste da construção. Mas ela salvou a China 

em 1482, quando os mongóis ficaram presos contra as fortificações. 

 

FONTE: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-construida-a-muralha-da-

china?fb_comment_id=10150347958263014_10152873863418014#f37827f7e 

 

A HISTÓRIA EM PERÍODOS… 

 

A evolução da humanidade, que na realidade corresponde à História da sociedade 

humana, tem seu início com o surgimento do homem e se desenrola até os dias atuais. 

Entretanto, subtende-se como História, para efeito de estudos, o período desta evolução a 

partir do advento da escrita. 

Ao período anterior, passou-se a utilizar a denominação Pré-História. É comum 

dividir-se tanto a Pré-História, como a História em períodos, ou fases, ou ainda eras. E 
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consideram-se o homem e as comunidades da Pré-História como sendo primitivas, e da 

História como sendo civilizadas. 

 

Primitivo: ser que viveu na pré-história, antes da invenção da escrita. Começo de sua 

evolução, ou muito pouco diferenciado de seus antepassados mais remotos. Está em estado 

natural, usa métodos primitivos para alcançar seus fins. 

Civilizado: ser que viveu após a invenção da escrita. Com alto grau de desenvolvimento, 

progresso, adiantamento. 

 

A História do homem começa a partir do seu surgimento na Terra. Teria sido há 5, 3 

ou 1 milhão de anos atrás? Não se sabe com exatidão. E o que importa é que são milhões 

ou milhares de anos de evolução e progresso provocados pelo ser humano. 

A Pré-História corresponde ao enorme período de evolução humana que ocorreu desde o 

surgimento do homem até o início da utilização da escrita. Formam esse longo período: 

 

 Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada: + – 1.000.000 a.C. (Surgimento do Homem) 

até 10.000 a. C. (+ ou -) (Agricultura). 

 Neolítico ou Idade da Pedra Polida: 10.000 a.C. (Agricultura). Até 4.000 a.C. 

 Idade dos Metais: 4.000 a.C até 3.500 a.C. (Escrita). 

 

A História corresponde ao período da evolução humana a partir da utilização da 

escrita. Isso ocorreu há aproximadamente 3.500 a.C. e encontra-se dividida em quatro 

idades ou períodos. 

 

Antiguidade ou Idade Antiga: Começa por volta de 3.500 a.C., quando foi inventada a 

escrita, e vai até 476 d.C. (século V), quando teve fim o Império Romano do Ocidente. 

Durante essa época, em que se desenvolveram grandes civilizações na Europa, na Ásia e na 

África, o Brasil já era habitado por grupos humanos. 

 

 
Pirâmide egípcia: Obra representativa de grandes civilizações da Antiguidade. 
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Idade Média: Vai do século V (476) até o século XV (1453 data da queda de Constantinopla, 

tomada pelos turcos). No fim da Idade Média, os europeus começaram as Grandes 

Navegações, chegando à Africa, à Ásia e à América. Durante esse período, o território 

brasileiro era ocupado por muitos milhões de índios, divididos em povos e tribos diferentes. 

Idade Moderna: Vai do século XV ao século XVIII (1789, data da Revolução Francesa). 

Nesse período, o comércio europeu expandiu-se por todo o mundo, e teve início a indústria. 

No início da Idade Moderna, os portugueses chegaram no Brasil. 

 

 
Tomada da Bastilha, episódio que deu início à Revolução Francesa. 

 

Idade Contemporânea: Começa no século XVIII e chega até nossos dias. 

Em 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi arrasada por uma bomba atômica atirada 

pela aviação americana, ao final da Segunda Guerra Mundial – um acontecimento 

importante da Idade Contemporânea. 

 

FONTE: http://www.idealdicas.com/a-historia-em-periodos/ 

 

AS ORIGENS DA FÍSICA 

 

FATOS HISTÓRICOS 

  

A Física se desenvolve em função da necessidade do homem de conhecer o mundo 

natural e controlar e reproduzir as forças da natureza em seu benefício. 

 

Física na Antiguidade 

 

É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos "científicos" sobre os 

fenômenos da natureza. Surgem os "filósofos naturais" interessados em racionalizar o 

mundo sem recorrer à intervenção divina. 

 

Atomistas Gregos 
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A primeira teoria atômica começa na Grécia, no século V a.C. Leucipo, de Mileto, e 

seu aluno Demócrito, de Abdera (460 a.C. - 370 a.C.), formulam as primeiras hipóteses 

sobre os componentes essenciais da matéria. Segundo eles, o Universo é formado de átomos 

e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos mas 

de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no 

vácuo. 

 

Física Aristotélica 

  

É com Aristóteles que a Física e as demais ciências ganham o maior impulso na 

Antiguidade. Suas principais contribuições para a Física são as ideias sobre o movimento, 

queda de corpos pesados (chamados "graves", daí a origem da palavra "gravidade") e o 

geocentrismo. A lógica aristotélica irá dominar os estudos da Física até o final da Idade 

Média. 

  

Aristóteles - (384 a.C. - 322 a.C.) Nasce em Estagira, antiga Macedônia (hoje, Província da 

Grécia). Aos 17 anos muda-se para Atenas e passa a estudar na Academia de Platão, onde 

fica por 20 anos. Em 343 a.C. torna-se tutor de Alexandre, o grande, na Macedônia. Quando 

Alexandre assume o trono, em 335 a.C., volta a Atenas e começa a organizar sua própria 

escola, localizada em um bosque dedicado a Apolo Liceu - por isso, chamada de Liceu. Até 

hoje, se conhece apenas um trabalho original de Aristóteles (sobre a Constituição de 

Atenas). Mas as obras divulgadas por meio de discípulos tratam de praticamente todas as 

áreas do conhecimento: lógica, ética, política, teologia, metaFísica, poética, retórica, Física, 

psicologia, antropologia, biologia. Seus estudos mais importantes foram reunidos no livro 

Órganom. 

  

A teoria aristotélica 

 

  Em seus estudos e conclusões, como frequentemente ocorre ainda hoje com as 

pesquisas modernas, foi bastante influenciado pelas teorias correntes da sua época e pelo 

contexto em que a filosofia e a ciência se inseriam. Não conseguindo explicar o movimento, 

Aristóteles optou por classificá-lo tentando, assim, aclará-lo. Desta forma, conforme propôs 

aquele grande pensador, os movimentos pertenciam a duas classes: havia movimentos 

naturais e movimentos violentos. 

Antes, porém, de considerar cada uma dessas classes aristotélicas de movimentos, 

vamos recordar os conceitos dominantes na época sobre a constituição da matéria, em 
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particular, sobre a natureza dos átomos. Poderemos, então, entender mais facilmente a 

base do raciocínio de Aristóteles que o levou a desenvolver a sua teoria sobre o movimento. 

 

Movimentos naturais 

 

  Dissemos, antes, que quando Aristóteles se preocupou com o problema do 

movimento, classificou-o em duas classes. Havia movimentos que eram devidos à natureza 

dos átomos que compunham o corpo. Esses movimentos eram naturais, cada corpo tinha o 

seu lugar próprio determinado por sua natureza. Se ele não estivesse em seu lugar próprio, 

era "forçado" a ir para lá. Assim, uma pedra, que seria formada por átomos tipo terra, tem 

seu lugar natural na superfície da Terra. Se fosse abandonada no ar, cairia pela tendência 

forçada de se dirigir ao lugar que a natureza lhe designou. Esse seu movimento era, 

portanto, natural. Um rio se move porque, sendo formado por átomos tipo água, procura o 

mar que seria seu lugar natural. As nuvens ficam lá em cima e nada mais natural, pois 

seus átomos são do tipo ar. Uma pena também procura o chão, mas, não tão avidamente 

quanto uma pedra, pois, é uma mistura de terra e ar, mais predominantemente de terra. 

Desta forma, podia-se compreender e ficava clara a razão dos movimentos naturais. 

  Ainda de acordo com a lógica do pensamento aristotélico, quanto maiores eram os 

corpos, mais forte era a forma em que eram forçados a se mover. Em consequência, os 

corpos mais pesados devem cair mais rapidamente do que os mais leves. A velocidade de 

queda de um objeto é proporcional a seu peso. Essa precipitada conclusão aristotélica, fruto 

de uma elaboração mental apenas, perdurou e dominou o pensamento científico-filosófico 

por quase dois mil anos. Foi Galileu, através de suas experiências irrefutáveis, que provou 

ser falsa, como veremos mais adiante. 

  Em seu movimento natural, os corpos podiam ir diretamente para cima (um punhado 

de fumaça), diretamente para baixo (uma pedra) ou mesmo horizontalmente (um rio). Os 

movimentos dos corpos celestes também eram considerados naturais. Seus movimentos 

circulares eram percebidos como sem começo nem fim, repetindo-se cíclica e 

imutavelmente. 

 

Movimentos violentos 

 

  A outra classe de movimento, de acordo com Aristóteles, era o movimento violento, 

imposto por forças que empurram ou puxam os corpos. Uma mesa tranquila em seu lugar 

poderia sofrer um movimento imposto por alguém que a empurrasse ou puxasse. Os barcos 

se moviam por imposição do vento atuando sobre as velas. Carros eram puxados por 



Tópicos de Física Geral e Experimental – Leitura de Apoio 

29 
Engenharia Civil – 1º Semestre de 2017 

animais. 

  A característica principal desse tipo de movimento violento é que ele era causado por 

agentes externos, era um movimento imposto a algum objeto que não se movia por si próprio 

(como uma pedra caindo) mas era empurrado ou puxado. Movimento violento era 

movimento forçado. 

  Esse tipo de movimento, entretanto, apresentava algumas dificuldades de 

compreensão, pois, os empurrões e os puxões nem sempre eram evidentes. Por que, por 

exemplo, uma flecha continua seu movimento após ter deixado o arco? O empurrão da corda 

do arco já não opera mais. Por que, portanto, ela simplesmente não cai rente aos pés do 

arqueiro? Era necessário, assim, algum tipo de explicação. Desta forma, concebeu-se a ideia 

de que a flecha, em seu movimento pós-arco, produz uma compressão em seu extremo 

anterior (sua "popa") obrigando o ar a correr para trás dela e evitando, assim, a formação 

de um vácuo (os antigos tinham um verdadeiro pavor da ideia de um vácuo). Era esse ar o 

agente responsável pelo movimento da flecha após deixar o arco. 

  Em resumo, de acordo com Aristóteles, todos os movimentos eram devidos ou à 

natureza do objeto movente (movimento natural) ou a algum empurrão ou puxão constante 

(movimento violento). Se um objeto se encontra em seu lugar natural, ele não se move a não 

ser forçado pela ação de algum agente externo. Desta forma, o estado natural de um corpo 

é o de repouso, exceto para os corpos celestes. 

 

HIDROSTÁTICA 

 

  A hidrostática, estudo do equilíbrio dos líquidos, é inaugurada por Arquimedes. Diz 

a lenda que Hierão, rei de Siracusa, desafia Arquimedes a encontrar uma maneira de 

verificar sem danificar o objeto, se era de ouro maciço uma coroa que havia encomendado. 

Arquimedes soluciona o problema durante o banho. Percebe que a quantidade de água 

deslocada quando entra na banheira é igual ao volume de seu corpo. Ao descobrir esta 

relação sai gritando pelas ruas "Eureka, eureka!" (Achei, achei!). No palácio, mede então a 

quantidade de água que transborda de um recipiente cheio quando nele mergulha 

sucessivamente o volume de um peso de ouro igual ao da coroa, o volume de um peso de 

prata igual ao da coroa e a própria coroa. Este, sendo intermediário aos outros dois, permite 

determinar a proporção de prata que fora misturada ao ouro. 

  

Princípio de Arquimedes - A partir dessas experiências Arquimedes formula o princípio 

que leva o seu nome: todo corpo mergulhado em um fluído recebe um impulso de baixo 

para cima (empuxo) igual ao peso do volume do fluído deslocado. Por isso os corpos mais 
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densos do que a água afundam e os mais leves flutuam. Um navio, por exemplo, recebe um 

empuxo igual ao peso do volume de água que ele desloca. Se o empuxo é superior ao peso 

do navio ele flutua. 

  

Arquimedes - (287 a.C. - 212 a.C.) - nasce em Siracusa, na Sicília. Frequenta a Biblioteca 

de Alexandria e lá começa seus estudos de matemática. Torna-se conhecido pelos estudos 

de hidrostática e por suas invenções, como o parafuso sem ponta para elevar água. Também 

ganha fama ao salvar Siracusa do ataque dos romanos com engenhosos artefatos bélicos. 

Constrói um espelho gigante que refletia os raios solares e queimava a distância os navios 

inimigos. É também atribuído a Arquimedes o princípio da alavanca. Com base neste 

princípio, foram construídas catapultas que também ajudaram a resistir aos romanos. 

Depois de mais de três anos, a cidade é invadida é Arquimedes e assassinado por um 

soldado romano. 

 

O princípio da alavanca de Arquimedes 

 

Segundo a lenda, Arquimedes disse aos seus conterrâneos gregos "Dê-me uma 

alavanca que moverei o mundo". Considerado um dos maiores cientistas da Antiguidade, 

Arquimedes de Siracusa (287 a.C. – 212 a.C.) foi um matemático, físico, engenheiro, 

inventor e astrônomo grego. Entre suas contribuições à Física, estão as fundações da 

hidrostática e da estática, tendo descoberto a lei do empuxo e a lei da alavanca, além de 

muitas outras. Ele inventou ainda vários tipos de máquinas para usos militar e civil, 

incluindo armas de cerco e a bomba de parafuso. Experimentos modernos testaram 

alegações de que, para defender sua cidade, Arquimedes projetou máquinas capazes de 

levantar navios inimigos para fora da água e colocar navios em chamas usando um conjunto 

de espelhos. 
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Sistema de defesa formado por espelhos projetado por Arquimedes para incendiar navios de guerra. 

 

  Arquimedes é frequentemente considerado o maior matemático da antiguidade, e um 

dos maiores de todos os tempos (ao lado de Newton, Euler e Gauss). Ele usou o método da 

exaustão para calcular a área sob o arco de uma parábola utilizando a soma de uma série 

infinita, e também encontrou uma aproximação bastante acurada do número π. Também 

descobriu a espiral que leva seu nome, fórmulas para os volumes de sólidos de revolução e 

um engenhoso sistema para expressar números muito grandes. 

 

 
Busto de Arquimedes 

 

  Durante o Cerco a Siracusa, Arquimedes foi morto por um soldado romano, mesmo 

após os soldados terem recebido ordens para que não o ferissem, devido à admiração que 

os líderes romanos tinham por ele. Anos depois, Cícero descreveu sua visita ao túmulo de 

Arquimedes, que possuía uma esfera inscrita em um cilindro. Arquimedes tinha descoberto 

que a esfera tem exatamente dois terços do volume e da área da superfície do cilindro a ela 

circunscrito e considerou essa como a maior de suas realizações matemáticas. 

  Arquimedes teve uma importância decisiva no surgimento da ciência moderna, tendo 

influenciado, entre outros, Galileu Galilei, Christian Huygens e Isaac Newton. 

 

As alavancas 

 

As alavancas são um tipo de máquinas simples utilizadas para multiplicar 

a força aplicada sobre um objeto. São constituídas por uma barra rígida que pode girar 

sobre um ponto de apoio. O princípio de funcionamento das alavancas foi definido por 

Arquimedes no século III a.C., originando a famosa frase: 
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“Deem-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo.” 

 

Com essa frase, Arquimedes referia-se à capacidade que as alavancas têm de 

multiplicar a força aplicada, possibilitando que um pequeno esforço possa mover grandes 

objetos. Observe na figura a seguir como é a composição de uma alavanca: 

 
Composição de uma alavanca 

 

Na alavanca da figura, podemos destacar algumas definições importantes: 

 

 P.A. Ponto de apoio – ponto fixo, ao redor do qual a alavanca pode girar; 

 F.R. Força resistente – peso do objeto que se pretende movimentar; 

 F.P. Força potente – Força exercida com o objetivo de mover o objeto; 

 d1 – Braço de alavanca da força potente; 

 d2 – Braço de alavanca da força resistente. 

 

Quando a alavanca está em equilíbrio, a relação entre as grandezas definidas acima é 

dada pela expressão: 

 

Fr . d1 = Fp . d2 

 

Tipos de alavanca 

 

Dependendo da localização do ponto de apoio, da força resistente e da força potente, 

podemos classificar as alavancas em três tipos: 

 

 Alavanca interfixa: quando o ponto de apoio estiver situado entre a força potente e a 

força resistente. Um exemplo desse tipo de alavanca é a tesoura. Observe a figura: 
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Na barra da figura, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, portanto, é uma alavanca interfixa 

 

 Alavanca inter-resistente: Quando a força resistente está localizada entre o ponto de 

apoio e a força potente. Exemplos: o carrinho de mão e o quebra-nozes. Veja a ilustração 

a seguir: 

 
Na alavanca inter-resistente, a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio 

 

 Alavanca interpotente: quando a força potente está localizada entre o ponto de apoio 

e a força resistente. É o que podemos observar nas pinças e nos cortadores de unha. 

Observe na figura o esquema de forças em uma alavanca interpotente: 

 
A força potente localiza-se entre a força resistente e o ponto de apoio, caracterizando a alavanca interpotente 

 

FONTE: http://www.fisica.net/historia/historia_da_fisica_resumo.php 

http://www.valdiraguilera.net/historia-do-movimento.html 

http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2015/04/13/noticia-especial-enem,637166/o-

principio-da-alavanca-de-arquimedes.shtml 

http://alunosonline.uol.com.br/fisica/alavancas.html 
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ESTUDO DIRIGIDO 2 (ED2) 

 

1. Explique porque as sociedades humanas primitivas sentiram a necessidade de 

desenvolver suas primeiras formas de construções, como as cavernas. 

 

2. Os povos da antiguidade construíram diversos monumentos grandiosos com funções 

diversificadas. De forma resumida, indique: (a) a finalidade (o porquê da sua construção) 

e (b) a utilização, ou não, de concreto rudimentar na das seguintes grandes obras da 

antiguidade: 

 

a) Pirâmides do Egito 

b) Stonehenge 

c) Pirâmides Maias 

d) Muralha da China: 

 

3. Porque as origens da Física estão atreladas aos grandes pensadores gregos da 

antiguidade? 

  

4. Os ditos atomistas defendiam a ideia de que a matéria era composta por pequenas 

partículas, os átomos. Qual diferença entre a concepção de átomo que tinham os atomistas 

e a concepção de átomo da atualidade? 

 

5. As explicações para os fenômenos naturais, para os gregos, na antiguidade, eram 

baseadas em argumentações sem verificações experimentais. Você acredita que, por esse 

motivo, suas explicações eram ruins? Justifique. 

 

6. Para Aristóteles, como os movimentos eram mantidos? 

 

7. Diferencie movimento natural de movimento forçado, segundo a teoria aristotélica. 

 

8. Arquimedes de Siracusa provavelmente foi um dos estudiosos da Antiguidade Clássica 

que mais produziu conhecimentos e dispositivos que estão relacionados hoje, com as 

construções. Baseado em suas produções, faça o que se pede: 

 

a) Explique o conceito de empuxo. 
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b) Explique o que é uma alavanca e dê exemplos desses dispositivos. 

c) Cite algumas aplicações, antigas e atuais, do parafuso de Arquimedes 

 

9. Identifique os tipos de alavancas apresentadas abaixo (interfixa, inter-resistnete e 

interpotente)  

a) 

 

b) 

 

c) 

             

d) 
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e) 

 

f) 

  

g) 
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h) 

 

i) 

 

j) 

 

k) 

 

l) 
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m) 

 

 

 

10.  Qual o valor da força potente (P) aplicada a esta alavanca interfixa afim de se obter o 

equilíbrio? 

 

 

 

11. Para levantar 500Kg, emprega-se uma alavanca de 1,50m. O ponto de aplicação e o 

ponto de apoio distante 0,30m. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca 

para erguer a pedra? 

 

 

12. É preciso erguer um peso de 1000kg por meio de uma alavanca; qual deve ser a força 

resistente (R) , se os braços de alavanca são 1,20m para a força potente (P) e 0,24m para a 

resistência? 
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CAPÍTULO 3 

 

O CONHECIMENTO MEDIEVAL 

 

  Durante boa parte da Idade Média, o acesso ao conhecimento científico e o mundo 

letrado ficaram restritos aos mosteiros e igrejas da cristandade daquela época. Vários 

membros tiveram a importante missão de preservar e reproduzir diversas das obras que 

integravam o saber produzido durante a Antiguidade Clássica. Contudo, esse monopólio 

intelectual fixado pela Igreja viria a sofrer profundas transformações com o estabelecimento 

do renascimento urbano-comercial. 

A partir do século XII, diversos agentes sociais reivindicariam o conhecimento de 

habilidades que só eram possíveis com o domínio da leitura e da escrita. De fato, 

funcionários municipais ou membros do funcionalismo dos nascentes Estados Nacionais 

tinham que elaborar documentos oficiais e decretos que pudessem organizar as ações reais. 

Paralelamente, a burguesia também fazia semelhante reivindicação com o intuito de 

calcular seus lucros, elaborar contratos e redigir letras de câmbio. 

Foi nesse novo contexto que algumas escolas leigas, geralmente financiadas pelo 

interesse burguês, surgiam com a intenção de colocar o saberes para fora dos portões da 

Igreja. Em pouco tempo, eficazes centros de ensino surgiriam, dando origem as primeiras 

universidades de que se tem notícia. Sem dúvida alguma, essa viria a ser uma das mais 

expressivas contribuições deixadas pela “tenebrosa” era medieval para o mundo 

contemporâneo. 

Apesar de conhecermos tal inovação, não podemos simplesmente transportar nosso 

conceito de universidade para aqueles dias. Ao contrário de hoje, a universidade não era o 

sinônimo de um grande número de salas e prédios, onde as mais variadas áreas do 

conhecimento viriam a ser estudadas. No período medieval, a universidade, que em sua 

acepção original significava “corporação”, fazia referência ao conjunto de professores e 

alunos que faziam parte de uma instituição de ensino. 

Inicialmente, qualquer indivíduo poderia lecionar ou aprender em uma determinada 

universidade. Os mestres geralmente recebiam o pagamento pelo saber repassado 

diretamente com seus alunos. Em situações em que um indivíduo não possuía condições 

para arcar com seus estudos, acabavam prestando serviços diversos para membros da 

população local. Em geral, desempenhavam tarefas contábeis ou trabalhavam como 

livreiros e copistas. Uma outra parcela, ainda, tinha seus estudos financiados por familiares 

mais ricos ou membros da Igreja ou do Estado. 
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As primeiras universidades foram surgindo de forma espontânea e acabava 

agregando indivíduos de diferentes origens. Com relação a essa imensa diversidade é 

importante ressaltar que o conhecimento científico produzido pelos árabes e bizantinos 

também foram de fundamental importância para o desenvolvimento dos primeiros cursos 

a serem lecionados. Dessa forma, vemos uma íntima relação entre o aparecimento das 

universidades e a circulação de conhecimento entre o Oriente e o Ocidente. 

Os relatos que apontam o surgimento de universidades indicam que as primeiras 

teriam aparecido nas cidades europeias de Oxford, Paris e Bolonha. Geralmente, um aluno 

universitário era admitido bastante jovem, podendo ingressar nas diferentes escolas com 

idade entre 12 e 15 anos de idade. Inicialmente, seus estudos começavam na escola de artes 

liberais, onde tinham contato com dois programas de disciplinas: o trivium e o quadrivium. 

No trivium, eram ensinadas as matérias que também poderiam compor as chamadas 

ciências das palavras. Nesse período eram promovidas aulas de gramática latina, retórica e 

lógica. Passado esse estágio inicial, cursava nas matérias do quadrivium, ou “ciências das 

coisas”, que abraçava as disciplinas de aritmética, geometria, astronomia e música. Depois 

disso, o aluno estava apto para exercer algum tipo de atividade ou, ainda, se especializar 

em direito, medicina e teologia. 

Apesar de simbolizar um espaço para o livre desenvolvimento da ciência, as 

universidades ainda vão se subordinar ao controle clerical. Nesse sentido, a Igreja será 

responsável pela instituição da Licentia Docendi, uma espécie de licença para ensinar 

emitida por membros do clero. Além disso, assim como alguns governos, também vão 

transformar os mestres em funcionários pagos por eles. Dessa forma, diversos anseios 

políticos e sociais viriam a influir no desenvolvimento do saber daquela época. 

 

FONTE: http://brasilescola.uol.com.br/historiag/universidades-medievais.htm 

 

A TEORIA DO ÍMPETO  

 

Durante a Idade Média a filosofia natural de Aristóteles sobre as causas dos 

movimentos sofreu novas e severas críticas que levaram a uma alteração significativa da 

ideia original de Aristóteles e que possibilitaram a introdução de novos conceitos na física. 

Essas críticas levantadas contra a descrição fornecida por Aristóteles orientavam-se em 

torno da explicação dos chamados movimentos violentos, que nada mais eram do que o 

estudo dos movimentos dos projéteis arrebatados, tais como arremesso de pedras, flechas, 

balas de canhão etc.  
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Alguns pensadores mais perspicazes haviam observado que a teoria aristotélica 

apresentava um gravíssimo problema que ela não conseguia absorver ou explicar 

satisfatoriamente. Esse problema, basicamente, consistia na seguinte questão: 

considerando que o ar que se desloca para trás do projétil é muito fraco e até mesmo 

impotente para produzir o movimento observado, então como compreender a causa 

fundamental pela qual os corpos arremessados, antes de entrarem em repouso, continuam 

em sua situação de movimento durante algum tempo; e isto, mesmo após a ação da força 

externa ter cessado completamente? Por exemplo, depois que uma pedra é lançada por um 

estilingue, este não mais exerce nenhuma influência sobre ela. Todavia a pedra insiste em 

continuar se movendo sem a ação de nenhum agente externo.  

 

As Idéias de Giovanni Filopono  

 

Com base na tese de que o meio no qual um projétil se desloca exerce um papel 

exclusivamente de resistência ao movimento e não um papel de motor que impulsiona o 

projétil, o grande comentarista da física aristotélica Giovanni Filopono (Yahya an-Nahwi 

475-565), por volta do ano 520 criticou sistematicamente a teoria aristotélica do movimento. 

Atacou a ideia de Aristóteles segundo a qual todo movimento estava associado a um motor, 

desprezou a explicação de que o ar, ao preencher o espaço vazio deixado atrás de um corpo 

arremessado, acabava por empurrá-lo para frente. A seguir propôs uma teoria alternativa 

à de Aristóteles, que provocou uma verdadeira revolução na ideia fundamental sobre a 

causa do movimento. Ao apresentar a sua tese, Filopono, estava simplesmente 

redescobrindo e defendendo a antiga ideia de Hiparco, a qual mais tarde se tornou 

conhecida como Teoria do Ímpeto. 

Observe o que esse extraordinário pesquisador escreveu sobre a necessidade de 

existir uma força impressa (força motiva), para que os projeteis pudessem se movimentar 

livremente:  

 

É necessário supor que alguma força motiva incorpórea seja dada do projetor ao projétil, e 

que o ar posto em movimento contribui em nada ou muito pouco para o movimento do projétil... 

E não será necessário nenhum agente externo ao projetor.  

  

Filopono supunha que o projetor (força externa) injetava no projétil (corpo que 

entrava em movimento) uma grandeza chamada por força motiva incorpórea (ímpeto). Ou 

seja, sua teoria sugeria que a força impressa (ímpeto) fosse a grandeza física responsável 

pelo movimento de qualquer corpo que fosse arremessado no ar por meio de um movimento 
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violento. Embora se tratasse de uma nova teoria em mecânica que fornecia uma nova forma 

de explicar o movimento dos corpos, ainda assim continuava prevalecendo o preceito 

aristotélico de que cessante causa cessat effectus.  

Em termos atuais, pode-se postular a ideia de Giovanni Filopono da seguinte 

maneira:  

 

 A força externa, ao arremessar um corpo, imprime-lhe um certo ímpeto (força motiva).  

 Qualquer corpo arremessado movimenta-se não em função da ação da força externa, 

mas sim em função da ação do ímpeto.  

 

Após estabelecer os postulados retro mencionados, os quais são virtualmente 

diferentes daqueles apresentados por Aristóteles, podem-se observar algumas 

consequências muito interessante entre as ideias mecânicas de Aristóteles e Filopono, a 

saber:  

 

a) Aristóteles havia postulado a impossibilidade do movimento no vácuo argumentando que 

o movente deveria apresentar uma velocidade infinita e um movimento eterno, pois não 

encontraria nenhuma resistência do meio para impedir o seu movimento, todavia como isso 

não ocorre chegou a considerar como falsa a ideia de um vácuo;  

 

b) A nova ideia representada pela teoria do ímpeto sugeria a possibilidade da existência do 

vácuo, e também do movimento neste meio vazio, uma vez que, sem a resistência oferecida 

pela matéria, o corpo ao se movimentar em tal meio simplesmente iria adquirir uma 

velocidade proporcionalmente equivalente àquela comunicada pela força motiva (ímpeto). 

 

FONTE: Teoria do Ímpeto. Leandro Bertoldo. E-book. 

 

O NASCIMENTO DA CIÊNCIA MODERNA 

 

A Ciência Moderna, isto é, a ciência que conseguiu articular o método de observação 

e experimentação com o uso de instrumentos técnicos (sobretudo o telescópio e o 

microscópio), começou a se desenvolver, propriamente, na Europa do século XVI. O 

nascimento dessa ciência nova é tido por muitos historiadores como uma revolução, haja 

vista que no mundo antigo e no mundo medieval as investigações sobre fenômenos naturais 

(terrestres e celestes), organismos vivos, dentre outras coisas, não se valiam do uso da 
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técnica e não concebiam o universo como algo composto de uma mesma matéria uniforme, 

suscetível à corrosão e à finitude. 

O universo, melhor dizendo, o mundo, para os antigos e medievais, era um sistema 

fechado, com estrutura muito bem definida e harmônica, grosso modo: um cosmos. Havia, 

segundo a terminologia aristotélica, o mundo sublunar (abaixo das esferas celestes e da 

Lua), isto é, terreno e finito – cheio de imperfeições, e o mundo supralunar, cujos corpos 

celestes não poderiam ter as mesmas imperfeições que os terrenos. Tal concepção foi 

absorvida pelos doutores da Igreja Católica em uma complexa e muito fértil combinação da 

doutrina da criação e investigação da natureza. Soma-se a essa combinação a perspectiva 

cosmológica desenvolvida por Ptolomeu, que concebia a Terra como sendo o centro 

desse cosmos harmônico. 

Com o chamado Renascimento Cultural, que se deu em várias regiões da Europa 

entre os séculos XIV e XVI, houve um intenso intercâmbio de conhecimento a respeito de 

antigos tratados sobre astronomia e física, bem como o aperfeiçoamento de instrumentos 

de navegação, como a luneta – que mais tarde constituiria a base para a criação do 

telescópio, por Galileu Galilei. No norte da Europa, na região das atuais Polônia, Alemanha 

e Holanda e no sul, sobretudo na Itália – regiões que foram palco do desenvolvimento 

comercial neste período, o Renascimento deitou raízes em vários campos, principalmente o 

artístico e o científico. 

O astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a elaborar uma hipótese 

sobre o cosmos que se diferiu radicalmente daquela de Ptolomeu, que vigorava até então. 

Essa hipótese era a do Heliocentrismo, cujo postulado compreendia que os planetas, 

incluindo a Terra, giravam em torno da órbita do Sol. Partindo disso, o Sol poderia ser 

considerado o centro do Universo. A hipótese de Copérnico seria confirma por outro 

astrônomo, o italiano Galileu Galilei. 
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Estátua de Galileu (munido de seu telescópio) no Palácio de Uffizi, em Florença, Itália 

 

Galileu foi o responsável pela criação do telescópio, instrumento decisivo para 

observação dos corpos celestes. Por meio do telescópio, Galileu pode perceber imperfeições 

na Lua e em outros planetas, fato que acabou por contestar a antiga concepção de 

um cosmos fechado. O historiador da ciência Alexandre Koyré compreende que a 

“destruição deste cosmos fechado”, operada por Galileu, Joahannes Kepler, Tycho Brahe, 

dentre outros cientistas, inaugura uma nova cosmologia, ou uma nova forma de se conceber 

o mundo físico, que, a partir do século XVII, passaria a ser a do universo infinito. 

A concepção de um universo infinito pressupunha uma linguagem nova. A 

matemática seria essa nova linguagem. O mundo, segundo Galileu, poderia ser “lido”, 

interpretado, através de caracteres geométricos. A matemática e a lógica indutiva, mesclada 

com as concepções filosóficas do século XVII, notadamente o racionalismo de René 

Descartes e o empirismo dos filósofos ingleses, alinhavaram o sistema científico moderno, 

cujo desenvolvimento se deu progressivamente até o advento da Teoria da Relatividade 

de Einstein e da Mecânica Quântica, de Heisenberg e Bohr, na primeira metade do século 

XX. 

 

FONTE: http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-nascimento-ciencia-moderna.htm 

 

GALILEU GALILEI E O NASCIMENTO DA CIÊNCIA MODERNA 
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Para que estudar o nascimento da ciência moderna? 

 

Para conhecermos uma ciência e suas aplicações, ou seja, ter total domínio sobre 

esta, não nos basta utilizar um livro didático ou assistir na mídia alguma reportagem sobre 

algum assunto cientifico; é importante conhecer também o papel desta ciência na 

sociedade, através de sua história. Não aquela história que relata fatos, nomes de cientistas 

ou datas, mas da história que busca entender a ciência como uma construção realizada por 

homens que, através do conhecimento, procuram dar respostas às questões que lhe são 

postas pela realidade do seu tempo. Isso significa que devemos conhecer a produção 

cientifica através das discussões que foram feitas, que divergências foram debatidas até 

aquela teoria ser aceita pela maioria dos cientistas de determinada época. Por isso 

discutiremos aqui as ideias de Galileu (métodos, experiências) em sua época e as 

divergências causadas por estas. 

 

A importância das inovações técnicas 

 

Após as cruzadas (séculos XI, XII e XIII) no oriente médio os jovens das camadas 

mais populares voltaram à Europa com novos conhecimentos sobre a forma de vida do povo 

oriental, assimilando novas técnicas de trabalho como o atrelamento dos animais e a 

melhoria do transporte, a expansão dos moinhos e o aumento da produção, obrigando-os a 

ter um maior conhecimento matemático e experimental. O conhecimento da precisão 

matemática e dos mecanismos foram, pouco a pouco, influenciando a maneira como 

aqueles homens concebiam o mundo a sua volta. 

        Nos séculos XVI e XVII os europeus viveram uma crise. Crise esta que afetava 

principalmente o modo de pensar ou de observar o mundo, que tornava-se cada vez mais 

complexo. As ideias filosóficas estavam ligadas diretamente a Deus (cristianismo como 

centro do pensamento medieval). Muitos filósofos eram cristãos; entre eles citamos, Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino, que recebiam uma influência enorme da filosofia de 

Aristóteles (384 a.C) que era muito respeitado mesmo tendo vivido trezentos anos antes de 

cristo. 

Com o passar dos séculos essa visão do homem medieval foi se transformando. Pouco 

a pouco, a associação direta entre o ato de conhecer e Deus foi se diluindo. A sociedade 

europeia deixava de ser teocêntrica (Deus no centro do universo) para se tornar 

antropocêntrica (o homem no centro). Muitos filósofos começaram a especular sobre as 
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possibilidades que um método de produção de conhecimento baseado na experimentação 

poderia oferecer, entre eles o inglês Francis Bacon (1561-1626). 

 

Galilei indica um novo caminho 

 

Galileu Galilei viveu no auge da crise do pensamento medieval. Nasceu em Pisa 

(1564), em uma família sem muitos recursos, mas descendentes de nobres florentinos 

(Florença). Aventurou-se na área da medicina e, antes disso, quase virou padre no mosteiro 

de Santa Maria de Vallombrosa. Estas passagens em sua vida até então não lhe agradaram 

muito, pois gostava mesmo era dos estudos na área de matemática e das artes mecânicas. 

Galileu, ao entender que as velhas formas de conhecer não explicavam como um todo as 

questões da sociedade, procurou resolver essas questões propondo respostas, não baseadas 

em Deus mas, pautadas na experimentação e na linguagem matemática, como Descartes. 

Essa nova forma de conhecer, que se utiliza dessas duas bases de sustentação, começou 

com Galileu na física e posteriormente foi utilizada pelas demais ciências naturais que se 

constituíram mais tarde, como Química e a Biologia. 

 

A Experimentação 

 

Se deixarmos cair uma folha de papel e um caderno de uma mesma altura qual 

chegará primeiro ao solo? Talvez você responda que o caderno chega primeiro porque é mais 

pesado. Aristóteles também pensava assim. Não só pensava que construiu uma teoria para 

justificar este fato. 

A teoria de Aristóteles era a seguinte: existiriam na terra apenas quatro elementos: 

terra, água, ar e fogo, e todos estes elementos teriam o seu lugar natural. O ar teria o seu 

lugar sobre a superfície da terra; o fogo um pouco mais acima. A água e a terra, 

consideradas mais pesadas, tenderiam para o centro da terra. Quanto mais pesado fosse o 

elemento mais rapidamente ele iria cair. 

Galileu discordou de Aristóteles, principalmente no que tange à queda dos corpos, 

afirmando que as ideias de Aristóteles eram falhas e para tanto, Galileu utilizou-se de 

experiências para provar as suas hipóteses sobre a queda dos corpos. 

Baseando-se nas suas experimentações ele conseguiu mostrar que "dois corpos, 

quando abandonados de uma mesma altura e ao mesmo tempo, chegarão ao solo juntos 

independentemente de seus pesos". Conta a lenda que Galileu procurou realizar esta 

experiência atirando bolas de diversos pesos da torre de Pisa, sua cidade natal. O que na 

verdade Galileu conseguiu provar em sua época era que, quando desprezamos a resistência 
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do ar, os objetos sofrem ação única e exclusivamente da aceleração gravitacional. Ele ainda 

descobriu uma relação matemática para a queda dos corpos analisando o problema de uma 

forma mais precisa. 

Galileu, após publicar as suas ideias, teve de enfrentar uma grande resistência por 

parte da Igreja, pois esta questionava as ideias de Aristóteles que, por conseguinte, 

questionava toda a filosofia cristã e seus dogmas. Galileu, então, passou por todo um 

processo que visava julgar suas ideias como heréticas (contrárias aos dogmas da Igreja). Ao 

longo de muitos anos de sua vida foi condenado ao silêncio pela inquisição e teve que 

renegar as suas ideias perante o papa. Isto durou até a ascensão da burguesia europeia, 

quando a igreja perdeu parte do seu poder econômico. Foi quando as ideias de Galileu 

ressurgiram com o movimento protestante, atestando assim o nascimento da ciência 

moderna. 

A importância de Galileu para o mundo moderno é muito grande. Um dos motivos 

para isto reside no fato de ele ter unido dois campos do saber que antes se encontravam 

totalmente separados. Ele uniu a metodologia de trabalho dos técnicos-artesãos (a 

experimentação) ao raciocínio lógico e abstrato, próprio da filosofia e da matemática. Dessa 

junção nasceu a Ciência Moderna. 

 

FONTE: http://www.if.ufrgs.br/tex/edu02220/sem012/po5/texto535.html 

 

GALILEU GALILEI E A ENGENHARIA CIVIL 

 

Vide artigo disponibilizado no APÊNDICE 2. 
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ESTUDO DIRIGIDO 3 (ED3) 

 
1. Diferencie a explicação para o movimento de projéteis dada por Aristóteles da de Filopono. 
 
2. Explique resumidamente o modelo de Universo proposto por Nicolau Copérnico. 
 
3. Qual a contribuição de Galileu Galilei para a teoria heliocêntrica? 
 
4. Galileu Galilei inaugurou uma nova metodologia de produzir conhecimento, com o 
chamado Método Científico. Qual diferença essencial entre essa novo modelo de fazer 
ciência e o realizado por Aristóteles? 
 
5. Sobre o movimento de queda livre, qual a diferença entre as propostas de explicação 
dadas por Aristóteles e Galileu? 
 
6. Qual a diferença de ideias entre Copérnico e Kepler sobre a trajetória dos planetas? 
 
7.  Galileu Galilei contribuiu significativamente para o desenvolvimento de ideias 
importantes para a Engenharia Civil em sua obra “Discurso”. Fale resumidamente sobre o 
conceito proposto por ele de “tensão de ruptura” que, no decurso da História da Engenharia, 
evoluiu para a ideia de “resistência dos materiais”. 
 
8. Qual diferença entre as ideias dos conceitos do Módulo de Young e o de Cisalhamento? 
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CAPÍTULO 4 

 

UNDADES DE MEDIDA 

 

Para melhor conhecer as grandezas que interferem num fenômeno, a Física recorre 

a medidas. 

 

Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que 

serve de padrão para eventuais comparações, e que serve de padrão para outras medidas. 

 

Sistema internacional de unidades (SI): Por longo tempo, cada região, país teve um 

sistema de medidas diferente, criando muitos problemas para o comércio devido à falta de 

padronização de tais medidas. Para resolver o problema foi criado o Sistema Métrico 

Decimal que adotou inicialmente adotou três unidades básicas: metro, litro e quilograma. 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico e científico exigiu um sistema padrão de 

unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Foi então que em 1960, foi criado o 

Sistema Internacional de unidades(SI). Hoje, o SI é o sistema de medidas mais utilizado em 

todo o mundo. 

 

Existem sete unidades básicas do SI que estão na tabela abaixo: 

 

Grandeza Unidade Símbolo 

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Corrente Elétrica Ampère A 

Temperatura kelvin K 

Quantidade de matéria mol mol 

Intensidade luminosa candela cd 

 

Segue abaixo as grandezas Físicas e suas unidades no sistema internacional. São 

grandezas cujas unidades são derivadas das unidades básicas do SI. 
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Grandeza Unidade Símbolo Unidade sintética Unidades Básicas 

Área --- m² --- --- 

Volume --- m³ --- --- 

Densidade --- Kg/m³ --- --- 

Concentração --- mol/m³ --- --- 

Aceleração --- m/s² --- --- 

Campo magnético --- A/m --- --- 

Velocidade --- m² --- --- 

Velocidade angular --- Rad/s Hz 1/s 

Aceleração angular --- Rad/s² Hz² 1/s² 

Calor específico --- J/kg.K N.m/K.Kg m²/(s².K) 

Condutividade térmica --- W/m.K J/s.m.K Kg.m/ 

Momento de Força --- N/m --- Kg.m²/s² 

Força Newton N --- Kg.m/s² 

Frequência Hertz Hz --- 1 

Ângulo radiano rad m/m 1 

Pressão Pascal Pa N/m² Kg/(m.s²) 

Energia Joule J N.m Kg.m²/s² 

Potência Watt W J/s Kgm²/s³ 

Carga elétrica Coloumb C --- A.s 

Tensão elétrica Volt V W/A Kg.m²/s³.A 

Resistência elétrica Ohm Ώ V/A Kg.m²/(s³.A²) 

Capacitância Farad F A.s/V A².(s^4)/kg.m² 

Indutância Henry H Wb/A Kg.m²/(s².A²) 

Fluxo magnético Webwe Wb V.s Kg.m²/s².A 

Densidade do Fluxo mag. Tesla T Wb/m² Kg/s².A 

 

Prefixos do Sistema Internacional: os principais prefixos são: 

 

Nano(n): 10-9 
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Micro(μ):10-6 

Mili(m): 10-3 

Kilo(k): 103 

Mega(M): 106 

Giga(G): 109 

 

FONTE: http://www.infoescola.com/fisica/unidades-de-medida/ 

 

CONVERSÃO DE UNIDADES 

 

UNIDADES DE COMPRIMENTO 

 

A conversão de medidas é importante para resolver questões de matemática, assim 

como de física. Quando um problema apresenta diferentes unidades de medida, a conversão 

é necessária para solucionar a questão. As unidades de medidas estão presentes no nosso 

cotidiano. Repare que muitas vezes vemos escrito nas caçambas espalhadas pelas ruas 

“5 m³” ou, no final dos rótulos de xampus, “100 ml”. E até mesmo o bonito piso que 

gostaríamos de ter em nossas casas é vendido pelo “metro quadrado”. Mas, afinal, o que 

significam essas medidas? Para facilitar, iremos tomar como base a unidade de 

comprimento: metro. Depois, veremos os demais casos que completam o sistema métrico. 

 

UNIDADES DE COMPRIMENTO 

 

Ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como “metro”: 

1,60m, 1,83m etc. Mas seria muito difícil se usássemos a mesma unidade para calcular a 

distância entre cidades ou países, pois são longas distâncias, ou seja, números que podem 

ser muito grandes. Teríamos dificuldade também ao escrever a espessura de um fio de 

cabelo ou a tampa de uma caneta: pequenas distâncias, pequenos números. Logo, para 

resolver esse problema, criou-se uma convenção para as unidades de comprimento. Do 

maior ao menor: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e 

milímetro. Seus símbolos são respectivamente: km, hm, dam, dam, m, dm, cm, mm. 

Tomando o metro como referência, temos:  

 

Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro 
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Km hm dam m dm cm mm 

1000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m 

 

Exemplos: Helena quis usar uma fita em seu embrulho de Natal. Após uma rápida medição 

notou que bastavam 45cm (quarenta e cinto centímetros). No entanto, a papelaria aonde foi 

só vendia a fita por 3,50 reais a cada metro. Quanto Helena teve que pagar para comprar o 

tamanho necessário de fita?  

 

Assim, com a ajuda da tabela acima, temos que: 1cm = 0,01m, portanto 45cm = 0,45m. 

Daí, Helena necessita de 0,45m, mas se a cada metro temos 4,00 reais, basta multiplicar 

3,50 por 0,45 e temos 1,80 real.  

 

Conversão: 57,83 hectômetros em centímetros: 

 

Km hm dam m dm Cm mm 

5 7, 8 3 0 0   

 

Veja, deixamos a vírgula no hm, completamos o número normalmente e 

acrescentamos zeros até chegar à unidade desejada. Então 57,83hm = 578300cm. 

 

UNIDADES DE ÁREA 

 

Mas e para medir o piso que gostaria de colocar na minha casa? Ou o terreno da 

minha casa? Lembre-se de que para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar 

comprimento de seu lado duas vezes (o que chamamos de elevar ao quadrado). Então a 

unidade de área é basicamente elevar ao quadrado a unidade de comprimento. Portanto 

temos: 

Quilômetro 

Quadrado 

Hectômetro 

Quadrado 

Decâmetro 

Quadrado 

Metro 

Quadrado 

Decímetro 

Quadrado 

Centímetro 

Quadrado 

Milímetro 

Quadrado 

km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 
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1000m x 

1000m = 

1.000.000m² 

100m x 

100m 

=10.000m² 

10m x 

10m  = 

100m² 

1m x 

1m    = 

1m² 

0,1m x 

0,1m = 

0,01m² 

0,01m x 

0,01m = 

0,0001m² 

0,001m x 

0,001m 

=0,000001m² 

 

Exemplos: Uma loja de construção vende um determinado tipo de ladrilho por 0,04 reais o 

cm². Roberto mediu os lados da parede de seu banheiro - de forma retangular - e achou 

comprimento 2m por 3m. Quanto Roberto deverá desembolsar para comprar o ladrilho? 

 

Se a parede tem forma retangular, basta multiplicar os lados para descobrir sua área, 

portanto 6m². Temos que transformar 6m² em cm². Se, pela tabela, 0,00001m² = 1cm² 

então 1m² = 10.000cm² , portanto, 6m² = 60.000cm². Como cada cm² custa 0,04 reais, 

então 0,04 x 60.000 = 2.400. Ou seja, Pedro irá gastar 2400,00 reais. 

km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 

  0 0 0 0 7 8 4 5 6, 3       

 

Note que nesse caso dividimos as casas em duas, pois temos a unidade ao quadrado. 

Repare também que o caso é bem parecido com a unidade de comprimento. Portanto, 

78456,3dm² = 0,000784563km². 

 

UNIDADES DE VOLUME 

 

Repare que, para descrever as unidades de área, multiplicamos as unidades duas 

vezes. O caso do volume será muito parecido. Basta lembrar que para calcular o volume de 

um cubo, devemos fazer a multiplicação do comprimento de suas arestas três vezes (elevar 

ao cubo), portanto, basta multiplicar essa quantidade de vezes a unidade de comprimento.  

Quilômetro 

Cúbico 

Hectômetro 

Cúbico 

Decâmetro 

Cúbico 

Metro 

Cúbico 

Decímetro 

Cúbico 

Centímetro 

Cúbico 

Milímetro 

Cúbico 

km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³ 

1000m x 1000m 

x 1000m = 

1.000.000.000m³ 

100m x 

100m  x 100 

=1.000.000m³ 

10m x 

10m x 

10m = 

1000m³ 

1m x 1m x 

1m            = 

1m³ 

0,1m x 

0,1m x 

0,1m = 

0,001m³ 

0,01m x 

0,01m x 

0,01m = 

0,000001m³ 

0,001m x 

0,001m x 

0,001m = 

0,000000001m³ 
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Exemplos: Uma viagem de caminhão recolhe uma caçamba de lixo de 5m³ por vez. Se após 

a obra de um edifício o entulho foi calculado em 0,015hm³, quantas viagens serão 

necessárias para remover o lixo? 

 

Com auxílio da tabela, temos 1hm³ = 1.000.000m³, daí temos um entulho de 0,0152 x 

1.000.000 = 15200m³. Se uma viagem retira 5m³, obtemos 15200 ÷ 5 = 3040 viagens. 

Conversão: 89.123.539mm³ em dam³ 

 

km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³ 

                0 0 0 0 0 8 9 1 2 3 5 3 9, 

 

Mais uma vez, tomemos de exemplo a unidade de comprimento. Lembrando que 

dessa vez dividimos cada casa em três, pois elevamos ao cubo. Daí, 89.123.539mm³ = 

0,000089123539dam³. 

 

OUTRAS UNIDADES DE MEDIDA 

 

Unidades de Massa  

 

Grama (g). Deve ser tratado de maneira semelhante ao da unidade de comprimento. 

Daí, temos: quilograma (kg), hectograma (hg), decagrama (dag), grama, decigrama, 

centigrama e miligrama. Acrescentando a tonelada (ton). Onde, 1ton = 1.000kg. 

  

Unidades de Capacidade  

 

Litro (l). Também deve ser tratado da mesma maneira que o metro. Então existem: 

quilolitro (kl), hectolitro (hl), decalitro (dal), litro (l), decilitro (dl), centilitro (cl), mililitro (ml). 

E suas conversões serão da mesma forma do metro.  

Lembrando que existe uma relação direta entre a unidade do litro e a unidade de 

volume m³: 1l = 1dm³. 

 

Unidades de Tempo  
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Juntamente com o metro, as unidades de medição do tempo são, talvez, as mais 

comuns. Segundo (s). E as demais: minuto, hora, dia, ano, década, século e milênio. 

 

1 milênio = 1000 anos; 1 ano = 365 dias; 1 dia = 24horas; 1 hora = 60 min; 1 minuto = 60 

segundos. 

 

FONTE: http://www.infoescola.com/fisica/unidades-de-medida/ 

 

GRANDEZAS ESCALARES E VETORIAIS 

 

CONCEITO DE GRANDEZA 

 

Grandeza é um conceito fundamental na ciência. Mas o que é uma grandeza? O 

conceito científico para grandeza é tudo o que pode ser medido. 

Assim, o comprimento é uma grandeza? Sim, você pode medir o comprimento de uma 

mesa.  

  A massa é uma grandeza? Sim, você pode medir a massa do seu corpo. 

Amor é uma grandeza? Não, você não pode medir sentimentos. Não existe um “amorômetro”. 

Vamos agora aprender a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. 

 

Grandeza escalar 

 

  Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos 

um número ou um número e uma unidade.  

A massa é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizada quando 

conhecemos um número e uma unidade. A massa de uma pessoa é 57 kg.  

A temperatura é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizada 

quando conhecemos um número e uma unidade. A temperatura da sala de aula é 27 ºC.  

O volume é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizado quando 

conhecemos um número e uma unidade. O volume de uma caixa de leite é um litro.  

O intervalo de tempo é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizado 

quando conhecemos um número e uma unidade. A sessão de cinema durou 2 horas. 

O índice de refração absoluto de um material é uma grandeza escalar porque fica 

perfeitamente caracterizado apenas por um número. Quando afirmamos que o índice de 

refração absoluto do acrílico vale 2,0 esta grandeza fica perfeitamente caracterizada. 
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GRANDEZA VETORIAL 

 

Grandeza vetorial é aquela que somente fica caracterizada quando conhecemos, pelo 

menos, uma direção, um sentido, um número e uma unidade.  

O deslocamento de uma pessoa entre dois pontos é uma grandeza vetorial. Para 

caracterizarmos perfeitamente o deslocamento entre a sua casa e a sua escola precisamos 

conhecer direção (Leste-Oeste), um sentido (indo para Oeste), um número e uma unidade 

(10 km). 

 

Como representar uma grandeza vetorial 

 

Sabemos, da Matemática, que um segmento de reta é um trecho limitado de uma 

reta. 

 

 

Desse modo, um segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial 

porque falta-lhe sentido. Não esqueça que um segmento de reta não tem sentido, isto é, o 

segmento AB é igual ao segmento BA. 

Se colocarmos um sentido em um segmento de reta, obteremos um vetor que é um 

segmento de reta orientado e pode ser utilizado para representar graficamente uma 

grandeza vetorial. 

 

FONTE: http://educacao.globo.com/fisica/assunto/mecanica/grandezas-escalares-e-vetoriais.html 

 

Operações com vetores 

 

Para determinar o vetor soma, utilizamos a seguinte fórmula: 

 

 

 

Para descobrir o valor (modulo) do vetor soma, utilizamos a seguinte fórmula caso os 

dois vetores tenham a mesma direção e mesmo sentido: 

 

R = a + b 
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Para descobrir o módulo de dois vetores que têm a mesma direção e sentidos 

contrários, utilizamos a seguinte: 

 

R = a - b 

 

Já para descobrir o módulo do vetor soma de dois vetores com direções e sentidos 

diferentes, utilizamos o método do paralelogramo: 

 

 

 

 

 

Onde o cosseno é do ângulo formado entre o vetor a e b. 

Se dois vetores forem perpendiculares (formarem um ângulo de 90º), utiliza-se o 

teorema de Pitágoras para descobrir o módulo do vetor resultante: 

 

 

 
FONTE: http://pratico-e-basico.blogspot.com.br/2015/09/vetores.html 

 

MECÂNICA 

 

A Mecânica é a parte da Física que estuda o movimento dos corpos. Ela é dividida em 

cinemática, dinâmica e estática. 
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A mecânica é a parte da Física que estuda o estado de movimento dos corpos. Ela é 

dividida em três áreas: 

 

Cinemática: Descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas, 

abrangendo os conteúdos de movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente 

variado, grandezas vetoriais nos movimentos e movimento circular. 

 

Dinâmica: É o estudo dos movimentos e suas causas. Tem como base de seus conteúdos 

as Leis de Newton. 

 

Estática: Estuda o equilíbrio de um sistema sob a ação de várias forças. 

 

Embora seja difícil estabelecer a origem dos estudos da mecânica, existem registros 

de que ela está fortemente ligada às observações de astros celestes desde as mais antigas 

civilizações. Foi a partir da observação da periodicidade do movimento dos astros que foram 

feitos os primeiros calendários na Mesopotâmia, por exemplo, por volta de 2700 a.C. 

Um salto importante na área ocorreu na Grécia antiga a partir da filosofia natural, 

que exercia uma “busca pela verdade”. Os principais nomes dessa fase foram Aristóteles 

(384 – 322 a.C.), que definia o movimento como um atributo do ser em movimento, e 

Arquimedes (287 – 212 a.C.), que introduziu os estudos de estática e hidrostática. 

O conhecimento dos gregos prevaleceu durante séculos. Somente a partir do século 

XV, com o Renascimento, que a ciência começou a modernizar-se. Galileu Galilei (1564 – 

1642) foi o principal cientista da área nessa época. Foi ele quem introduziu o conceito de 

movimento uniforme e estudou o movimento do pêndulo simples e dos projéteis. Foi 

também ele que propôs que o Sol seria o centro do Sistema Solar, e não a Terra, como se 

acreditava anteriormente. 

No mesmo ano da morte de Galileu, nasceu Isaac Newton, um grande filósofo, 

matemático e físico que propôs as três Leis fundamentais da dinâmica em sua obra 

denominada “Princípios matemáticos da filosofia natural”, publicada em 1687. As teorias 

apresentadas por Newton pareciam ser perfeitas e descreviam, até então, o movimento de 

todos os corpos. 

Porém, no início do século XX, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade, que 

afirmou que os eventos físicos são os mesmos para quaisquer referenciais com velocidade 

relativa constante. As Leis de Newton passaram a ser consideradas válidas apenas para 

velocidades muito menores do que a da luz. Porém, as leis propostas por Newton são 
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suficientes para o estudo dos movimentos observados na superfície da Terra, por isso ainda 

são consideradas relevantes para a Física clássica. 

 

FONTE: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm 

 

FORÇAS 

 

As forças são grandezas vetoriais e possuem módulo, direção e sentido. Existem 

diversos tipos de forças, como a força atrito, força peso e força resultante. 

A força é a parte da dinâmica responsável pelo estudo do movimento. Isso mesmo, a 

força está diretamente ligada ao movimento dos corpos. Isso acontece pelo fato de 

aplicarmos uma força sobre determinado objeto para que ele se mova. 

  O simples fato de empurrarmos ou puxarmos algo indica que uma força está sendo 

aplicada sobre este corpo. 

Mas, apesar de indicar movimento, existem forças que atuam em corpos sem 

movimento. Como as forças que atuam para que construções civis permaneçam firmes. 

  Nesse caso, a melhor definição para esse termo, visto que para ele não existe uma 

definição exata, existem apenas equações capazes de calcular seus valores, será: 

 

A força é uma ação capaz de modificar a velocidade de um corpo. 

 

  As forças são grandezas vetoriais, o que significa que elas possuem módulo, direção 

e sentido. 

 

• Módulo também conhecida como intensidade é o valor do esforço muscular realizado. 

• Direção reta por onde o corpo se move ou a força atua. A reta pode ser vertical ou 

horizontal. 

• Sentido lado onde a força é aplicada. De cima para baixo, ou de baixo para cima. 

 

  Existem diversos tipos de força que atuam nos corpos, veremos a seguir os tipos e 

suas definições. 

 

Força de contato – A força que atua sempre que tocamos em algo. Ato de empurrar ou 

puxar um objeto. 

Força magnética – mediadora de interação entre cargas elétricas. 
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Força elétrica – estuda a interação entre as cargas elétricas. Tal interação pode ser atrativa 

ou repulsiva, o que irá depender do sinal da carga. 

Força peso – é a intensidade com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. 

Força de Atrito – força contrária existente entre um objeto e a força que o desloca, 

causando resistência no contato dos corpos. 

Força centrípeta – é a força perpendicular à trajetória. Proporciona ao corpo um trajeto 

curvilíneo, modificando a direção da velocidade desse corpo. 

Força resultante – é a soma do resultado de todas as forças aplicadas num corpo. 

 

  Quem primeiro estudou profundamente sobre a força foi o físico inglês Isaac Newton. 

Seus estudos foram prosseguidos até chegarmos a esta quantidade de análises de forças. 

  Por isso a força é medida em Newton, e representada pela letra N, uma homenagem 

feita a Isaac Newton por seus estudos sobre o tema.  

 

FONTE: http://alunosonline.uol.com.br/fisica/forcas.html 

 

DINÂMICA 

 

  Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e 

mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente, uma maçã 

cai sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da 

gravidade, que atraia a maçã. 

Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de Força, e as três Leis de 

Newton. 

Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, 

estudamos a relação entre a força e movimento. 

  

Força: É uma interação entre dois corpos. 

  

O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode-se basear em 

efeitos causados por ela, como: 

 

Aceleração: faz com que o corpo altere a sua velocidade, quando uma força é aplicada. 

Deformação: faz com que o corpo mude seu formato, quando sofre a ação de uma força. 

Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um 

corpo. 
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Dadas várias forças aplicadas a um corpo qualquer: 

 

A força resultante será igual a soma vetorial de todas as forças aplicadas: 

 

  

Leis de Newton 

 

As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos 

Mecânica Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana. 

  

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia 

 

 Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende 

a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da 

curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. 

Isso porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória. 

 Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos 

sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar 

em movimento. 

 

Estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, 

cujo enunciado é: 

 

"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a 

permanecer em movimento." 

 

Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma 

coisa aplicar nele uma força resultante diferente se zero. 
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2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica 

 

Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes 

observamos que elas não produzem aceleração igual. 

A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da 

aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja: 

 

Ou, em módulo: F=m.a 

  

Onde: 

 

F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N); 

m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg); 

a é a aceleração adquirida (em m/s²). 

  

A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² 

(quilograma metro por segundo ao quadrado). 

 

Exemplo: 

 

Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida por 

ele? 

 

F=m.a 

12=2a 

a=6m/s² 

  

Força de Tração 

  

Dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, que seja 

inextensível, flexível e tem massa desprezível. 

 

Podemos considerar que a força é aplicada no fio, que por sua vez, aplica uma força 

no corpo, a qual chamamos Força de Tração . 
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3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação 

 

Quando uma pessoa empurra um caixa com um força F, podemos dizer que esta é 

uma força de ação, mas conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra 

força com módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força 

de reação. 

Esta é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é: 

 

"As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação." 

 

FONTE: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton.php 
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ESTUDO DIRIGIDO 4 (ED4) 

 
1. Qual a necessidade da implementação de uma padronização das unidades de medidas, 
tal como propõem o Sistema Internacional de Unidades, o SI?  
 
2. Diferencie grandezas escalares de vetoriais e dê exemplos de cada. 
 
3. Qual o objeto de estudos da Mecânica? Quais são suas principais divisões e o que se 
estuda em cada uma delas?  
 
4. Qual a diferença entre os conceitos de velocidade e aceleração? 
 
5. Quais as diferenças entre o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Retilíneo 
Uniformemente Variado (MRUV)?  
 
6. Dê exemplos de forças de contato e forças de interação à distância. 
 
7. Explique o que diferencia a explicação de Aristóteles para os movimentos daquela 
existente na 1ª Lei de Newton.  
 
8. Dê dois exemplos do cotidiano de aplicação do Princípio da Inércia (1ª Lei de Newton). 
 
9. Considerando duas forças que formem um par Ação-Reação, como podemos compará-
las em relação ao seu módulo, direção e sentido? 
 
10. Dê dois exemplos do cotidiano de aplicação do Princípio da Ação e Reação (3ª Lei de 
Newton). 
 
11. Se as forças que atuam em um corpo têm resultante zero, ele pode estar em movimento? 
Explique. 
 
12. (CESESP) Um corpo de 4kg de massa está submetido à ação de uma força resultante 
de 15N. A aceleração adquirida pelo corpo na direção desta resultante é em m/s2: 
a) 2,25                                            d) 2,85 
b) 1,35                                            e) 3,75 
c) 4,25 
 
13. (PUC) Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 10N, sua 
aceleração é 4m/s2. Se a resultante das forças fosse 12,5N, a aceleração seria de: 
a) 2,5 m/s2                                        d) 2 m/s2 
b) 5,0 m/s2                                        e) 12,5 m/s2 
c) 7,5 m/s2 
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CAPÍTULO 5 

 

ALGUNS CONCEITOS DA FÍSICA TÉRMICA 

 

Temperatura e Calor 

Temperatura e calor são conceitos distintos. Na Física, a temperatura está ligada ao 

movimento, enquanto o calor é uma forma de energia. 

 

Ao iniciarmos o estudo da termometria é sempre importante ficar claro 

que temperatura e calor são conceitos distintos, o que de certa forma contraria o senso 

comum. 

  Na física, a temperatura está diretamente ligada ao movimento, enquanto calor é uma 

forma de energia. 

 

Temperatura  

 

  A temperatura é definida como estado de agitação das partículas de um corpo, 

caracterizando seu estado térmico. 

Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior será sua temperatura. 

Quanto menos agitadas essas moléculas, menor será sua temperatura. 

 

 

 

As palavras quente e frio são, na verdade, termos criados para facilitar o 

entendimento da sensação térmica. Essa sensação é variável, porque depende de pessoa 

para pessoa, por isso não é considerada. Tais termos servem apenas para nos ajudar na 

compreensão da teoria. 
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  A medição da temperatura dos corpos é feita por aparelhos chamados termômetros. 

 

Equilíbrio Térmico 

 

  O equilíbrio térmico acontece quando dois corpos com temperaturas diferentes são 

colocados em contato e depois disso alcançam um mesmo valor de temperatura. 

 

Ex.: Quando misturamos leite frio com café quente, temos uma mistura morna. Esse termo 

define o equilíbrio térmico, ou seja, a igualdade de temperatura entre o café e o leite. 

 

Quando um corpo fica quente o correto é dizer que o corpo ganha calor.  

 

Quando o corpo fica frio, é correto dizer que o corpo perde calor para o meio onde está.  

 

Calor 

 

Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. 

 

 

FONTE: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm 

 

DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

DILATAÇÃO LINEAR 

 

O que os pequenos espaços entre viadutos e trilhos de trem e um termômetro e uma 

restauração dentária possuem em comum? Embora pareça que nada, ambos se utilizam de 

um conhecimento sobre os materiais que nos rodeiam: o fato de que as dimensões dos 
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objetos tendem a mudar com a temperatura. Chamamos esse fenômeno de dilatação 

térmica, e nos concentraremos agora na dilatação de sólidos e líquidos.  

De uma forma geral, as dimensões dos objetos tendem a aumentar com o aumento 

da temperatura e diminuir com a diminuição da mesma. Isso se deve ao maior grau de 

vibração das partículas do sistema, que faz com que a distância média entre as partículas 

aumente. Quando consideramos o aumento entre todas as partículas de um objeto, temos 

uma variação considerável. Embora considerável, a dilatação ou a contração da maioria dos 

materiais não atinge grandes valores. 

 

Dilatação Linear dos Sólidos 

 

Chamaremos de dilatação linear a dilatação de objetos cujo comprimento é muito 

maior do que as outras dimensões. Nesses casos, a variação do comprimento tende a ser 

mensurável, enquanto a dilatação das outras dimensões tende a ser desprezível quando 

comparada ao comprimento. É o caso de uma barra ou fio. 

De forma empírica (ou seja, experimental), podemos verificar que a dilatação de uma 

barra é proporcional a duas coisas: 

 

-Ao seu comprimento inicial; 

-À sua variação de temperatura. 

 

Chamando de L0o comprimento inicial da barra, Lo seu comprimento final, T0 sua 

temperatura inicial e T sua temperatura final, teremos: 

 

Dilatação = ΔL=L−L0ΔL=L−L0 

 

Variação de temperatura = ΔT=T−T0ΔT=T−T0 

 

 

 

Assim, temos que: ΔL=L0⋅α⋅ΔTΔL=L0⋅α⋅ΔT 

Onde o coeficiente de proporcionalidade α é chamado de coeficiente de dilatação 

linear e é uma característica do material. Ele não é, a rigor, constante, mas é costume 

utilizar o valor médio dessa grandeza nas questões.  
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Note que: ΔL=L0⋅α⋅ΔT⇒α=ΔLL0⋅ΔTΔL=L0⋅α⋅ΔT⇒α=ΔLL0⋅ΔT 

Assim, em termos de unidades, ao utilizarmos as mesmas unidades para o 

comprimento inicial e para a dilatação, a unidade do coeficiente de dilatação linear é o 

inverso da unidade de temperatura. De forma usual, utiliza-se o °C-1. 

  Ainda podemos observar o seguinte: lembrando que ΔL = L - L0 podemos substituir 

essa relação na equação da dilatação: 

 

ΔL=L−L0=L0⋅α⋅ΔTΔL=L−L0=L0⋅α⋅ΔT 

⇒L=L0+L0⋅α⋅ΔT⇒L=L0+L0⋅α⋅ΔT 

⇒L=L0 (1+α⋅ΔT)⇒L=L0 (1+α⋅ΔT) 

 

Essa equação nos dá, de forma direta, o valor do comprimento final da barra. Visto 

que é uma equação de 1º grau, sua representação gráfica será uma reta. 

 

DILATAÇÃO SUPERFICIAL DOS SÓLIDOS 

 

Chamaremos de dilatação superficial a dilatação de objetos cuja área é muito maior 

do que a espessura. É o caso de uma placa. Para facilitar a compreensão do caso, 

imaginemos uma placa quadrada de lado L0 a uma temperatura T0 e de material com 

coeficiente de dilatação linear α.  

Aquecendo-se a placa até uma temperatura T>T0, haverá um aumento do 

comprimento de seus lados e, por consequência, de sua área. Vamos considerar um 

material que dilate igualmente em todas as direções. Esse material é chamado de isotrópico. 

Inicialmente, sua área pode ser calculada por:  

 

A0=L0 2A0=L0 2 

 

Após o aquecimento, sua área passa a ser: 

 

A=L2A=L2 

 

Mas vimos que:  

 

⇒L=L0 (1+α⋅ΔT)⇒L=L0 (1+α⋅ΔT) 

 

Desta forma, elevando os dois lados da equação acima ao quadrado, teremos: 
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L2=L0 2(1+α⋅ΔT)2L2=L0 2(1+α⋅ΔT)2 

⇒A=A0 (1+2⋅α⋅ΔT+a2)⇒A=A0 (1+2⋅α⋅ΔT+a2) 

 

Para a grande parte dos materiais encontrados na natureza, o valor de α é muito 

pequeno, da ordem de 10-5 °C-1. Nesses casos, o valor do produto 2.α.ΔT é muito maior que 

α², fazendo com que o termo α² seja desprezível. Desta forma, podemos aproximar a equação 

acima para: 

 

A=A0(1+β⋅ΔT)A=A0(1+β⋅ΔT) 

 

onde β (β = 2α) é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Logo, por analogia, 

podemos verificar que: 

 

ΔA=A0⋅β⋅ΔTΔA=A0⋅β⋅ΔT 

 

Embora nossa dedução tenha sido feita através de uma placa quadrada, as equações 

acima são válidas para qualquer caso. 

 

 

 

DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA 

 

Chamaremos de dilatação volumétrica a dilatação de objetos onde todas as 

dimensões possuem dilatações. É o caso de sólidos como esferas, caixas, cilindros e 

líquidos. Para facilitar a compreensão do caso, imaginemos um cubo de aresta L0 a uma 

temperatura T0 e de material com coeficiente de dilatação linear α.  
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Aquecendo-se o cubo até uma temperatura T>T0,haverá um aumento do 

comprimento de seus lados e, por consequência, de seu volume. Novamente, vamos 

considerar um material isotrópico. Inicialmente, seu volume pode ser calculado por:  

 

V0=L0 3V0=L0 3 

 

Após o aquecimento, seu volume passa a ser: V=L3V=L3 

Mas vimos que:  

 

L=L0 (1+α⋅ΔT)L=L0 (1+α⋅ΔT) 

 

Desta forma, elevando os dois lados da equação acima ao cubo, teremos: 

 

L3=L0 3(1+α⋅ΔT)3L3=L0 3(1+α⋅ΔT)3 

⇒V=V0 (1+3⋅α⋅ΔT+3⋅α2⋅ΔT2+α3)⇒V=V0 (1+3⋅α⋅ΔT+3⋅α2⋅ΔT2+α3) 

 

Pelos mesmos motivos que já discutimos no caso superficial, os termos proporcionais 

a α² e α³ são desprezíveis. Desta forma, ficaremos com o seguinte: 

 

V=V0(1+γ⋅ΔT)V=V0(1+γ⋅ΔT) 

 

onde γ (γ = 3α) é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico. Logo, por analogia, 

podemos verificar que: 

 

ΔV=V0⋅γ⋅ΔTΔV=V0⋅γ⋅ΔT 

 

Embora nossa dedução tenha sido feita através de um cubo, as equações acima são 

válidas para qualquer caso. 
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DILATAÇÃO DOS LÍQUIDOS 

 

Devido a suas características, somos capazes de medirmos o volume de certa porção 

de líquido apenas quando esta se encontra dentro de um recipiente sólido. Desta forma, ao 

aquecermos o líquido, estaremos também aquecendo o recipiente, fazendo com que os dois 

dilatem. O coeficiente de dilatação de líquidos é maior do que o dos sólidos, o que faz com 

que os líquidos se dilatem mais do que os seus recipientes.  

Mas graças à dilatação destes, inevitavelmente acontecerá um fato: ao verificarmos 

a quantidade de líquido dilatada, através, por exemplo, do líquido transbordado em um 

recipiente inicialmente cheio, não estaremos medindo toda a dilatação do líquido, pois parte 

dessa dilatação foi compensada pela dilatação do recipiente. Chamemos a quantidade 

visível de líquido dilatado de dilatação aparente do líquido (no caso de um recipiente 

cheio, ela equivale ao volume de líquido que transborda). Essa dilatação aparente do líquido 

equivale à sua dilatação real subtraída da dilatação do recipiente. Por exemplo: imagine um 

tubo de 200 ml cheio de líquido. Caso o recipiente dilate 10 ml e o líquido 15 ml, veríamos 

apenas 5 ml de líquido transbordar. De forma geral, teremos: 

 

ΔVap=ΔVliq−ΔVreqΔVap=ΔVliq−ΔVreq 

 

FONTE: http://educacao.globo.com/fisica/assunto/termica/dilatacao-termica.html 

 

MUDANÇAS DE FASES 

As mudanças de fase ocorrem quando uma substância perde ou cede energia térmica para o 

meio externo. 

 

As substâncias podem ser encontradas na natureza em três estados físicos, são 

eles: sólido, líquido e gasoso. Eles também podem ser chamados de fases da 

matéria ou estados de agregação da matéria. A diferença entre os três estados está 

relacionada com as características moleculares das substâncias. 

No estado sólido, os átomos ou moléculas que constituem uma substância 

encontram-se bem unidos em virtude da existência de forças elétricas intensas agindo sobre 

eles. Além disso, os átomos que formam essas substâncias possuem uma estrutura 



Tópicos de Física Geral e Experimental – Leitura de Apoio 

72 
Engenharia Civil – 1º Semestre de 2017 

cristalina de forma bastante regular, e essa estrutura repete-se. A energia das moléculas é 

baixa e elas mantêm-se praticamente em repouso. 

Os líquidos, por sua vez, apresentam forças de ligação menos intensas do que os 

sólidos, o que faz com que as moléculas fiquem mais afastadas umas das outras e 

movimentem-se mais livremente, portanto elas possuem maior energia. Isso explica porque 

a matéria no estado líquido pode escoar e ocupar o volume do recipiente que a contém. 

No estado gasoso, praticamente inexiste força de ligação entre os átomos, que ficam 

separados uns dos outros por distâncias bem superiores às dos sólidos e líquidos. 

Os gases também possuem muito mais energia e movimentam-se desordenadamente, 

podendo ser facilmente comprimidos. Além disso, assumem a forma e volume do recipiente 

em que são colocados. 

 

Mudanças de fases 

 

Para que ocorram mudanças de fases da matéria, é necessário ceder ou retirar calor 

de um corpo. O calor é a energia térmica que determina o grau de agitação das moléculas. 

Ao ser alterado, ele pode causar mudanças no arranjo molecular das substâncias, causando 

as mudanças de fase. Os nomes dados às mudanças de fase dependem dos estados inicial 

e final das substâncias. 

Observando essas características, as mudanças de fase são as seguintes: 

 Fusão: passagem do estado sólido para o líquido (Ex.: transformação do gelo em água). 

Ela ocorre quando a substância sólida recebe energia térmica (calor), aumentando sua 

agitação molecular e vencendo as fortes interações atômicas, ou moleculares, existentes 

no estado sólido. 

 Solidificação: mudança do estado líquido para o sólido (Ex.: congelamento da água). Para 

que ocorra a solidificação, a substância deve perder energia, o que faz com que as 

vibrações moleculares diminuam e fiquem mais unidas. 

Veja o diagrama a seguir que demonstra a fusão e a solidificação: 

 
Diagrama demonstrando a fusão e a solidificação 
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 Vaporização: ocorre quando uma substância no estado líquido é aquecida. A energia 

recebida causa aumento na agitação molecular e as moléculas separam-se umas das 

outras, passando para o estado gasoso. 

 Condensação: passagem do estado gasoso para o líquido. É a forma como ocorrem as 

chuvas. A água que evapora na superfície da Terra chega a grandes altitudes e, quando 

entra em contato com ar frio na atmosfera, volta ao estado líquido. 

O diagrama a seguir demonstra como ocorrem essas mudanças de fase: 

 

 
Diagrama demonstrando a vaporização e a condensação 

 

 Sublimação: consiste na passagem do estado sólido para o gasoso diretamente, sem antes 

passar pelo estado líquido. Esse fenômeno explica porque a naftalina “some”, produzindo 

o vapor tóxico utilizado para espantar pequenos insetos, como as baratas. O que ocorre, 

na verdade, é a sublimação, ou seja, a transformação direta em gás. 

 

FONTE: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/mudacas-fases.htm 

 

PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR 

 

Para que aconteça a troca de calor é preciso que ele seja transferido de um objeto 

para outro e de uma região para outra. Existem três processos de propagação de calor: 

condução, convecção e irradiação. 

Falar a respeito do tema calor ainda pode trazer confusão para algumas pessoas. 

Em termologia, calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior 

temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, calor é a energia em trânsito. 

Para melhor assimilação, vamos ao seguinte exemplo: 

Vamos imaginar que, em um sistema isolado (dentro de uma caixa de isopor, por 

exemplo), foram colocados dois objetos. O objeto A, à temperatura de 200°C; e o objeto B, 

à temperatura de 20ºC. De acordo com a lei zero da termodinâmica, com o passar do tempo, 

a temperatura do objeto A diminui enquanto que a temperatura do objeto B aumenta, até 

que ambos atinjam a mesma temperatura, ficando em equilíbrio térmico. A energia que se 

transferiu do objeto A para o objeto B é chamada de calor ou energia térmica. 
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Transmissão de Calor 

 

Para que ocorra troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a 

outra através do próprio corpo, ou de um corpo para outro. Existem três processos de 

transferência de calor estudados na termologia, são eles: condução, convecção e irradiação. 

A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se 

propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferência que 

necessitam de um meio material para se propagar. 

 

Condução 

 

Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as 

moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem 

energia para este. Esse processo de condução de calor é denominado condução. No caso 

dos metais, além da transmissão de energia de átomo para átomo, há a transmissão de 

energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e 

que são mais fracamente ligados aos núcleos, portanto, esses elétrons, colidindo entre si e 

com átomos, transferem energia com bastante facilidade. Por esse motivo, o metal conduz 

calor de modo mais eficiente do que outros materiais. 

 

Convecção 

 

Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. 

No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é 

denominada convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do 

fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contenha 

água à temperatura inicial de 4°C. Sabemos que a água acima de 4ºC se expande, então ao 

colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo 

sua densidade diminuída e, assim, de acordo com o Princípio de Arquimedes, subirá. A 

parte mais fria e mais densa descerá, formando-se, então, as correntes de convecção. Como 

exemplo de convecção temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar 

frio fica mais denso e desce, o ar que está embaixo, mais quente, sobe. 

 

Irradiação 
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Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela 

seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado 

pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, 

ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do 

material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de 

ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de 

irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo 

quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. As partes 

interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por 

irradiação. 

 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/processo-propagacao-calor.htm  

 

LEIS DA TERMODINÂMICA 

 

 

Típico sistema termodinâmico, mostrando entrada de uma fonte  

de calor na esquerda e saída para um (condensador) na direita. 

 O trabalho é extraído, neste caso, por uma série de pistões. 

A Termodinâmica (do grego therme = calor e dynamis = movimento) é o ramo da 

Física que estuda os efeitos da mudança de temperatura, volume e pressão, empregados 

em sistemas físicos em escala macroscópica. De uma forma mais simples, a termodinâmica 

procura explicar os mecanismos de transferência de energia térmica a fim de que estes 

realizem algum tipo de trabalho. Ela não trabalha com modelos da microestrutura da 

substância e tampouco é capaz de fornecer detalhes desse tipo de estrutura, mas uma vez 

que alguns dados sejam conhecidos, algumas propriedades podem ser determinadas. 
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Para entendermos melhor a respeito da termodinâmica se faz necessário definirmos 

alguns conceitos importantes: 

O primeiro a ser definido será o sistema termodinâmico. Esse sistema é um espaço 

ou região definido por limites reais ou imaginários, que selecionamos com o objetivo de 

delimitar o estudo da energia e suas transformações. O sistema selecionado poderá ser 

grande ou pequeno, como por exemplo um sistema de refrigeração de um refrigerador ou 

condicionador de ar, ou simplesmente o gás que ocupa o espaço do cilindro num 

compressor. Outra característica do sistema é a que o define como fechado ou aberto. Um 

sistema fechado é aquele em que somente a energia transpõe os limites do sistema, 

enquanto no aberto, tanto a energia quanto uma certa quantidade de matéria transpões os 

limites. 

O segundo conceito é o de estado de um sistema. Este será descrito pelo conjunto de 

propriedades físicas do sistema, como a temperatura, pressão, volume, massa, entropia, 

etc. O estado é uma condição momentânea do sistema, onde somente pode ser descrito 

enquanto as propriedades deste sejam imutáveis naquele momento, enquanto há o 

equilíbrio. 

O terceiro é o processo. Um processo é o caminho que um sistema usa para percorrer 

sucessivos estados termodinâmicos. Dentre diferentes processos temos o de quase-

equilíbrio: aquele em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal e todos os 

estados pelo qual o sistema passa pode ser considerado como estados de equilíbrio. Muitos 

processos reais podem ser aproximados com precisão pelo processo de quase-equilíbrio. 

Aqui todos os sistemas estudados serão fechados, homogêneos e com limites reais. 

 

Como nasce a Termodinâmica? 

 

A breve história da termodinâmica começa com Otto von Guericke que em 1650 

projetou e construiu a primeira bomba de vácuo do mundo, e o primeiro vácuo artificial do 

mundo, através das esferas de Magdeburg. Ele foi incentivado pela busca em provar a 

invalidade da antiga percepção de que "a natureza tem horror ao vácuo" e de que não 

poderia haver vazio ou vácuo, já que "no vácuo todos os corpos cairiam com a mesma 

velocidade" tal como descreveu em ambos os casos Aristóteles. 

Logo após este evento, o físico e químico Irlandês Robert Boyle tomou ciência dos 

experimentos de Guericke, e em 1656, em coordenação com o cientista Inglês Robert Hooke, 

construiu uma bomba de ar. Usando esta bomba, Boyle e Hooke perceberam uma 

correlação entre pressão, temperatura e volume. Em tempo, a Lei de Boyle foi formulada, 

que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, em 1679, 
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baseado nestes conceitos, um conhecido de Boyle chamado Denis Papin construiu um forno 

de pressão (marmita de Papin), que era um vaso fechado com uma tampa fechada 

hermeticamente que confinava o vapor até alta pressão ser gerada. 

 

Projetos posteriores incluíram uma válvula de alívio para o vapor, evitando que o 

recipiente explodisse devido à alta pressão. Observando o movimento rítmico da válvula de 

alívio para cima e para baixo, Papin concebeu a idéia de uma máquina constituída de um 

pistão e um cilindro. Mas Papin não seguiu adiante com a idéia. Foi somente em 1697, 

baseado nas idéias de Papin, que o engenheiro Thomas Savery construiu a primeira 

máquina a vapor. Embora nesta época as máquinas fossem brutas e ineficientes, elas 

atraíram a atenção dos principais cientistas da época. Um destes cientistas foi Sadi Carnot, 

considerado hoje o "pai da termodinâmica", que em 1824 publicou "Reflexões sobre a 

Potência Motriz do Fogo", um discurso sobre o calor, potência e eficiência de máquinas 

térmicas. O texto trouxe as relações energéticas básicas entre a Máquina de Carnot, o Ciclo 

de Carnot e a Potência Motriz. Isto marcou o início da Termodinâmica como ciência 

moderna. 

A termodinâmica pode ser melhor representada pelas transformações 

termodinâmicas ou ainda pelas Leis da Termodinâmica: 

 

 Lei zero; 

 Primeira Lei da Termodinâmica; 

 Segunda Lei da Termodinâmica. 

 

Lei Zero da Termodinâmica 

 

Imagine que temos dois corpos, de mesmas dimensões, de mesma massa e de mesmo 

material, mas com temperaturas diferentes: um de temperatura mais alta (corpo quente) e 

outro de temperatura mais (corpo frio). O que acontece quando colocamos esses dois corpos 

em contato? 
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A lei zero, ou anteprimeira lei, da termodinâmica estabelece como acontecem as 

trocas de calor entre os corpos. Ela está relacionada de com a energia interna dos materiais 

expressa, indiretamente, pela temperatura. Vejamos: 

Quando um corpo é aquecido ou resfriado ocorrem mudanças em suas propriedades 

físicas: a maior parte dos sólidos, líquidos e gases, aumentam seu volume quando 

aquecidos; um condutor elétrico tem sua resistência elétrica aumentada quando aquecido 

enquanto alguns tipos de resistores tem resistência diminuída. Assim e mais outras 

propriedades dos corpos indicam que houve variação de temperatura com os mesmos. 

Agora imaginemos o seguinte: quando preparamos um tipo de molho branco, misturamos 

o creme de leite no mesmo para dar a aparência branquinha e a consistência cremosa. Bem 

esse molho deve estar a uma temperatura de 120oC e você deixa uma colher metálica no 

interior da panela, colher esta que acaba de retirar do armário (temperatura aproximada de 

20oC). O que acontecerá com a colher? Se ela for deixada em parte imersa no molho a um 

tempo suficiente, a mesma estará entrando em equilíbrio térmico com o molho, ou seja, a 

colher estará absorvendo parte da energia térmica cedida pelo molho e variando algumas 

de suas propriedades, entre elas, a sua temperatura. Assim ela aumentará a temperatura 

até que esta seja igual à do molho. O que aconteceu então fisicamente? 

Os corpos de maior temperatura possuem maior energia térmica. Quando um corpo 

de menor energia térmica é colocado em contato com este, a tendência é de que a energia 

térmica flua, em parte, do corpo de maior temperatura até o corpo de menor temperatura. 

Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, cessa a troca de energia. Mas é 

importante lembrar que cada material tem características diferentes e, na maioria das 

vezes, a temperatura de equilíbrio não corresponde à média das temperaturas. 

Finalmente a definição da Lei zero é: "se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico 

com um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si." 

 

Primeira Lei da Termodinâmica 

 

É possível elevar a temperatura de um sistema pela adição de calor (energia térmica) 

mas também efetuando-se trabalho sobre ele. 
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James P. Joule desenvolveu uma experiência que se tornou famosa por para 

determinar a quantidade de trabalho necessária para elevar de um grau Celsius a 

temperatura de um grama de água. O aparelho de Joule transforma energia potencial de 

corpos que caem presos a um fio inextensível em trabalho realizado sobre a água. 

        Os resultados que Joule alcançou eram afetados por uma incerteza de 5 %, o que, 

para os padrões da época, era uma excelente precisão. Joule não empregou mais que um 

recipiente cheio de água (com paredes adiabáticas - termicamente isoladas), um 

termômetro, dois corpos pesados e uma haste metálica composta de algumas pás. Numa 

das extremidades da haste, havia uma carretilha. A haste era imersa na água, de modo que 

as pás pudessem girar livremente no interior do líquido. Da carretilha, que permanecia fora 

do recipiente, saíam dois fios em direções opostas, cada um dos quais passando por 

roldanas com eixos dispostos horizontalmente. Na ponta dos fios, amarravam-se os corpos 

pesados. O bulbo do termômetro, imerso na água, permitia saber a temperatura. 

 

 
Fonte: Kalipedia. Acesso: fev/09 

 

A experiência consistia tão somente em suspender os dois corpos pesados, por meio 

da carretilha, e depois liberá-la. Os corpos, atraídos pela Terra, caíam, fazendo a carretilha 

girar. Esse movimento se transmitia à haste metálica e dessa maneira as pás giravam no 

interior da água. Como consequência do movimento das pás a temperatura do líquido se 
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elevava, o que era indicado pelo termômetro. Sabendo a altura de queda dos corpos Joule 

pôde calcular a quantidade de energia que, fornecida à água, era responsável pela elevação 

da temperatura. A fim de conseguir resultados mais satisfatórios, já que a elevação da 

temperatura da água era pequena, Joule repetiu a queda dos corpos dezenas de vezes 

seguidas. 

Finalmente ele concluiu que 1 caloria-grama é equivalente a 4,186 newton-metro (1 

caloria-grama é a quantidade de calor necessária para elevar 1g de água de 14,50C a 

15,50C). Assim o equivalente mecânico do calor é 4,186 N.m/cal.g. 

Há outras maneiras de efetuar o trabalho sobre o sistema. Podemos por exemplo 

colocar essa massa de água numa caixa fechada, elevá-la a uma certa altura e depois deixar 

ela cair efetuando uma colisão inelástica com a superfície. Independentemente do método, 

observa-se que são iguais as quantidades de trabalho que provocam uma certa variação de 

temperatura. Pela conservação de energia, o trabalho efetuado sobre o sistema contribui 

para a elevação da energia interna do sistema em questão. 

  

Definição:  O calor recebido por um sistema é igual à soma entre a variação da energia 

interna do sistema e o trabalho efetuado pelo sistema. 

 

Observe a figura que segue: 

 

 

Segunda Lei da Termodinâmica. 

 

Imagine dois corpos com temperaturas diferentes: um quente e um frio. Se 

colocarmos os dois corpos em contato a energia térmica do mais quente passará ao mais 

frio até que ocorra o equilíbrio térmico entre eles. Seria possível que o fenômeno inverso 

acontecesse? Seria possível que dois corpos a mesma temperatura viessem a atingir um 

estado em que eles tivessem temperaturas diferentes? 
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TA (temperatura do corpo A), TB (temperatura do corpo B), TE (Temperatura de equilíbrio) e Q (energia térmica). Figura 01. 

 

É bastante comum a orientação de que devemos economizar energia no nosso dia-a-

dia. Mas ao lembrarmos da primeira lei da termodinâmica onde a energia sempre se 

conserva não faz sentido economizá-la ou gastá-la. O que significa então a recomendação 

da economia de energia se a energia total no Universo sempre se conserva, mesmo que 

utilizemos quaisquer dos meios de transformação de energia para o seu aproveitamento? 

Bem, a energia de fato sempre se conserva! O que acontece é que algumas formas de 

energia tem maior utilizada pra nós do que outras. A primeira lei trata então da 

possibilidade do aproveitamento para os mais diversos fins. Como nem tudo são flores, a 

segunda lei apresenta alguns argumentos sobre algumas impossibilidades da utilização 

plena de energia. 

Um exemplo que pode esclarecer melhor essa ideia é o de que a energia mecânica 

pode ser utilizada de tal forma que toda ela seja convertida em energia térmica, como é 

apresentado na primeira lei. Vejamos que o oposto é mais complicado: torna-se impossível 

utilizar toda a energia térmica do sistema de forma que esta seja convertida em trabalho 

sem que haja outras alterações no sistema ou em suas vizinhanças. Deste fato surge o 

primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. 

 

Enunciado - 1a forma 

      É impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e 

converter essa energia integralmente em trabalho mecânico sem que haja uma modificação 

no sistema ou em suas vizinhanças. (Enunciado de Kelvin) 
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Podemos verificar mais um fato: Se colocarmos dois corpos com temperaturas 

diferentes em contato a energia térmica passará do primeiro para o segundo corpo até que 

haja equilíbrio térmico entre eles. Pare e pense um pouco. Você já alguma vez verificou que 

dois corpos de mesma temperatura, em contato num ambiente isolado, atingiram um 

estado em que a temperatura entre eles fosse diferente? Certamente que não. Dois corpos 

em contato com a mesma temperatura, num ambiente adiabático, permanecem 

indefinidamente nesse estado. Assim, espontaneamente, não há fluxo de calor que faça um 

deles mais frio ou quente. Observe que, se o processo fosse inverso, isto é, se o calor 

passasse do corpo frio para o quente (aumentando a temperatura do quente e diminuindo 

a do frio), não haveria nenhuma violação da primeira lei (a mesma quantidade de calor 

retirada de um é adicionada ao outro). Vejamos então outra forma de expressar a segunda 

lei. 

 

Enunciado - 2a forma 

Não há nenhum processo onde o único efeito de energia térmica seja o de transferir 

energia de um corpo frio para outro quente. (Enunciado de Clausius) 

 

Um caso de sublime importância é o da máquina térmica. Uma máquina térmica 

(MT) considerada ideal, funcionaria de acordo como indica a Figura 02. Todo o calor 

recebido de uma fonte quente Q1 seria transformado em trabalho W. Podemos tomar como 

exemplo a combustão de uma substância qualquer.  Assim W = Q1. 

Aqui devemos nos preocupar em entender o que ó o rendimento. O rendimento de 

uma máquina térmica pode ser definido matematicamente como sendo uma razão entre o 

trabalho realizado (W) e o calor cedido pelo reservatório quente (Q1). 

 

 

 

Uma vez que Q1 é em geral produzida pela queima de combustíveis fósseis (como 

carvão ou óleo) as máquinas térmicas são projetadas para desenvolverem o maior 

rendimento possível: quanto maior o rendimento, maior a economia. Na atualidade as 

máquinas térmicas operam com um rendimento que varia de 40% a 50% na maioria dos 

casos. Um automóvel comum tem um rendimento médio de 25% a 30% o que significa que 

somente 25% da energia transforma é aproveitada na realização de trabalho útil. Se o 

rendimento fosse de 100%, toda a energia térmica absorvida do reservatório quente seria 
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convertida em trabalho e não haveria energia térmica para ser descarregada no reservatório 

frio. 

Assim é impossível uma máquina térmica real desenvolver um rendimento de 100%. 

Disso decorre que o trabalho total é dado por: 

 

W = Q1 + Q2 

 

Esse resultado, confirmado experimentalmente, é o enunciado Kelvin-Planck da 

segunda lei: 

 

      Enunciado - 3a forma 

      É impossível que uma máquina térmica, operando em ciclos, tenha como único efeito a 

extração de calor de um reservatório e a execução de trabalho integral dessa quantidade de 

energia. (Enunciado de Kelvin-Planck) 

 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/leis_termodinamica.htm 

 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 

Para que seja possível medir a temperatura de um corpo, foi desenvolvido um 

aparelho chamado termômetro. 

O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro graduado com 

um bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, chamado tubo capilar. 

Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio 

aumentam sua agitação fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para 

cada altura atingida pelo mercúrio está associada uma temperatura. 

A escala de cada termômetro corresponde a este valor de altura atingida. 

  

Escala Celsius 

 

É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo 

astrônomo e físico sueco Anders Celsius (1701-1744). Esta escala tem como pontos de 

referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal (0 °C) e a 

temperatura de ebulição da água sob pressão normal (100 °C). 

  

Escala Fahrenheit 
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Outra escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua inglesa, criada 

em 1708 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), tendo como referência 

a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia (0 °F) e a temperatura do corpo 

humano (100 °F). 

Em comparação com a escala Celsius: 

 

0 °C = 32 °F 

100 °C = 212 °F 

  

Escala Kelvin 

 

Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William 

Thompson (1824-1907), também conhecido como Lorde Kelvin. Esta escala tem como 

referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula (0 K) e é 

calculada a partir da escala Celsius. 

Por convenção, não se usa "grau" para esta escala, ou seja 0 K, lê-se zero kelvin e 

não zero grau kelvin. Em comparação com a escala Celsius: 

 

-273 °C = 0 K 

0 °C = 273 K 

100 °C = 373 K 

 

FONTE: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/escalas.php 

 

Conversão de Escalas 

Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius 

 

A diferença entre as escalas Celsius (C) e Kelvin (K) é simplesmente o ponto 0. Assim 

para fazermos a conversão basta somar 273: 

 

K = C + 273 

 

Ex: Converta 37°C para a escala Kelvin. 

 

K = C + 273 
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C = 37°C 

K = 37 + 273 

K = 310K 

Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius 

 

Observando a figura vemos que a diferença entre os pontos de fusão e de ebulição 

da água representam a mesma variação de temperatura. Logo: 

  

(C- 0) / (100 - 0)  =  (F - 32) / (212 - 32) 

(C / 100) =  (F - 32)/180 

  

Simplificando, temos: 

  

C / 5 = (F - 32) / 9 

 

Ex: Converta 37°C para a escala Fahrenheit. 

 

C/ 5 = (F - 32) / 9 

C = 37°C 

37 / 5= (F - 32) / 9 

7,4 = (F - 32) / 9 

9  .  7,4 =  F – 32 

F - 32 = 66,6 

F = 66,6 + 32 

F = 98,6°F 

 

Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin 

 

Para converter da escala Kelvin para Fahrenheit, podemos converter de Celsius para 

Kelvin e então para Fahrenheit ou usar a fórmula: 

 

C / 5 = (F - 32) / 9 

C = K – 273 

(K - 273) / 5 = (F - 32) / 9 
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Conclusão 

 

Para convertermos valores de temperaturas de uma escala para outra, basta 

colocarmos na fórmula o valor conhecido e calcularmos a incógnita sabendo que: 

 

C = Temperatura em Graus Celsius (°C) 

F = Temperatura em Graus Fahrenheit (°F) 

K = Temperatura em Kelvin (K) 

 

FONTE: http://www.infoescola.com/fisica/conversao-de-escalas-termometricas/  
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ESTUDO DIRIGIDO 5 (ED5) 

 
1. Qual a diferença entre calor e temperatura? 
 
2. De forma geral, porque, quando um corpo se dilata, suas partículas de afastam? 
 
3. Explique a diferença entre os três tipos de dilatação/contração. 
 
4. Cite e explique pelo menos duas situações do cotidiano que envolvam os conceitos de 
dilatação ou contração térmica 
 
5. Complete os nomes das transformações de estado físico indicados de 1 a 5. 
 

 
 
6. Diferencie os três tipos de vaporização. 
 
7. Explique os três processos de transmissão de calor. Dê exemplos de cada. 
 
8. Explique o que é uma máquina térmica. 
 
9. Explique a ideia da Segunda Lei da Termodinâmica. 
 
10. Explique a ideia de “zero absoluto” em Física Térmica. 
 
11. Uma temperatura que, em geral, é extremamente perigosa de ser alcançada pelo corpo 
humano, pois pode levar a lesões irreversíveis, é 42 °C. Quanto é esse valor na Escala 
Fahrenheit? 
 
12. Trezentos e setenta e três Kelvins equivalem a quanto na escala Celsius? 
 
13. Qual o valor da temperatura de 78 Kelvins em graus Fahrenheit? 
 
14. (UFFluminense RJ/2ª Fase/Adaptado) Quando se deseja realizar experimentos a baixas 
temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu 
ponto normal de ebulição é de - 196 C. Quanto vale essa temperatura na escala Kelvin? 
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CAPÍTULO 6 

 

O ÁTOMO 

 

O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar 

de uma reação química. 

O estudo do átomo se iniciou na Grécia antiga com o filósofo Leucipo e seu 

discípulo Demócrito: para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria 

existente. Sendo, então, impossível dividí-lo em partes menores. 

Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo 

quanto a sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. 

Surgiram, então, os modelos atômicos. 

 

 

 

Modelos Atômicos 

 

Modelo de Dalton (bola de bilhar) - 1803 

 

Para John Dalton, a teoria de Leucipo e Demócrito era bastante coerente. Segundo 

este modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas 

e possuíam massa semelhante caso fossem correspondentes ao mesmo elemento químico. 
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Modelo de Thomson (pudim de passas) – 1897 

 

Através da descoberta do elétron (partícula constituinte do átomo com carga 

elétrica negativa), o modelo de Dalton ficou defasado. Assim, com os estudos de Thomson, 

um novo modelo foi idealizado. 

De acordo com este novo modelo, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva 

incrustada com elétrons, com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. 

Ficou conhecido como pudim de passas. 

 

Modelo de Rutherford-Bohr (sistema planetário) – 1908/1910 

 

Rutherford ao bombardear partículas alfa sobre uma lâmina de ouro percebeu que a 

maioria atravessava a lâmina. Enquanto que uma menor parte sofria pequeno desvio, e 

uma parte ínfima sofria grande desvio contrário à trajetória. 

A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram maciços 

como se pensava, mas dotados de grande espaço vazio. Assim como, que eram constituídos 

por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. 

Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas ao redor 

do núcleo (assim como os planetas ao redor do sol). 

Também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo se concentra no 

núcleo (que rebatia as partículas alfa no sentido contrário do bombardeio). 

Mas ainda havia um enigma: De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os 

elétrons ao girarem em torno do núcleo perderiam gradualmente energia, começariam a 

descrever um movimento helicoidal, e simplesmente cairiam no núcleo. Mas, como isso 

pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? 

Dois anos após Rutherford ter exposto o seu modelo atômico, Niels Bohr o 

aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em três postulados: 

 

1)      Os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas circulares com energia fixa e 

determinada. Sendo denominadas órbitas estacionárias; 

2)      Durante o movimento nas órbitas estacionárias, os elétrons não emitem energia 

espontaneamente; 
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3)      Quando um elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto 

quântico: migra entre dois orbitais. E, como tende a voltar ao orbital inicial, a energia 

recebida é emitida na mesma quantidade para o meio. Sendo essa energia (recebida e 

emitida) a diferença energética entre os dois orbitais. 

 

Apesar de bastante difundida no ensino médio, o modelo atômico de Rutherford-Bohr 

é, em parte, ineficiente. Pois: 

 

 Os elétrons, na prática, não realizam trajetórias circulares ou elípticas ao redor do 

núcleo; 

 Não deixa claro o porquê de os elétrons não perderem energia durante seu 

movimento; 

 Não explica a eletrosfera de átomos que possuem muitos elétrons. 

 

Assim, o modelo atômico ideal está sendo obtido a cada dia em que se descobrem 

mais informações acerca da estrutura íntima da matéria. 

 

Estrutura de um Átomo 

 

 

Os átomos são compostos de, pelo menos, um próton e um elétron. Podendo 

apresentar nêutrons (na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron: é 

apenas um elétron girando em torno de um próton). 
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 Elétrons – Os elétrons são partículas de massa muito pequena (cerca de 1840 vezes 

menor que a massa do próton. Ou aproximadamente 9,1.10-28g) dotados de carga 

elétrica negativa: -1,6.10-19C. Movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo 

atômico, gerando campos eletromagnéticos. 

 Prótons – Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam o núcleo 

atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons; 

assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. 

 Nêutrons – Os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico. E, como 

possuem massa bastante parecida, perfazem 99,9% de toda a massa do átomo. 

Possuem carga elétrica nula (resultante das sub-partículas que os compõem), e são 

dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo: uma vez que dois 

prótons repelem-se mutuamente, a adição de um nêutron (princípio da fissão 

nuclear) causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. 

 

Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada 

camada, determinado número de subníveis (orbitais) são preenchidos. A mais externa é 

chamada camada de valência, sendo também a mais energética. 

 

FONTE: http://www.infoescola.com/quimica/atomo/ 

 

CARGA ELÉTRICA 

 

A carga elétrica é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em 

algumas das chamadas partículas elementares; por exemplo, nos prótons e elétrons. 

Os prótons e elétrons são os portadores do que denominamos carga elétrica, mas 

esta propriedade não se manifesta exatamente da mesma forma nessas partículas; 

convencionou-se, então, a chamar a carga elétrica dos prótons de positiva (+) e a dos 

elétrons de negativa (-). 

Experiências realizadas no transcorrer do início do século XX, notadamente por 

Millikan, permitiram verificar que prótons e elétrons apresentam cargas elétricas de mesmo 

valor absoluto e que a quantidade de carga apresentada por ambos corresponde à menor 

quantidade de carga que uma partícula pode ter; a este valor chamamos de carga elementar 

e representa-se por e. 

O valor desta carga e no SI – Sistema Internacional – é dado por 1,6.10-19 coulomb. 
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Corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado 

 

Um corpo apresenta-se eletricamente neutro quando o número total de prótons e de 

elétrons está em equilíbrio na sua estrutura. 

Quando, por um processador qualquer, se consegue desequilibrar o número de 

prótons com o número de elétrons, dizemos que o corpo está eletrizado. O sinal desta carga 

dependerá da partícula que estiver em excesso ou em falta. Por exemplo, se um determinado 

corpo possui um número de prótons maior que o de elétrons, o corpo está eletrizado 

positivamente, se for o contrário, isto é, se haver um excesso de elétrons o corpo é dito 

eletrizado negativamente. 

 

Princípios Fundamentais da Eletrostática 

 

Princípio das ações elétricas: cargas elétricas de sinais iguais se repelem e de sinais 

contrários se atraem. 

Princípio da conservação das cargas elétricas: num sistema eletricamente isolado a carga 

elétrica total permanece constante. 

 

Processos de eletrização 

 

Podem ser de três tipos. 

 

Atrito: processo conhecido desde a Antiguidade, pelos gregos, e que consiste em se atrair 

corpos inicialmente neutros; durante a fase do atrito ocorre a transferência de elétrons de 

um corpo para outro. O corpo que perde elétrons fica eletrizado positivamente e aquele que 

ganha elétrons, eletriza-se negativamente. Na eletrização por atrito os corpos sempre se 

eletrizam com cargas iguais mas de sinais contrários. Os sinais que as cargas irão adquirir 

depende, dos tipos de substâncias que serão atritadas. 

 

Contato: um corpo é eletrizado pelo contato com outro corpo previamente carregado. Na 

eletrização por contato os corpos sempre se eletrizam com cargas de mesmo sinal. 

 

Indução eletrostática: um corpo é eletrizado apenas pela aproximação de um outro corpo 

previamente eletrizado, todavia, para que esta eletrização se mantenha é necessário de 

utilizar de um simples artifício, sem o qual o corpo volta ao seu estado anterior. Na 
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eletrização por indução, o corpo induzido sempre se eletriza com carga de sinal contrário à 

do corpo indutor. 

 

Histórico 

 

A eletricidade como ciência data de 600 a.C, quando os gregos observaram que uma 

pedra de âmbar, ao ser atritada com lã, adquiria a capacidade de atrair para si pequenos 

objetos. 

Quando um bastão de vidro é atritado com seda, adquire essa capacidade graças à 

passagem de algo, de um corpo para outro. Esse algo, transferido durante a fricção dos 

corpos é chamado genericamente de cargas elétricas, e os corpos nesse estado se encontram 

carregados de eletricidade, isto é, se encontram eletrizados. 

Diversas teorias foram propostas para justificar tais fenômenos elétricos. 

Atualmente, eles são explicados da seguinte maneira: Todos os corpos são formados de 

átomos, os quais são constituídos de partículas elementares, sendo as principais: elétrons, 

prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons acham-se localizados na parte central do 

átomo chamado de núcleo. Ao redor do núcleo movem-se os elétrons. Os prótons em 

presença se repelem, o mesmo acontecendo com os elétrons. Entre um elétron e um próton 

há atração. Estes comportamentos são idênticos aos observados entre os bastões de vidro 

e os panos de lã. Para explicá-los associa-se aos prótons e aos elétrons uma propriedade 

física denominada carga elétrica. Os prótons e os elétrons apresentam efeitos elétricos 

opostos. Por esse motivo, há duas espécie de cargas elétricas: positiva (carga elétrica do 

próton) e negativa (carga elétrica do elétron) Os nêutrons não tem carga elétrica. 

Num átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, e o átomo, como 

um todo, é eletricamente neutro. 

Ao atritarmos o bastão de vidro e o pano de lã, ocorreu uma troca de elétrons entre 

o bastão e o pano de lã, de modo que um ficou com falta de elétrons e o outro com excesso 

de elétrons. 

Os corpos que apresentam excesso ou falta de elétrons são chamados de corpos 

eletrizados. 

 

Princípio da Eletrostática 

 

A eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades e a ação mútuas das 

cargas elétricas em repouso em relação a um sistema inercial de referência. 



Tópicos de Física Geral e Experimental – Leitura de Apoio 

94 
Engenharia Civil – 1º Semestre de 2017 

O princípio da ação e repulsão diz que: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e 

cargas de sinais contrários se atraem. 

O princípio da conservação das cargas elétricas diz: num sistema eletricamente 

isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Considere dois 

corpos A e B com cargas Q1 e Q2 respectivamente, admitamos que houve troca de cargas 

entre os corpos e os mesmos ficaram com cargas Q1’ e Q2’ respectivamente. Temos então 

pelo princípio da conservação das cargas elétricas que: Q1 + Q2 = Q1’ + Q2’ = constante. 

 

Condutores e isolantes 

 

Segurando uma barra de vidro por uma das extremidades e atritando a outra com 

um pano de lã, somente a extremidade atritada se eletriza. Isto significa que as cargas 

elétricas em excesso localizam-se em determinada região e não se espalha. 

Fazendo o mesmo com uma carga metálica, esta não se eletriza. 

Repetindo o processo anterior, mas segurando a barra metálica por meio de um 

barbante, a barra metálica se eletriza e as cargas em excesso se espalham pela superfície. 

Os materiais, como o vidro, que conservam as cargas nas regiões onde elas surgem são 

chamada de isolantes ou dielétricos. Os materiais, nos quais as cargas se espalham 

imediatamente, são chamados de condutores. É o caso dos metais, do corpo humano e do 

solo. Ao atritarmos a barra metálica, segurando-a diretamente com as mãos, as cargas 

elétricas em excesso espalham-se pelo metal, pelo corpo e pela terra que são condutores. 

Com isso, a barra metálica não se eletriza devido as suas dimensões serem reduzidas em 

relação as dimensões da terra. Deste fato, se ligarmos um condutor eletrizado à terra, este 

se descarrega. 

Quando um condutor estiver eletrizado positivamente, elétrons sobem da terra para 

o condutor, neutralizando seu excesso de cargas positivas. Quando um condutor estiver 

eletrizado negativamente, seus elétrons em excesso escoam para a terra. 

 

FONTE: http://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/carga-eletrica 

 

ELETRODINÂMICA 

A eletrodinâmica estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Para 

compreender esse movimento, é preciso compreender o conceito de elétrons livres. 
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A eletrodinâmica é a parte da física responsável pelo estudo do comportamento das 

cargas elétricas em movimento. 

É sabido por todos a importância da energia elétrica para a humanidade, já que, 

através dela, o avanço tecnológico e as facilidades que completam a vida moderna são cada 

vez maiores. 

Para entendermos o movimento que acontece com a energia elétrica, precisamos 

relembrar o conceito de elétrons livres. 

Elétrons livres são os elétrons mais distantes do núcleo do átomo, que se 

concentram na parte externa do átomo de forma desordenada. 

Quando esses elétrons livres recebem a carga de um gerador, se organizam e formam 

através dessa organização uma corrente elétrica que acontece em virtude da influência de 

uma força elétrica responsável por este movimento. 

A corrente elétrica é então o movimento ordenado das cargas elétricas num condutor 

metálico e possui sentidos convencional (deslocamento das cargas positivas do potencial 

maior para o menor) e real (deslocamento do potencial menor para o maior). A corrente 

elétrica também possui intensidade, tipos (corrente contínua e alternada) e efeitos. 

Existem também corpos capazes de conduzir de melhor ou pior forma essa energia, e são 

chamados de condutores, supercondutores e isolantes. 

 

Condutores – são os objetos responsáveis pela movimentação dos elétrons como, por 

exemplo, os metais, a água e o corpo humano. 

 

Supercondutores – formados por substâncias como a cerâmica, que oferece pouca 

resistência à passagem de elétrons. 

 

Isolantes – materiais formados de substâncias capazes de impedir a movimentação de 

elétrons, como é o caso da borracha e da madeira. 

 

  Dentro do estudo da eletrodinâmica temos também a análise dos resistores, que são 

os componentes elétricos responsáveis por limitar a intensidade da corrente elétrica. 

 

FONTE: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/eletrodinamica.htm 

 

GERADORES ELÉTRICOS 
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Para que um circuito elétrico funcione, é preciso que seja fornecida energia 

potencial elétrica para as cargas que ficam livres dentro dos condutores que o integram. 

O elemento responsável para ceder essa energia potencial elétrica para as cargas denomina-

se gerador elétrico. 

A função básica de um gerador elétrico é converter energia de outras formas 

em energia elétrica. Como exemplos estão citados aqui alguns tipos de energia que podem 

ser convertidas em energia elétricas: energia eólica, energia térmica, energia mecânica, 

energia química e etc. 

Com certeza, você conhece muito bem alguns tipos de geradores que usam a 

conversão de energia química em energia elétrica, são eles: pilhas e baterias. 

A anatomia de um gerador é a seguinte, possui dois polos, um sendo positivo e que 

corresponde ao maior potencial elétrico, e outro sendo negativo e que corresponde ao de 

menor potencial elétrico. O gerador elétrico possui em seu interior, uma resistência muito 

pequena que se denomina resistência interna. Para representar esse elemento em 

um circuito elétrico usa-se o seguinte símbolo. 

 

 

 

Onde:  

 

E = força eletromotriz do gerador 

r = resistência interna do gerador 

 

FONTE: http://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/geradores-eletricos 

 

CORRENTE ELÉTRICA 

 

Um condutor metálico, que tem a característica de ter elétrons livres, quando é 

conectado a um polo positivo, e em sua outra extremidade a um polo negativo, esses 

elétrons inicialmente livre e desordenados iniciam um movimento ordenado e em um 

sentido - a corrente elétrica. 

Assim podemos definir como movimento ordenado de cargas elétricas. 
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Sentido da Corrente Elétrica 

 

Para o sentido da corrente temos que diferenciar o sentido real do sentido 

convencional. 

 

 

Intensidade da corrente elétrica 

 

Observando os elétrons que passam por uma secção transversal de um fio podemos 

medir a quantidade média de elétrons que passam pelo fio, assim a intensidade média da 

corrente elétrica i num condutor em um intervalo de tempo Δt, é definido como: 

 

i = Q/Δt 

 

Assim para o sistema internacional temos que a corrente elétrica será definida como 

ampère* (A), daí: 

 

1A = 1C / 1s , ampère é definido como coulomb por segundo. 

 

FONTE: http://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/ 

 

Resistores 

 

Resistores são elementos de circuito elétrico que apresentam resistência à passagem 

de corrente elétrica e tem como função a conversão de energia elétrica em energia térmica, 

processo esse denominado de efeito joule.  

Efeito Joule é o nome dado à transformação da energia elétrica em energia térmica. 

Tem esse nome em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule. Esse efeito pode 

ser entendido a partir dos milhares de choques que ocorrem entre os elétrons, pode ser 
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percebido nos aquecedores em geral, tal como nos chuveiros elétricos e ferro de passar 

roupa.  

  Quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica ocorrem choques entre 

os elétrons. Em consequência desses milhares de choques ocorre o aumento na 

temperatura do resistor, esse aumento de temperatura pode danificar o resistor caso não 

ocorra a troca dessa energia (calor) com o meio ambiente.  

Os resistores são representados da seguinte forma: 

 

Resistência Elétrica 

 

É denominada resistência elétrica do resistor a razão entre a diferença de potencial 

U e a corrente elétrica i que percorre o resistor, matematicamente temos: 

 

 

 

A unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o ohm 

(símbolo Ω), em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Essa equação descrita 

acima descreve a lei de ohm. A lei de ohm diz que o quociente da diferença de potencial 

(U) entre os terminais do resistor pela corrente elétrica que o atravessa é constante e 

igual à resistência elétrica do resistor (R). Um resistor que obedece à lei de ohm é 

conhecido como resistor ôhmico. 

 

FONTE: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/resistores.htm 
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ESTUDO DIRIGIDO 6 (ED6) 

 

1. Um átomo é composto por quais partículas? Como elas estão dispostas no átomo? 
Comente sobre a carga elétrica de cada uma delas. 
 
2. Em que situação se pode afirmar que um corpo está eletrizado? 
 
3. Um corpo tem 3.1018 elétrons e 4.1018 prótons. Sendo a carga elétrica elementar 1,6. 10-

19 C, qual é a carga elétrica do corpo? 
 
4. Determine o número de elétrons existentes em uma carga de 1,0 C 
 
5. Indique qual a diferença do objeto de estudo da Eletrostática e da Eletrodinâmica. 
 
6. (UEL-PR) Em dias frios e secos, podemos levar um choque elétrico quando, ao sair de um 
automóvel, colocamos a mão na porta para fechá-la. Sobre esse fenômeno de descarga 
elétrica, é correto afirmar: 
 
a) O automóvel está eletricamente carregado.                                         
b) O automóvel está magnetizado. 
c) A porta do automóvel está a um mesmo potencial que a Terra. 
d) A porta do automóvel é um isolante elétrico. 
e) As cargas magnéticas se descarregam durante o choque. 
 
7. (UE - PI) Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos 
afirmar que certamente: 
  
      a) X e Y têm cargas positivas. 
      b) Y e Z têm cargas negativas. 
      c) X e Z têm cargas de mesmo sinal. 
      d) X e Z têm cargas de sinais diferentes. 
      e) Y e Z têm cargas positivas. 
 
8. Uma pessoa penteia seus cabelos usando um pente de plástico. O que ocorre com o pente 
e com o cabelo? 
 
a) Ambos se eletrizam positivamente. 
b) Ambos se eletrizam negativamente. 
c) Apenas o pente fica eletrizado. 
d) Apenas o cabelo fica eletrizado. 
e) Um deles ficará positivo e o outro negativo 
 
9. (PUC) Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados 
respectivamente com cargas de sinais: 
  
      a) iguais, iguais e iguais; 
      b) iguais, iguais e contrários; 
      c) contrários, contrários e iguais; 
      d) contrários, iguais e iguais; 
      e) contrários, iguais e contrários. 
 
10. Explique o conceito de corrente elétrica. 
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11. Diferencie corrente contínua de corrente alternada e mencione suas fontes geradoras. 
 
12. Por um fio condutor metálico passam 2,0.1020  elétrons durante 4 s. Calcule a 
intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. (Dada a carga 
elementar do elétron e = 1,6.10-19 C). 
 
13. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A percorre um fio condutor. Determine o 
valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. 
 
14 . Uma corrente elétrica de intensidade 16A percorre um condutor metálico. A carga 
elétrica elementar é  e = 1,6 . 10-19 C. O número de elétrons que atravessam uma secção 
transversal desse condutor em 1,0 min é de: 
 
a) 1,0 . 1020 

b) 3,0 . 1021 

c) 6,0 . 1021 

d) 16 
e) 8,0 . 1019 
 
15. Explique o que é um resistor. 
 
16. Explique o que é o efeito joule. 
 
17. (UCSal-BA) Um resistor de 100 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A 
ddp entre os terminais do resistor, em volts, é igual a: 
 
a) 2,0 
b) 5,0 
c) 2,0 . 10 
d) 2,0 . 103 
e) 5,0 . 103 
 
18. Ao ser estabelecida uma ddp de 50V entre os terminais de um resistor, estabelece-se 
uma corrente elétrica de 5A. Qual a resistência entre os terminais? 
 



 

 

 

 

APÊNDICE 1 
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Certa vez, em um início das aulas,
fui surpreendido com uma  discus-
são entre dois alunos praticantes

de surfe. Estavam conversando sobre o ta-
manho das ondas do mar naquele último
fim de semana. Discordavam, no entanto,
se as ondas tinham meio-metrinho ou
meio-metrão. Fiquei assustado e me meti
na conversa, afinal meio-metro é metade
de um metro em qualquer lugar do mun-
do, nem para mais nem para menos; é
meio metro e ponto! E disse isso a eles.
Eles se entreolharam e disseram que eu
não entendia nada de surfe. Eu retruquei
dizendo que eles não sabiam nada de me-
didas. A turma se apresentou muito
curiosa querendo saber onde tudo aquilo
ia dar. Era uma turma da primeira série
do Ensino Médio e a aula inaugural seria
sobre unidades. Curiosamente eu ia citar
outro exemplo, seria o litro e o ‘litrão’,
para identificar a garrafa de 1 L e de 2 L
(o litrão!) de refrigerante, mas eu preferi
aproveitar aquele assunto que surgiu na
sala.

Perguntei ao grupo, então, se eles sa-
biam quanto valia um metro, pedi que
indicassem com as
mãos, com o corpo,
com passos, mas sem
utilizar nenhuma ré-
gua ou fita métrica.
Pedi que comparas-
sem suas medidas
com a dos seus cole-
gas, e notou-se que
praticamente todas
eram distintas umas
das outras.

Então perguntei
quanto valia um pé. Imediatamente um
dos alunos respondeu “30 cm”. Perguntei
se todos concordavam. Eles não sabiam.
Então eu levantei a questão: Vocês
preferem comprar um terreno de 100 pés
medido com o meu pé, tamanho 42... – e
apontando para a menor aluno da sala –

...ou com o pé dele, tamanho 36? – todos
riram – Com o pé de quem então, de que
pé estamos falando? – E desta vez come-
çaram a se manifestar, até que um dos
presentes gritou – É o pé de alguém im-
portante. Um rei, um santo, um impe-
rador... – Exatamente! – eu exclamei –
Alguns acreditam que a medida original
do pé inglês era a do rei Henrique I da
Inglaterra, que tinha um pé de 30,48 cm.
Ele desejava padronizar a unidade de com-
primento na Inglaterra. Porém é impro-
vável que o tamanho do pé de um rei
tenha se mantido como valor padrão até
os dias de hoje. E assim comecei a contar-
lhe a história das medidas até a criação
do Sistema Internacional de medidas, o SI.

Após contar toda a história apresentei
o padrão do SI orientado pelo Inmetro,
houve um rápido silêncio e logo começa-
ram diversos questionamentos: “Mas eu
não sei escrever k minúsculo!”; “Eu nunca
aprendi isso, nem sabia que existia um
padrão!”; “Então eu vejo tudo escrito erra-
do?”.

A partir daí foi proposto um trabalho
de investigação. Eles deveriam catalogar

com fotografias a par-
tir de máquinas co-
muns, digitais ou até
mesmo com seus apa-
relhos celulares, ou
ainda por recortes,
unidades escritas de
forma errada em seu
dia-a-dia, no comércio,
nos jornais e revistas,
nas placas de trânsito,
outdoors, etc.

Eles teriam um
prazo de 15 dias para trazer os resultados.
No mínimo 10 fotos por aluno. Poderiam
entregar os recortes de jornais e
propagadas colados em uma folha de
papel, as fotos impressas em papel foto-
gráfico ou por meio digital (e-mail, álbum
digital, powerpoint, orkut, facebook, flickr).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dois alunos praticantes de surfe
conversavam sobre o tamanho
das ondas do mar, discutindo
se elas tinham meio-metrinho
ou meio-metrão. Meti-me na
conversa, afinal meio-metro é

metade de um metro em
qualquer lugar do mundo. Eles

se entreolharam e disseram
que eu não entendia nada de

surfe...

Márcio Medina
Departamento de Física, Colégio Pedro
II, Niterói,RJ, Brasil e
Colégio QI, Unidade Botafogo, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil
E-mail: medinaprofessor@gmail.com

Este artigo propõe uma maneira lúdica de se
ensinar o Sistema Internacional de Unidades
através de um processo investigativo do mundo
que nos cerca. A prática foi aplicada em duas
escolas do Rio de Janeiro, uma pública e outra
privada. Ensina através do reconhecimento dos
erros de grafia das unidades em placas de
trânsito, propagandas e embalagens, tornado
assim um aprendizado mais interessante e
pertinente para a vida.
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Foram apresentadas por cada aluno
um conjunto com 10 fotos contendo, no
mínimo, 1 (um) erro de grafia das uni-
dades. Destaquei, na Fig. 1, fotos com os
erros que apresentaram o maior número
de repetição.

Durante a entrega das fotos há inú-
meros comentários e indignação dos alu-
nos ao perceberem a quantidade de erros
cometidos em seu cotidiano principal-
mente em placas pagas pelo contribuinte.
Tudo isso se destaca como  um grande
indicador da aprendizagem do assunto,
além de um aprendizado para a vida.

A avaliação

Passados quase dois meses, ao final
do trimestre escolar, ocorreram as provas
trimestrais. Colocamos uma questão
adaptada de um exame de vestibular.

Um estudante mandou o seguinte e-
mail a um colega:

“No último fim de semana fui
com minha família à praia.
Depois de 2 hs de viagem, tí-
nhamos viajado 110 Km e pa-
ramos durante 20 MIN para
descansar e fazer compras em
um shopping. Meu pai com-
prou 2 kg de queijo colonial e
minha mãe 5 L de suco con-
centrado. Depois de viajar-
mos mais 1 h, com uma velo-
cidade média de 80 KM/H,
chegamos ao destino.”

Identifique os erros referentes à grafia

das unidades, nesse e-mail e reescreva-os
da forma correta.

O resultado dos alunos na questão foi:
Acertaram integralmente 62 73,8%
Erraram uma unidade 11 13,1%
Erraram duas unidades 9 10,7%
Corrigiu a unidade errada 1 1,2%
Errou integralmente 1 1,2%

Para nossa surpresa dos 84 alunos,
62 alunos (73,8%) acertaram integral-
mente, souberam identificá-las e corrigi-
las e o único aluno que errou a questão
foi aquele que não realizou o trabalho

Conclusão

Esse trabalho já vem sendo desenvol-
vido há alguns anos em uma escola par-
ticular e em uma escola federal sempre
no primeiro ano do Ensino Médio e os re-
flexos do aprendizado é percebido nos dois
anos seguintes. Salvo aqueles alunos que
vêm transferidos de outra escola ou de
outra unidade que não realizaram essa ati-
vidade sofrem um certo desconforto ao
perceberem que ignoravam tais regras,
mas por pouco tempo, eles acabariam
aprendendo com os próprios colegas da
turma.

O mais interessante é que o envolvi-
mento dos discentes nesse trabalho inicial
extrapola a própria sala de aula. Eles aca-
bam consertando os demais professores
das outras disciplinas quando escrevem
as unidades de forma errada. Corrigem
os cartazes e informes da secretaria e do
grêmio escolar quando desobedecem

Figura 1 - Erros em unidades mais comumente repetidos.

quaisquer partes da regra. E acabam en-
volvendo também os próprios pais, que,
em sua maioria, desconheciam o assun-
to e acabam aprendendo com seus filhos.

É notável que essa pequena atividade,
além de despertar a curiosidade dos alunos
e ser de fácil execução, é capaz de envolver
várias áreas do conhecimento, vários gru-
pos de pessoas, desperta o interesse pela
ciência viva em nosso dia-a-dia.

Unidades e medidas mais
frequentemente utilizadas

As unidades do SI podem ser es-
critas por seus nomes ou representadas
por meio de símbolos. É importante
frisar que símbolo não é abrevia-
tura. Apresentamos a seguir algumas
unidades de uso frequente e seus usos
correto e errado.

Unidade correto errado

Segundo s seg; sec

Hora h H; hs; hr

Metro m M; mtr

Litro L lt; lts

Quilograma kg K; Kg; kgr

Como não são abreviações, as
unidades não são seguidas de pontos.

Os símbolos das unidades de tem-
po hora (h), minuto (min) e segundo
(s) são escritas com um espaço entre a
quantidade e o símbolo:

15 h 23 min 13 s



 

 

 

 

APÊNDICE 2 
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A INFLUÊNCIA DE GALILEO GALILEI NO 
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CIVIL

Júlio César Penereiroa

RESUMO

No presente trabalho apresentamos algumas das contribuições de Galileo Galilei para estudantes 
e professores de engenharia. Em particular algumas implicações na engenharia civil. Nesse sentido, 
examinamos alguns conteúdos da obra Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de Duas Novas 
Ciências (Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a Due Nuove Scienze), publicada em 1638, 
focando as três questões por ele discutidas: a semelhança física, a teoria da resistência dos materiais 
e a teoria das flexões. Uma discussão sobre o método científico intuído por ele é também apresentada, 
com a intenção de encorajar todos a pensarem sobre como as observações dos fenômenos físicos feitas 
por Galileo nos levaram a reconsiderar nossa maneira de fazer ciência. Destacamos a necessidade de 
que a história da ciência seja abordada a partir das preocupações de um professor de engenharia em 
suas atividades de ensino. O trabalho comenta a relação entre essas questões físicas e as dificuldades 
educacionais em abordá-las.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Evolução das engenharias.  Galileo Galilei. História da ciên-
cia.

ABSTRACT

In this work we present some contributions of Galileo Galilei to undergraduates and teachers 
engineers. Particular attention was taken for the implications to civil engineering. In this regard, we 
examined contents which are in the book “Discourses and Mathematical Demonstrations relating to 
Two New Sciences” (Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à due nuove Scienze) published in 
1638, focusing on three questions discussed by himself: the physics likeness, the theory of strength of 
rupture and the theory of the bend. One discussion about the scientific methods intuid by him is also 
presented, with the aim to encourage us all to think about how Galileo´s observation of the physics 
phenomena forced us to reconsider our way to make science. We highlighted the need that the history 
of the science is approached starting from engineering educator´s concerns. The work comments on 
the relationship between these physics questions and the educational difficulties in approaching them.

Keywords: Evolutions of engineering. Galileo Galilei.  History of science. Teaching and learning.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2009 o mundo inteiro homena-
geou os feitos científicos realizados por Galileo 
Galilei (1564-1642), em particular pelas suas ob-
servações através do uso de um telescópio astro-
nômico. Segundo Arthur Koestler (1989), não foi 
Galileo quem inventou o telescópio. Esse intento 
coube ao fabricante de óculos holandês, Hans Li-
ppershey, em 1608. Entretanto, deve-se a Galileo 
a primazia de ser o primeiro cientista de sua épo-
ca que empregou este instrumento para estudar 
os corpos celestes, descobrindo fatos marcantes 
que, até então, nunca haviam sido descritos por 
outra pessoa e que ficaram marcados na história 
da ciência. Ele conseguiu observar uma superfí-
cie lunar rugosa contendo muitas crateras, mon-
tanhas, planícies, rachaduras e vales. Observou 
e interpretou corretamente as fases do planeta 
Vênus, além das faixas na atmosfera de Júpiter e 
os seus quatro maiores satélites. Também obser-
vou Saturno como um planeta desfigurado, pois 
o equipamento utilizado por Galileo aumentava 
apenas 30 vezes e não oferecia a resolução neces-
sária que lhe permitisse descobrir os sistemas de 
anéis do planeta. Esse problema foi “resolvido” 
apenas em 1655 pelo astrônomo holandês Chris-
tiaan Huygens.

Além dessas observações, Galileo desco-
briu, por meio do telescópio, miríades de estrelas 
na Via Láctea e as manchas solares. Todas essas 
observações foram registradas e publicadas em 
1610 na obra intitulada Sidereus Nuncius (“O 
Mensageiro das Estrelas”; GALILEI, 1987), que 
obteve grande repercussão por toda a Europa do 
séc. XVII.

Mas foi em 1632 que Galileo publicou o 
livro mais conhecido e comentado pelo mundo 
acadêmico e fora dele, intitulado Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo (Diálogo sobre os 
dois principais sistemas do mundo ptolomáico e 
copernicano; GALILEI, 2004). É nesta obra que 
Galileo critica o sistema aristotélico (que adota-
va o sistema geocêntrico para explicar os movi-
mentos existentes no Universo) e defende o sis-
tema copernicano (também conhecido como sis-
tema heliocêntrico, no qual compreende-se que 
o Sol é quem rege os movimentos planetários). 
Cinco meses depois da sua publicação, o livro foi 
proibido pela igreja católica e, em 1633, iniciou-
se o processo de inquisição contra Galileo, que o 
obrigou a abjurar suas convicções, além de con-
dená-lo ao cárcere privado, forçando-o assim a 

.

dedicar-se exclusivamente aos seus estudos pre-
diletos de mecânica (PENEREIRO, 2009).

Galileo, então com 74 anos e quase comple-
tamente cego, redigiu na prisão domiciliar a sua 
última obra fundamental e com implicações pro-
fundas para a física e as engenharias, intitulada 
Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à 
due nuove Scienze (Discursos e Demonstrações 
Matemáticas acerca de Duas Novas Ciências, ou 
simplesmente, em português, Duas novas ciên-
cias). Essa obra, de importância extraordinária 
para o ensino das engenharias, é também conhe-
cida no meio científico como Discorsi (os “Dis-
cursos”; GALILEI, 1988) e, depois de tentativas 
infrutíferas em diversos países, foi aceita e pu-
blicada pela primeira vez na Holanda, em 1638 
(Figura 1).

Figura 1 - Ilustração da capa do livro Galileo Galilei - Dis-
corsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à due 
nuove Scienze (Duas novas ciências), publicado 
em 1638 (Figura extraída de GALILEI, 1988, p. 3)

Escrita na forma de diálogos, seguindo uma 
forte influência da tradição grega clássica, que 
se tornara novamente comum no século XVII, 
teve como  interlocutores de seus discorsi  Filip-
po Salviati, gentil-homem florentino e acadêmi-
co linceu;  Simplício – célebre comentador gre-
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go presente nas obras de Aristóteles –,  devido 
ao seu grande interesse pelas exposições sobre 
a física e o tratado do céu de Aristóteles (ARIS-
TÓTELES, 1984); e, como terceiro personagem, 
Giovan Francesco Sagredo, que foi amigo e aluno 
de Galileo no período que viveu em Pádua. Os 
diálogos presentes nos discorsi têm lugar num 
palácio na cidade italiana de Veneza.

Resumidamente, na conversa, Salviati é o 
porta-voz de Galileo, que é referido como o nosso 
acadêmico e o novo homem de ciência. Simplí-
cio representa a ciência aristotélico-ptolemáica 
tradicional, enquanto que Sagredo é um homem 
inteligente e culto, mas não um especialista, sen-
do o mediador entre os dois. Vale ressaltar que 
o diálogo (a conversa) entre Sagredo, Salviati e 
Simplício nunca ocorreu em local algum, pois re-
presentam personagens inteiramente fictícios.

O livro Discorsi é constituído basicamente 
por quatro “jornadas”. A primeira (‘giornata pri-
ma’) é uma introdução às duas novas ciências: a 
resistência dos materiais e o estudo do movimen-
to, que serão expostas nas outras três jornadas. 
A segunda jornada (‘giornata seconda’) trata da 
estática e desenvolve as ideias galileanas sobre 
modelos a respeito da resistência dos materiais. 
Nas duas últimas jornadas (‘giornata terza´ e 
‘giornata quarta’) Galileo discute o movimento 
uniforme e o movimento uniformemente acelera-
do, além das leis que regem os movimentos dos 
projéteis (balística). Certamente, foi o primeiro 
tratado, no sentido moderno, sobre a cinemáti-
ca e a dinâmica dos corpos em movimentos que 
ocorrem nas proximidades da superfície terres-
tre. Neste trabalho, Galileo esbanja seus conhe-
cimentos sobre a matemática e a geometria, es-
crevendo todas as suas análises através de equa-
ções e figuras. Na verdade, ele já estava seguro 
de que os fenômenos da natureza obedeciam às 
leis enunciáveis matematicamente e expressou 
tal convicção em um célebre pensamento:

O Universo é um grande livro que não pode ser 
compreendido a menos que antes se aprenda a en-
tender a linguagem e a ler as letras nas quais ele 
está composto. Ele está escrito na linguagem da 
Matemática (GARBI, 2006).

O presente trabalho aborda três questões 
levantadas por Galileo na obra Discorsi. Na se-
quência, levantam-se os problemas relacionados 
com a teoria da semelhança física; a teoria da 
resistência dos corpos sólidos e a teoria galileana 
das flexões. Todas essas questões estão relacio-
nadas ao desenvolvimento da engenharia civil e 
são exploradas em disciplinas básicas dos cursos 

de engenharias. Procurou-se discuti-las ao longo 
do texto de uma forma didática e envolvendo os 
aspectos fundamentais, além dos históricos, da 
obra Discorsi. Entende-se que esse tipo de abor-
dagem é útil para ser explorada em sala de aula 
em disciplinas como Introdução à Engenharia, 
Mecânica, Estática, Resistência dos materiais, 
Análise estrutural, além, é claro, da Física bá-
sica, trabalhadas nos currículos dos cursos de 
engenharia. Citar e explorar a obra de Galileo 
constitui numa justa homenagem ao fundador 
da Teoria da Resistência dos Materiais, e propi-
ciará ao professor e seus estudantes uma possi-
bilidade a mais de se interar com assuntos que 
envolvam a evolução da ciência.

Acredita-se que o desenvolvimento desse 
tipo de ação didática valoriza a prática interdis-
ciplinar que, entre outros objetivos, busca inte-
grar diferentes áreas do conhecimento, possibili-
tando uma visão ampla e adequada da realidade, 
superando a fragmentação do saber, que muitas 
vezes ocorre no tratamento disciplinar acadêmi-
co. Além disso, o envolvimento entre professo-
res e estudantes é uma prática pedagógica que 
traz muitos benefícios para o processo de ensi-
no e aprendizagem. Como afirma Vani Moreira 
Kenski,

[...] professores isolados desenvolvem disciplinas 
isoladas, sem maiores articulações com temas e 
assuntos que têm tudo a ver um com o outro, mas 
que fazem parte dos conteúdos de uma outra dis-
ciplina, ministrada por um outro professor (2007).

TEORIA DA SEMELHANÇA 
FÍSICA

Muito antes de Galileo, já eram utilizados 
modelos reduzidos em certas atividades técnicas, 
especialmente na construção de equipamentos, 
máquinas e edificações. A ausência de uma te-
oria da semelhança física proporcionava ten-
tativas muitas vezes fracassadas e frustradas 
desses modelos. Neste sentido, é bem conhecida 
a conclusão do arquiteto e engenheiro romano 
Marco Vitrúvio Polião (Marcus Vitruvius Pollio, 
~70-25 a.C.), que afirmou: “Há algumas coisas 
que, quando aumentadas, imitando modelos pe-
quenos, são efetivas; outras não podem ter mo-
delos” (VITRÚVIO, 2006). Galileo foi quem abor-
dou, com extrema competência, esses problemas 
acrescentando às condições geométricas outras 
igualmente necessárias, conhecidas como condi-
ções de semelhança física. São elas que tornam 
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possível deduzir o comportamento dos protótipos 
(com propósito de servir de testes antes da fabri-
cação) a partir do comportamento dos modelos 
(como uma representação em pequena escala de 
algo que se pretende executar).

Atualmente sabemos que dois processos 
são semelhantes quando das características en-
contradas em um deles se pode deduzir as ca-
racterísticas do outro por um simples cálculo, 
semelhante, por exemplo, ao de uma troca de 
sistema de unidades de medida. Para que isso 
seja possível, é necessário conhecer os “fatores de 
escala”. As condições de semelhança física esta-
belecem, entre esses fatores, relações que devem 
ser obedecidas. Modernamente, essas condições 
de semelhança física são expressas através da 
igualdade, no modelo e no protótipo, de parâme-
tros adimensionais, formados por produtos de 
potências dos parâmetros originais do problema 
e conhecidos como “número ”.

Um exemplo muito difundido nas discipli-
nas de física básica é o estudo do pêndulo sim-
ples. Esse problema também foi abordado na 
obra Discorsi (Figura 2), em particular na pri-
meira jornada, quando Salviati e seu discípulo 
Sagredo travam um diálogo que reflete muito 
bem a posição de Galileo em relação à teoria da 
semelhança física e dos modelos:

Saviati: [...] Quanto à proporção entre os tempos 
de oscilação de móveis suspensos por fios de di-
ferente comprimento, esses tempos estão entre 
si na mesma proporção que as raízes quadradas 
dos comprimentos dos fios, o que quer dizer que 
os comprimentos estão entre si como os quadrados 
dos tempos, de modo tal que, se queremos [...]; [...]  
do que segue que os comprimentos dos fios estão 
entre si na proporção inversa dos quadrados dos 
números de oscilações realizadas no mesmo tempo.

Sagredo: Se entendi bem, eu poderia, portanto co-
nhecer rapidamente o comprimento de uma corda 
pendente de qualquer altura, ainda que o ponto a 
que está atada fosse invisível e somente se visse 
sua extremidade inferior. Com efeito, se amarro à 
parte inferior da corda em questão um peso bas-
tante grande ao qual comunico um movimento de 
vaivém, e se um amigo conta o número de suas os-
cilações enquanto ao mesmo tempo conto também 
as oscilações de outro móvel atado a uma corda 
com comprimento exato de uma braça, a partir dos 
números de oscilações desses pêndulos, efetuados 
ao mesmo tempo, encontro o comprimento da cor-
da: suponhamos, por exemplo, que no tempo em 
que meu amigo tenha contado vinte oscilações da 
corda comprida, eu conte duzentas e quarenta da 
minha, que tem comprimento de uma braça; eleva-
dos aos quadrados os números vinte e duzentos e 
quarenta, obtemos 400 e 57.600 respectivamente, 

direi que a corda comprida contém 57.600 unida-
des das quais a minha contém 400; e, dado que 
esta é de apenas uma braça, dividido os 57.600 por 
400, obtendo 144; direi que aquela corda tem 144 
braças de comprimento.

Saviati: V. Sa. não teria errado nem mesmo um pal-
mo, especialmente se tomasse um grande número 
de oscilações. (GALILEI, 1988, p. 88-89).

O pêndulo constituído pela corda comprida, 
com um corpo amarrado à sua extremidade in-
ferior, é o protótipo, do qual o pequeno pêndulo 
é o modelo reduzido (Figura 2). A lei encontrada 
por Galileo, segundo a qual, no caso das oscila-
ções de pêndulos simples, a escala do tempo é 
igual à raiz quadrada da escala geométrica, per-
mite deduzir parâmetros do protótipo a partir de 
observações feitas com base no desempenho do 
modelo. Assim, conhecendo-se a escala de tempo, 
graças à comparação dos períodos de oscilação do 
modelo e do protótipo, pode-se deduzir o compri-
mento deste último com base apenas no conheci-
mento do comprimento do primeiro.

O uso do modelo em escala reduzida per-
mite a determinação indireta do comprimento 
do pêndulo, e é exatamente essa a “filosofia” do 
emprego de modelos reduzidos nas pesquisas ex-
perimentais, como em obras de construção civil, 
maquetes de edificações etc.

Figura 2 - Dispositivo adotado por Galileo para comprovar 
experimentalmente um princípio básico da me-
cânica – a Conservação do Ímpeto. Aplicado 
ao pêndulo simples a ilustração indica que, de-
pois de percorrer o arco do círculo CB (com vín-
culo em A), sobe pelo arco BG (com vínculo em 
E) ou BI (com vínculo em F), atingindo sempre 
o mesmo nível DC, a menos de um “pequeno 
intervalo, causado pela resistência que opõem 
o ar e o fio”. Para Galileo, “o ímpeto adquirido 
pelo corpo no ponto B, ao transpor o arco CB, 
foi suficiente para elevá-lo, seguindo um arco si-
milar BD, à mesma altura” (Figura extraída de 
GALILEI, 1988, p. 168)
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Devemos notar que no exemplo dado acima 
por Galileo a “escala do tempo” é determinada 
diretamente: e vale o inverso de 240/20 e, por-
tanto, 1:12. A “escala geométrica”, igual ao qua-
drado da escala de tempo, é de 1:144, e o pên-
dulo-protótipo terá comprimento igual a 144 ve-
zes o pêndulo-modelo. Neste caso, a condição de 
semelhança física corresponde à lei de Galileo, 
segundo a qual “o período de oscilação T  de um 
pêndulo simples é proporcional à raiz quadrada 
do seu comprimento”, isto é,

LT ∝

Trabalhando sempre com proporções,  e 
nunca com valores absolutos, Galileo não con-
seguiu determinar o fator de proporcionalidade 
que une o período T  à raiz quadrada do compri-
mento L  do pêndulo simples, e tampouco o valor 
da aceleração da gravidade g , que é o fator de 
proporcionalidade que une o dobro do espaço s  
percorrido em queda livre ao quadrado do tempo 
de queda t . Atualmente, se conhece esses fatores 
de proporcionalidade graças às contribuições de 
Christiaan Huygens (1629-1695), Isaac Newton 
(1642-1727) e Jacob Jacques Bernoulli (1654-
1705). Assim, para a queda livre, tem-se:

2

2
1 tgs ⋅⋅=

e

sgtgv ⋅⋅=⋅= 2

o que implica, para o pêndulo simples, a conhe-
cida equação encontrada na literatura (HALLI-
DAY; RESNICK; WALKER, 1996; KELLER; 
GETTYS; SKOVE, 2004; SERWAY; JEWETT 
JR., 2005, dentre outros), como:

g
LT ⋅= π2

No entanto, o historiador de ciências Still-
man Drake (1910-1993) percebeu, mais tarde, 
que Galileo determinara experimentalmente, e 
com excelente precisão para a época, a relação 
entre o quarto do período de oscilação (que é o 
tempo de queda ao longo do arco de círculo que 
liga a posição extrema ao ponto mais baixo) e o 

tempo de queda vertical ao longo do comprimen-
to do pêndulo. Essa relação, igual a 

22
π

, foi 

denominada por Drake como a “constante de Galileo” 
(DRAKE, 1973).

A clareza com que Galileo tratou a questão 
da semelhança física fica outra vez patente no 
seu livro Discorsi, especialmente na passagem 
em que discute sobre a resistência oposta pelo 
meio a um movimento:

Saviati: Saiba agora, Sr. Simplício, que nos sóli-
dos não se pode diminuir a superfície na mesma 
proporção que o peso, mantendo a semelhança das 
formas. (GALILEI, 1988, p. 83).

O que Galileo queria nos informar é que a 
simples semelhança geométrica não assegura a 
semelhança física.

Na primeira jornada, Galileo volta ao as-
sunto da resistência oposta ao meio, começando 
por avaliar a influência da perda de peso calcu-
lada pelo Princípio de Arquimedes, a qual só é 
sensível quando a densidade do meio é grande, 
comparada à do corpo. Ele nos diz:

Saviati: [...] mas, como o mesmo meio pode reduzir 
acentuadamente a velocidade de móveis diferentes 
somente em tamanho, embora sejam da mesma 
matéria e da mesma forma, isto exige para sua ex-
plicação um raciocínio mais agudo que aquele que 
é suficiente para entender como uma superfície 
maior, ou o movimento contrário do meio contra 
o móvel, retarda a velocidade do corpo. Quanto ao 
presente problema atribuo a causa à aspereza e à 
porosidade que se encontram comumente, e quase 
que necessariamente, nas superfícies dos corpos 
sólidos e que, no curso do movimento, se chocam 
com o ar ou com outro meio ambiente... Não se 
pode duvidar que, na queda dos móveis, essas as-
perezas, esfregando-se com o meio fluído, produ-
zirão uma diminuição da velocidade tanto maior 
quanto maior for a superfície, como é o caso dos 
sólidos menores comparados aos maiores.

E Galileo conclui:
Saviati: [...] Sendo, portanto, evidente que ao dimi-
nuir um sólido pesado seu peso decrescerá propor-
cionalmente a seu volume, toda vez que o volume 
diminuir mais que a superfície (conservando a má-
xima a semelhança das formas), o peso diminuirá 
ainda mais que a superfície... E isto que exempli-
fiquei com os cubos acontece com todos os sólidos 
semelhantes entre si, cujos volumes estão em pro-
porção sesquiáltera [potência 3/2 – minha nota] 
com suas superfícies. Vemos, pois, que a resistên-
cia produzida pelo contato da superfície do móvel 
com o meio cresce em maior proporção nos móveis 
pequenos que nos maiores; e, se acrescentarmos as 
asperezas das superfícies... Ora, se as superfícies 
são proporcionais ao quadrado das linhas e os sóli-
dos são proporcionais ao cubo destas, não podemos 
dizer que os sólidos estão numa proporção sesqui-
áltera à superfície? (GALILEI, 1988, p. 82-84).
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Esse raciocínio pode ser expresso em lingua-

gem matemática. Considerando o volume V, a su-
perfície S  e uma dimensão linear l, têm-se, para corpos 
geometricamente semelhantes, a seguinte relação:

( )3lV =

e

( )2lS =

então:

( ) 2
3

SV =

Assim, quando se reduzem as dimensões, a 
relação entre o peso e a resistência do meio (que 
depende da superfície do corpo) não se mantém 
constante. Logo, a semelhança física não é res-
peitada, e essa desproporção ocorre em todos os 
processos físicos que envolvam, ao mesmo tem-
po, parâmetros dependentes do volume e da su-
perfície.

Na quarta jornada do livro, Galileo analisa 
a influência da velocidade quanto à perturbação 
devido à resistência do meio, quando diz:

Saviati: [...] Pelo que se refere à velocidade, quan-
to maior ela for, maior também será a resistência 
oferecida pelo ar; resistência esta que crescerá à 
medida que os móveis são menos pesados....

Na verdade, o que ele queria nos dizer 
é que a resistência do meio fluido é propor-
cional à velocidade. Em suas palavras, ele 
afirma: “[...] a mesma quantidade de velo-
cidade do móvel é causa e medida, ao mes-
mo tempo, da quantidade de resistência”, 
e conclui:  “Portanto, todos os movimentos, 
sejam lentos ou rápidos, são retardados ou 
impelidos na mesma proporção: resultado 
que não me parece desprezível”. (GALILEI, 
1988, p. 255).

Com isso, Galileo acreditava que o fato de 
não se poder observar a influência do amorte-
cimento nas oscilações perpendiculares de um 
pêndulo simples era devido às diferentes ampli-
tudes, que, por sua vez refletiam nos valores dos 
respectivos períodos. Hoje, sabemos (e isso se 
discute nas disciplinas de física básica nos cur-
sos de engenharia) que o período para pequenas 
oscilações em torno do ponto de equilíbrio não 
dependente dessas amplitudes, assim como das 
massas suspensas.

TEORIA DA RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS

É comum se ignorar que a primeira das 
“duas novas ciências” apresentada na obra Dis-
corsi é a teoria da resistência à ruptura dos 
corpos sólidos, conhecida hoje como a teoria da 
resistência dos materiais. Essa teoria está ex-
posta no início da primeira jornada e em toda a 
segunda jornada, que foi denominada de Scienza 
nuova prima, intorno allá resistenza de i corpi 
solidi all´essere spezzati (primeira nova ciência 
sobre a resistência dos corpos sólidos à quebra). 
A segunda das “novas ciências” está exposta na 
terceira e quarta jornadas, onde foi denominada 
de Scienza nuova altra, de i movimenti locali (se-
gunda nova ciência sobre os movimentos locais).  
Assim, é nela que está contido o primeiro tratado 
de dinâmica no sentido moderno: os tratados dos 
movimentos (movimento uniforme e movimento 
uniformemente acelerado).

É interessante observar que foi a partir das 
conversas com operários de um grande estaleiro 
naval de Veneza (Itália), que Galileo percebeu, 
por meio das experiências relatadas por estes, 
que ao se compararem os desempenhos de estru-
turas geometricamente semelhantes e construí-
das com um mesmo material, havia violações da 
semelhança física quando se empregavam esca-
las diferentes. Os operários do estaleiro comen-
taram que, segundo suas experiências acumula-
das ao longo dos anos de trabalho, as estruturas 
maiores tinham menor capacidade de resistir a 
cargas adicionais, relativas ao seu peso próprio, 
do que as estruturas pequenas.

Esta comprovação experimental era cor-
roborada por outros fatos observáveis no dia-a-
dia, como são os casos das plantas, dos animais 
e das estruturas de grande porte, que parecem 
ser proporcionalmente menos resistentes que as 
menores, quando semelhantes do ponto de vista 
geométrico.

Assim, Galileo foi levado a investigar essa 
questão e elaborou toda uma teoria sobre a resis-
tência dos corpos sólidos. A motivação por esse 
trabalho está na segunda jornada, quando diz:

Saviati: O que acontece com o Sr. Simplício acon-
teceu também comigo durante certo tempo, ao crer 
que as resistências de sólidos semelhantes fossem 
semelhantes, até que certa observação, a princípio 
não muito precisa, pareceu indicar-me que os sóli-
dos semelhantes não o são quanto à sua robustez, 
visto que são menos aptos a suportar os choques 
violentos... Foi essa observação que me deu a idéia 
de investigar o que pretendo agora demonstrar 
(GALILEI, 1988, p. 124).
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Rejeitando quaisquer imperfeições da 
matéria, quando supõe inalterável e isenta de 
quaisquer mudanças acidentais, faz com que a 
peça maior, fabricada com a mesma matéria e as 
mesmas proporções que uma peça menor, seja 
perfeitamente equivalente à menor em todas as 
outras condições, exceto no vigor e na resistência 
ao tratamento violento. Assim, Galileo refere-se 
ao fato de que quanto maior for um corpo, pro-
porcionalmente mais fraco ele será. Nesse sen-
tido afirma:

Saviati: Ao contrário, pode-se verificar que, ao di-
minuir os corpos, não se diminuem as forças na 
mesma proporção mas, antes, que os menores tor-
nam-se proporcionalmente mais resistentes (GA-
LILEI, 1988, p. 130).

Em sua teoria, Galileo demonstra que é na 
violação da semelhança física que reside a causa 
da denominada “fraqueza relativa dos gigantes”, 
isto é, ao aumentarmos as dimensões de um cor-
po, conservando a semelhança geométrica, o peso 
próprio aumentará em proporção maior que a ca-
pacidade de resistir a cargas adicionais além do 
seu peso, pois, como vimos antes, o peso próprio 
varia com o cubo da escala geométrica ( 3lV = ), ao 
passo que a capacidade de resistir aumenta com 
o seu quadrado ( 2lS = ).

Foi exatamente nesse trabalho que, pela 
primeira vez, Galileo introduziu o conceito de 
“tensão de ruptura” (tensão definida como força 
por unidade de área). Para verificar, então, essa 
nova concepção, realizou vários ensaios de tra-
ção de fios, constatando que as cargas de ruptura 
eram proporcionais às áreas das seções transver-
sais e que, portanto, dado um mesmo material, o 
quociente entre as cargas (força, nF ) e as áreas 
(A) mantinha-se quase que o mesmo (Figura 3). 
Esse quociente é conhecido como tensão de esti-
ramento do material ( tσ ), e representa a tendên-
cia de distender o objeto (KELLER; GETTYS; 
SKOVE, 2004). Essa grandeza pode ser expressa 
matematicamente pela relação:

A
Fn

t =σ

Figura 3 - Resistência de corpos sólidos à ruptura: ilustra-
ção da esquerda – um caso de tração simples, 
exercida por uma força longitudinal. Ilustração 
da direita – uma trave onde ocorre uma flexão 
causada por uma força transversal. Galileo com-
preendeu experimentalmente que a resistência 
à tração de fios ou cabos de um mesmo material 
é proporcional à área de sua seção transversal 
e não depende do seu comprimento. Ele con-
cluiu que, no caso de o esforço de tração derivar 
apenas do peso próprio o fio, existe para cada 
material um comprimento limite ou comprimento 
de ruptura. (Figura extraída de GALILEI, 1988, 
p. 121 e 116, respectivamente)

A partir desse conceito vieram outros, que 
são essenciais para a física e as engenharias, em 
particular para a engenharia civil contemporâ-
nea, como, por exemplo:

• a deformação de estiramento: 
l
l

t
Δ=ε , 

que relaciona a razão entre a variação 
do comprimento ( lΔ ) e o comprimento 
original (l );

• o módulo de young: 
l

l
A

F
Y

Δ

Δ
= , como sen-

do a razão entre tensão normal ( A
FΔ ) 

e a deformação ( l
lΔ ) para um sólido;

• o módulo de cisalhamento: 

l
X

A
F

M
c

c Δ

Δ
= , 

que expressa a relação entre a tensão 

(
A

FcΔ ) e a deformação de cisalhamen-

to ( l
XΔ ) e o módulo de elasticidade: 

V
V
PB

Δ
Δ= , que relaciona a variação da 

pressão aplicada ( PΔ ) com a variação 

fracional do volume ( V
VΔ ).
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TEORIA DA FLEXÃO

Em seguida, a partir dos princípios da está-
tica (em particular do princípio de arquimedes), 
Galileo construiu sua teoria da flexão de peças 
de seção retangular ou circular. Essa teoria é de 
fundamental importância para o conteúdo for-
mativo de qualquer curso de engenharia civil. O 
trabalho de Galileo conduz a certas conclusões a 
respeito das proporções entre as resistências de 
vigas com vãos e seções transversais diferentes, 
sejam elas vigas em balanço ou com dois apoios 
(Figuras 4 e 5).

Na formulação dessa teoria, apresentada 
na segunda jornada, Galileo empregou o prin-
cípio da alavanca para confrontar o momento 
das forças aplicadas à viga, inclusive o de seu 
peso próprio, com o momento resistente da seção 
transversal. Apesar de ter cometido algumas in-
correções parciais, sua teoria conduziu a resulta-
dos corretos, principalmente no que se refere às 
relações entre resistências de vigas de diferentes 
vãos e seções transversais.

Da teoria de Galileo se deduz que vigas ge-
ometricamente semelhantes, se abstraindo do 
seu peso próprio, são capazes de resistir a cargas 
externas proporcionais ao quadrado de uma de 
suas dimensões. Entretanto, o peso próprio, que 
por sua vez também é uma carga a atuar sobre 
a viga, é proporcional ao cubo dessa dimensão.

Figura 4 - A teoria da flexão. Combinando a lei da tensão 
de ruptura com o princípio da alavanca de Arqui-
medes e com a hipótese incorreta sobre a distri-
buição de esforços internos, Galileo elaborou a 
sua teoria da flexão que, apesar de suas imper-
feições parciais, conduziu a resultados corretos, 
no que se refere às relações entre resistências 
de vigas de diferentes vãos e seções transver-
sais. (Figura extraída de GALILEI, 1988, p. 118)

Dessa situação acarreta que, quando se au-
mentam todas as dimensões, conservando a se-
melhança geométrica, o peso próprio cresce em 
maior proporção que a capacidade de resistir às 
cargas aplicadas. Como consequência disso, se-
gue na segunda jornada a Proposição VII (cer-
tamente a mais importante desta parte da obra 
Discorsi):

Entre os prismas e cilindros pesados, existe um e 
só um que se encontra (sob efeito de seu peso pró-
prio) no estado limite entre a ruptura e a não-rup-
tura, de modo que todo sólido maior, incapaz de 
resistir ao seu próprio peso, quebra-se-á, ao passo 
que todo sólido menor oporá alguma resistência a 
uma força destinada a quebrá-lo (GALILEI, 1988, 
p. 125).

Com esta proposição, Galileo introduziu 
mais um novo conceito para a época, o “tamanho 
limite” para uma estrutura, quando diz:

[...] do que até aqui foi demonstrado, se infere cla-
ramente a impossibilidade, não somente na arte, 
mas também na natureza, de aumentar seus meca-
nismos até tamanhos enormes, de modo que seria 
impossível construir navios, palácios ou templos 
imensos, cujos remos, mastros, vigas e correntes 
de ferro e, numa palavra, todas as partes constitu-
íssem um todo... ...., pois,... deveriam ser utilizado 
um material mais duro ou mais resistente que o 
habitual... ...Ao contrário, pode-se verificar que, 
ao diminuir as dimensões dos corpos, não se dimi-
nuem as forças na mesma proporção, mas antes, 
que os menores se tornam proporcionalmente mais 
resistentes (GALILEI, 1988, p. 129).

É evidente que o “tamanho limite” depen-
de da forma ou do tipo de estrutura, como, aliás, 
se verifica nas estruturas da engenharia civil: o 
“vão limite” de uma ponte do tipo pênsil é mui-
to maior que o de uma ponte em forma de arco; 
este, por sua vez, é maior que o de uma ponte do 
tipo viga reta. A Figura 5 ilustra esta observação 
para vigas em balanço sobre dois tipos de apoios.

Galileo mostrou que a semelhança física (e, 
portanto, a capacidade de resistir a cargas apli-
cadas, relativamente ao peso próprio) de corpos 
sólidos de uma mesma matéria se altera quando 
se aumentam suas dimensões, mantendo a seme-
lhança geométrica. Na segunda jornada do Dis-
corsi, ele indica como essa semelhança poderia ser 
mantida: “deve-se aumentar a resistência mecâni-
ca do material ou diminuir seu peso específico”.

Essa condição pode ser entendida nos dias 
de hoje como correspondente ao termo:

s
l⋅γ
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no qual: γ  é o peso específico do material, 
l  uma dimensão representativa do corpo 
e s a resistência mecânica do material em 
questão. Para que o termo anterior tenha 
um mesmo valor num corpo pequeno e no 
maior, o aumento de l  deve ser compensa-
do por um aumento em s  ou por uma dimi-
nuição em γ .

Figura 5 - Depois de aplicar sua teoria da flexão ao caso 
da viga em balanço (cantilever), Galileo estuda 
o caso da viga sobre dois apoios, representa-
da nessa ilustração. Generalizando a situação, 
em que a força é aplicada em qualquer ponto 
do vão, entre os apoios, Galileo encontrou um 
resultado correto, que coincide com a equação 
atualmente utilizada na engenharia para calcular 
o momento máximo de flexão da viga (Figura 
extraída de GALILEI, 1988, p. 133)

Como vimos no início deste trabalho, nos 
tempos modernos, essas condições de semelhan-
ça física são expressas através de igualdades (o 
termo em questão) e conhecidas como “números 
π ”. A atribuição do nome de Galileo a esse “número π
” constituiu, portanto, uma digna homenagem ao funda-
dor da teoria da resistência dos materiais.

A ABORDAGEM DO MÉTODO 
CIENTÍFICO

Uma das contribuições mais importantes 
de Galileo para com a ciência moderna foi a de 
ter intuído que, tanto as perguntas como as solu-
ções de problemas, devem ser elaboradas numa 
linguagem especial: a linguagem matemática. É 
precisamente nisto que reside a chamada “Revo-
lução Científica do Século XVII” (RONAN, 1987; 
KUHN, 2003).

Segundo Galileo, para que o fenômeno es-
tudado (observação) possa ser tratado matema-
ticamente, é necessário reduzi-lo a um conjunto 
de parâmetros suscetíveis de medição, a denomi-

nada construção do modelo físico (LUCIE, 1978). 
Esse modelo deve obedecer, segundo o investi-
gador, a certas leis ou teorias preexistentes. Se 
essas leis não existem, o investigador impõe ao 
modelo certas hipóteses de trabalho.

As leis ou hipóteses impostas ao modelo le-
vam a certas deduções analíticas, que fornecem, 
no papel, uma resposta provisória à pergunta 
inicial e permitem, geralmente, fazer previsões 
verificáveis quanto às respostas a outras per-
guntas porventura suscitadas pelo modelo, no 
decorrer da investigação.

No entanto, sendo as leis e as hipóteses de 
trabalho, imposições humanas, resta ainda sa-
ber se a natureza concorda com a resposta en-
contrada. Somente há um meio de sabê-lo: voltar 
à experiência e analisá-la criteriosamente.  So-
mente ela permitirá decidir, por um lado, se o 
modelo físico construído era um modelo correto 
(isto é, se todos os parâmetros relevantes para a 
pergunta feita foram incluídos) e por outro lado 
se as leis ou hipóteses de trabalho que foram im-
postas ao modelo, são corretas.

Podemos resumir tudo isto sob a forma do 
histograma apresentado na Figura 6.

O maior mérito de Galileo foi ter entendido, 
ou pressentido, que a chave do método científico 
estava precisamente na passagem abstrata do 
real inicial (observação) para o real final (expe-
riência). Essa “ponte” está contida na Figura 6 
através do quadro tracejado.

A linguagem utilizada por Galileo (como, 
aliás, mais tarde por Newton e outros cientistas) 
era a geometria. Ele ainda não possuía os recur-
sos denominados atualmente na análise mate-
mática (a algébrica e a análise vetorial), que iria 
começar a ser desenvolvida por Gottfried Leib-
nitz (1646-1716) e pelo próprio Isaac Newton no 
século XVII.

Ocorre que a manipulação correta da lin-
guagem geométrica é uma verdadeira arte, qua-
se totalmente em desuso hoje em dia; por outro 
aspecto, a análise oferece melhores condições 
para sistematização, o que fornece uma razoável 
garantia de sucesso na solução dos problemas.

Apenas como exemplo de uma aplicação do 
método científico, pode-se colocar a seguinte si-
tuação normalmente explorada nas disciplinas 
de física gerais e gxperimentais dos cursos de 
engenharias: não é óbvio que, na ausência de re-
sistências de atrito ou do ar, os corpos caiam com 
velocidade uniformemente crescente com o pas-
sar do tempo, independentemente de seu peso, 
forma ou tamanho.
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Figura 6 - Histograma esquemático para se entender o 
método científico proposto por Galileo

Partindo dessa conjectura, podemos deduzir 
que (de preferência com o uso da matemática), se 
os corpos caírem com velocidade uniformemen-
te acelerada, sem sofrer qualquer resistência, os 
deslocamentos percorridos em intervalos de tem-
po iguais estarão entre si, por exemplo, como os 
números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9,... Isto é, no instan-
te igual a um segundo a esfera cai e encontra-se 
a uma altura “h”; ao fim de dois segundos, “4h” 
(pois temos: h + 3h); ao fim do terceiro segundo, 
“9h” (no caso: 4h + 5h); e assim por diante.

Para verificar essa conclusão, realiza-se 
uma experiência dedicada ao fenômeno, ou seja, 
um experimento organizado e interpretado de 
acordo com a conjectura. Por exemplo, poderia 
ser montado um plano inclinado e sobre ele dei-
xar rolar uma esfera, ao invés de deixá-la cair 
livremente. Dessa maneira, reduz-se sensivel-
mente a influência da resistência do ar. No en-
tanto, se a canaleta do plano inclinado estiver 
bem polida e a esfera for lisa e maciça, é pos-
sível diminuir mais ainda o atrito de contato. 
Então, dividindo as alturas do plano inclinado 
segundo os valores: 1, 3, 5, 7, 9,... A partir dessa 

montagem, deixa-se rolar a esfera e, se ao medir 
os tempos para percorrer as alturas assinaladas 
estes forem iguais, então se pode deduzir que a 
conjectura será verdadeira.

Nas experiências realizadas por Galileo re-
petidas vezes, e apresentadas na terceira jorna-
da da obra Discorsi, os resultados foram esses. O 
que o levou a constatar que a conjectura é ver-
dadeira, ou seja, os corpos caem com velocidade 
uniformemente acelerada.

É exatamente esse o método científico: o da 
verificação experimental de uma conjectura, a 
qual pode ser, inclusive, contrária a toda evidên-
cia, e não precisa ser necessariamente induzida 
por fenômenos observados. Torna-se verdadeira 
se o experimento com ela concordar.

O método científico foi tão revolucionário 
que transformou a ciência na maneira de estu-
dar os fenômenos observados e estabeleceu no-
vos paradigmas, segundo afirmaria Thomas Sa-
muel Kuhn (1922-1996) no seu livro A Estrutura 
das Revoluções Científicas (KUHN, 2003).

A RELAÇÃO DIDÁTICA E AS 
SITUAÇÕES DO ENSINO E 

APRENDIZAGEM

Uma pergunta que não foge à maioria dos 
professores que atuam nas diferentes áreas das 
engenharias, principalmente aqueles iniciantes 
na docência, é: como e quando tratar essas, ou 
outras questões voltadas à história da ciência, 
em uma atividade didática? A resposta para essa 
pergunta exige a ideia da problematização.

Atualmente, percebe-se que um ensino con-
textualizado não se resume a relações ilustrati-
vas com o cotidiano dos estudantes, ou apenas 
com exemplos de aplicações práticas. Na verdade 
ele é o resultado de escolhas didáticas do profes-
sor, envolvendo conteúdos e metodologias, e com 
o projeto de ensino bem definido. O conjunto de 
estratégias didáticas precede a contextualização. 
É esse o papel da problematização aqui referida.

Uma das formas que se sugere na sala de 
aula é a de tratar os saberes a ensinar de modo 
a amenizar a descontextualização sofrida na 
transposição didática usando a história da ciên-
cia. Nesse sentido, a concepção da problemati-
zação aqui discutida visa à prática de um diá-
logo entre o professor e estudantes no início, ou 
mesmo durante a aula, buscando levantar suas 
concepções acerca de determinado assunto, ou 
conceito a ser abordado. Não se trata apenas de 
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um levantamento das concepções alternativas 
dos estudantes, mas de estabelecer um diálogo 
no qual eles tenham efetiva participação.

Infelizmente, os conteúdos presentes nos 
materiais didáticos são apresentados de modo 
excessivamente artificial, resultado de escolhas 
ocorridas no processo de transposição didática, 
que procuram satisfazer mais as questões de or-
dem prática do que didática. Isso leva os estu-
dantes a não reconhecerem as ciências fora da 
instituição, isto é, no dia-a-dia. Assim, o ideal é 
que o professor utilize os livros originais, ou tra-
duzidos desses, evitando as divergências nas in-
terpretações relativas a determinados processos, 
daquilo que originalmente foi considerado, o que 
fortalecerá o tão necessário debate acadêmico.

Atento a essas questões, trabalhou-se com 
uma abordagem das teorias galileanas discuti-
das acima, empregando textos históricos da obra 
livro Discorsi, com o apoio dos trabalhos de Fer-
nando L. Carneiro (CARNEIRO, 1965) e Ste-
phen P. Timoshenko (TIMOSHENKO, 1983). Es-
sas questões foram trabalhadas com os estudan-
tes em três turmas das disciplinas Física geral 
e experimental II e Mecânica técnica (matutino 
e noturno), do curso de engenharia civil de uma 
instituição privada de Campinas, SP.

Os textos foram abordados em assuntos 
relacionados ao equilíbrio estático, à elasticida-
de e às oscilações, particularmente nos tópicos: 
estabilidade, tensão e deformação, suportes, 
carregamentos e princípio da potência virtual. 
Primeiramente e como trabalho individual, os 
alunos fizeram a leitura do texto, posteriormente 
foram formados grupos em sala de aula, visan-
do à discussão do texto e garantindo assim que 
os estudantes pudessem expor suas ideias, refu-
tadas ou aceitas pelos colegas. Imediatamente 
após as discussões, os grupos foram desfeitos, e a 
interação professor-estudante passou a ocorrer. 
É o momento em que o professor interage e sis-
tematiza as argumentações trazidas pelos estu-
dantes, onde se procura verter a linguagem coti-
diana para a científica como forma de valorizar 
os aspectos da cultura científica. Finalmente, e 
talvez a mais importante etapa desse processo, 
todas as atividades foram encerradas com um 
trabalho escrito. Isso ocorreu em função da con-
vicção que se tem de que a escrita é a atividade 
que complementa as argumentações realizadas 
em aula, e ambas são fundamentais para o ensi-
no de ciências.

Diante dessas atitudes em aula, em todas 
as turmas trabalhadas percebeu-se que os estu-

dantes reconheceram os acertos e desacertos que 
um cientista como Galileo Galilei, vivido entre 
os séculos XVI e XVII, tirou em suas conclusões 
e inconclusões, além das bases que fundamenta-
ram e apoiaram as teorias do conhecimento cien-
tífico tal qual ele realizou e que implicaram no 
desenvolvimento da engenharia civil.

Em comentários e discussões travados pos-
teriormente com outros professores, em parti-
cular com aqueles que trabalham em disciplinas 
como Resistência dos materiais, Análise estru-
tural, Metodologia científica e Noções de pontes, 
testemunhou-se que  esses evitam ou não execu-
tam qualquer abordagem histórica na condução 
de suas aulas. Neste contexto, não são mencio-
nados quaisquer aspectos históricos que levaram 
ao desenvolvimento e às formulações das teorias 
das vigas, trabalhadas por Galileo, e posterior-
mente por Euler, Bernouli, Vlasov e Timoshenko 
(COSTA, 2006; e referências ali contidas). Essa 
situação se estende para os atuais currículos dos 
cursos de Engenharias, o que leva o tema aqui 
abordado para uma ampla discussão e faz pen-
sar na tão propalada crise do ensino superior em 
nosso país.

Em outras palavras, nenhum texto históri-
co, ou artigos originais, tendo em vista um plane-
jamento de aulas com algumas atividades de his-
tória e filosofia das ciências, são feitos, o que im-
pede a construção de uma visão mais apropriada 
dessas disciplinas, dificultando aos estudantes a 
desejada transposição cultural dos saberes.

Certamente, atuar dessa forma é um desa-
fio ao professor perante a sala de aula. Defende-
-se que para transformar os conteúdos históricos 
(em forma de textos) a serem desenvolvidos em 
sala de aula são necessários alguns cuidados.

O primeiro é o estudo da linguagem apre-
sentada pelo cientista que esta sendo evidencia-
do. Normalmente, eles foram escritos para co-
municar uma descoberta para um interlocutor, 
quase sempre outro cientista ou mesmo uma 
sociedade científica. Então, é necessário ter sen-
sibilidade para verificar se os estudantes enten-
derão a mensagem que está em pauta.

O segundo cuidado é com a tradução da lín-
gua original, quase sempre em inglês, francês, 
italiano ou espanhol, para nossa língua pátria. 
A revisão dessa tradução, seja se considerarmos 
o idioma, seja em relação à clareza e à correção 
conceitual, também deve ser motivo de atenção e 
preocupação.

O terceiro cuidado é com relação ao uso de 
materiais didáticos de apoio. O uso de imagens 
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em computação com apoio de um datashow, ou 
imagens impressas em papéis, além de maque-
tes e visitas a construções antigas, dentre ou-
tras, é um fator estimulante e significativo para 
o aprendizado. Além disso, cria vínculos saudá-
veis na relação professor/estudante.

Por último, mas não menos importante, é 
necessário organizar a atividade em si para os 
estudantes. Considera-se fundamental realizá-
-la por meio de questões que levam os estudan-
tes a interagir com os textos, ou fragmentos bem 
selecionados desses. Essas questões não devem 
ser diretivas, mas relativamente abertas, para 
permitirem uma leitura e uma intervenção cria-
tiva dos participantes na sala de aula. Mesmo 
abertas, devem enfocar os pontos principais que 
sustentarão a discussão dos estudantes, atuando 
em grupos, e na interação com o professor. Defen-
de-se aqui que são essas questões que orientarão 
o olhar dos estudantes e que permitirão emergir, 
no debate e discussões, os valores da ciência e 
uma visão do trabalho do cientista tal como se 
apontou anteriormente.

CONCLUSÃO

Neste trabalho são apresentados os três 
principais problemas que Galileo abordou de 
modo absolutamente inovador na sua obra Dis-
corsi: a teoria da semelhança física; a teoria da 
resistência dos corpos sólidos e a teoria das fle-
xões. Esses problemas possuem implicações dire-
tas na evolução dos estudos aplicados à engenha-
ria civil e podem ser explorados por professores 
em disciplinas como Introdução à engenharia, 
Físicas, Mecânica, Estática, Análise estrutural, 
Resistência dos materiais e Noções de pontes.

Ressalta-se que muitas outras passagens 
do livro Discorsi poderiam ser citadas e ana-
lisadas neste trabalho, como é o caso daquelas 
em que é enunciada a lei das cordas vibrantes, 
e que também nos remetem ao desenvolvimento 
dos estudos vibracionais e suas aplicações nas 
engenharias. Ao se envolver com esses proble-
mas, Galileo sempre se ocupou das proporções, 
ou seja, com as grandezas físicas, antecipando-se 
aos desenvolvimentos modernos dessa teoria.

Ao recorrer às citações feitas pelos três in-
terlocutores (Salviati, Simplício e Sagredo) na 
obra de Galileo, teve-se o propósito de colocar 
o leitor frente a frente com seu modo de atuar, 
pensar e proceder no plano científico. Desta ma-
neira, procurou-se evitar distorções de seu pen-
samento, interpretando-o segundo as próprias 

tendências filosóficas ou ideológicas da época.
Também foi abordado, embora de forma re-

sumida, o método da pesquisa científica de Gali-
leo, que foi uma combinação entre a observação, 
a experiência e a matemática, isto é, a ferramen-
ta de lógica dedutiva. Verificou-se que, partindo 
de alguns fatos experimentais, formula-se uma 
primeira hipótese ou teoria para interpretá-los. 
Dessa teoria tiram-se conclusões, pelo caminho 
da dedução. Em seguida, a validade das conclu-
sões é submetida à experiência, à qual cabe sem-
pre a última palavra. A hipótese levantada pode 
ser mudada ou aperfeiçoada, caso os ensaios não 
a confirmem. Desta forma, a fonte da verdade é, 
em última análise, a experiência.

Assim, sob o ponto de vista didático, as dis-
cussões sobre as dificuldades encontradas por 
Galileo para explicar e convencer seus leitores 
a respeito dos três problemas abordados na obra 
Discorsi, além do método científico por ele ela-
borado, podem (e devem) ser aproveitadas pelo 
professor em suas atividades com os estudantes. 
Para tanto, é necessário que o professor se envol-
va também com os aspectos históricos da ciência 
medieval. Neste sentido os trabalhos de Ronan 
(1987); Cohen (1988); Galilei (1987; 2004); Koes-
tler (1989); Martins (1994); Rossi (2001); Koyré 
(2006); Whitehead (2006); dentre outros, são de 
excelente qualidade. Com base no que foi exposto 
acima, em particular nas experiências vivencia-
das em salas de aulas em disciplinas de um curso 
de engenharia civil de uma instituição privada, 
quando se empregou textos das passagens dos 
Discorsi, ficou evidente a possibilidade de en-
sinar como se dá o processo de construção dos 
conceitos físicos no viés histórico, relacionando-
-o diretamente com o próprio conceito físico de 
interesse.

Verificou-se que, reconstruindo momentos 
do trabalho de Galileo que culminaram nos de-
senvolvimentos de teorias imprescindíveis para 
as engenharias, foi possível levar para as salas 
de aulas discussões que mostraram a relação al-
tamente intrínseca e complexa entre a ciência, a 
tecnologia e a sociedade, abrindo oportunidades 
para debates acerca dos motivos, das necessida-
des e dos entornos que cerceiam e fomentam a 
atividade dos cientistas.

Reafirma-se que é de grande importância a 
apresentação de questões históricas e filosóficas 
(como aqui exploradas) no ensino de engenharia, 
pois torna mais transparente para os estudantes 
que a ciência (e aqui se incluem as engenharias 
como um todo) não é a verdade absoluta (como 
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muitas vezes é apresentada nos atuais currí-
culos). Ela é uma descrição limitada devido à 
própria limitação do ser humano.
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Importance of Nanotechnology in Civil 
Engineering 
 
By Kaizar Hossain1*& Shaik Rameeja2  
 

 
ABSTRACT 
Nanotechnology is an extremely wide term, the definition of which varies from field to 
field. Most commonly, nanotechnology is defined as “…the understanding, control, and 
restructuring of matter on the order of nanometers (i.e., less than 100 nm) to create 
materials with fundamentally new properties and functions” [1]. Nanotechnology refers to 
the manipulation of individual atoms and molecules, by engineering matter at the atomic 
level.  At the nanoscale, familiar materials can have dramatically different properties: 
changes can affect color, elasticity, strength, conductivity, and other properties. 
Nanoparticles also have an increased surface area relative to their volume, making them 
especially reactive and useful in energy storage, for making composite materials, or as drug 
delivery devices. Nano materials are also able to be integrated with biological materials, 
producing new structures that have properties of both types of materials. There are two 
main types of approaches to nanotechnology: The “top-down” approach and the 
“bottom-up” approach. The “top-down” approach involves taking larger structures that 
are either reduced down in size until they reach the nano-scale, or are deconstructed into 
their composite parts. On the other hand, the “bottom-up” approach is where materials 
are constructed from the atomic or molecular components.  

 
Key Words: materials, structures, nanoparticles, Titanium dioxide, 
 
 
1. Introduction: 
 
Nanotechnology in Civil Engineering 
Nano technology has several applications in the engineering field, especially in the area 
of civil engineering. A enormous number of materials can be enhanced by the use of 
nanotechnology, some of which include glass, concrete, and steel. Nanoparticles can also 
be used in coatings such as paints to give the coating “…self healing capabilities and 
corrosion protection under insulation. Since these coatings are hydrophobic and repel 
water from the metal pipe and can also protect metal from salt water attack.” [2]. 
 
The amalgamation of nanotechnology in civil engineering and construction is immensely 
useful to the field. Nanotechnology can be used to increase the life of concrete, create 
fire-resistant materials such as steel, and give building materials qualities such as “self-
healing” and “self-cleaning.” On a personal level, we are very interested in the design, 
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construction, and engineering of buildings and other infrastructure. As a child we use to 
design and make buildings out of paper, and the idea of the design and construction of 
buildings has always been of interest to me. As a future engineer we would like to be able 
to do research on finding new materials to help create stronger, better, longer lasting 
buildings and structures. Nanotechnology can, and has revolutionized the way civil 
engineering is conducted by opening new possibilities for materials and is an important 
aspect to the field of civil engineering. It is for this reason that we believe that 
nanotechnology should be more widely incorporated into engineering curriculums 
around the country. Currently, only a few colleges and Universities teach nanotechnology 
within their engineering programs, or even offer a degree in nanotechnology. This needs 
to be changed, especially for the field of civil engineering as nanotechnology is vital to 
the advancement of the field.  
 
2. Application of Nanotechnology in Concrete 

 
The most frequent and beneficial uses of nanotechnology in terms of civil 

engineering, is the use of it in concrete. Concrete “is a nanostructured, multi-phase, 
composite material that ages over time. It is composed of an amorphous phase, 
nanometer to micrometer size crystals, and bound water,” [1]. It is used in almost all 
construction, from roads, to bridges, to buildings. Concrete can be modified in 
numerous ways; one of which is to add nanoparticles to it. Most research done with 
nanoparticles is done with nano-silica, nano-titanium oxide, and some studies involving 
nano-iron, nano-alumina and nanoclay. These “nanoparticles can act as nuclei for cement 
phases, further promoting cement hydration due to their high reactivity, as 
nanoreinforcement, and as filler, densifying the microstructure and the ITZ, thereby, 
leading to a reduced porosity,” [1]. Each of the nanoparticles has a different on concrete. 
Nano-silica improves strength, resistance to water penetration, and helps control calcium 
leaching. Nano-titanium has been proven to assist in the “…self-cleaning of concrete 
and provides the additional benefit of helping to clean the environment,” [1]. Nano-iron 
has shown to give concrete self-sensing capabilities and improved it’s “…compressive 
and flexible strengths,” [1]. Other areas of research pertaining to nanotechnology in 
cement include hydrate hybridization, (which is the creation of “hybrid, organic, 
cementitious nanocomposites,”), as well as the use of nanoreinforments, (carbon 
nanotubes and nanofibers). 
The example of how nanotechnology improved this vital construction material is when 
the engineers at the National Institute of Standards and Technology patented a method 
to increase the lifespan of concrete in 2009. In 2007, almost one quarter of all bridges in 
the country were defective or obsolete all together.  The reasoning for this was the 
Chloride and sulfate ions would infiltrate the concrete and cause internal structural 
damage, weakening the concrete and causing cracks. The engineers at the NIST wanted 
to “…change the viscosity of the solution in the concrete at the microscale to reduce the 
speed at which chlorides and sulfates enter the concrete,” [3] in a project called 
“…viscosity enhancers reducing diffusion in concrete technology (VERDICT)” [3] in 
order to attempt to double the lifespan of concrete.  
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3. Nanotechnology In Steel 
 

Steel is one of the most important building materials used today. The major 
problems of using steel however, is dealing with fatigue. “exhaustion is one of the 
significant issues that can lead to the structural failure of steel subject to cyclic loading,” 
[4]. Fatigue can occur at stresses that are lower than the yield stress of the steel and leads 
to a shortening of the steel’s life. The best way to reduce the fatigue is to add copper 
nanoparticles to the steel. The copper nanoparticles can help reduce the unevenness in 
the surface of the steel, which in turn reduces the amount of stress risers. Since the steel 
now has less stress risers, fatigue cracking is limited as well. “The new steel can also be 
developed with higher corrosion-resistance and weld ability,” [4]. Another steel-related 
issue that is resolved by nanotechnology is in the area of welding. Welding strength is an 
extremely important issue. The area affected by heat in a weld can be brittle and fail 
without warning at times. The addition of nanoparticles such as magnesium and calcium 
can help solve this issue by making “the heat affected zone grains finer in plate steel,” [4] 
which leads to strong welds. Improved fire resistance can also be achieved through 
nanotechnology. This is frequently done through a coating however, where the coating is 
“produced by a spray-on-cementitious process,” [2]. 
 
4. Nanotechnology In Glass, Wood, And Other Areas 
 

Nanotechnology is used in many different materials, including wood and glass. 
Wood is made of nanotubes or nanofibrils, primarily “lignocellulosic (woody tissue) 
elements,” [5] that are twice as strong as steel. Being able to use these nanofibrils would 
“...lead to a new paradigm in sustainable construction,” [5] since the creation and use of 
the material would be a part of a renewable cycle. Using these lignocellulosic could open 
up the possibility of “self-sterilizing surfaces, internal self-repair and electronic 
lignocellulosic devices,” [5].  
 
Glass also makes use of nanotechnology. Nano-Titanium dioxide is used to coat glass 
can give the glass a self-cleaning property. Titanium dioxide breaks down organic wastes 
and compounds, and because it also attracts water, the glass can attract rain water and 
use that to clean the dirt off of itself. Another use of nanotechnology in glass is to make 
it fire-protective. This can be done when a layer of silica nanoparticles is placed between 
glass panels. This layer turns into a fire-shield when heated.  
Pavement is yet one more area that can be improved by nanotechnology. Nanoscale 
materials can be added to current roads to improve features such as the hardness of the 
road, the durability, and water and skid resistance [4]. With the application of ZnO2, it is 
possible to make hydrophobic roads that cause quicker run-off and help prevent 
hydroplaning. Nanotechnology can even be used in water treatment. Some of the uses of 
nanotechnology in water treatment include “...water purification separation and reactive 
media for water filtration,” [4]. Nanotechnology also has the possibility to help improve 
water quality, availability, and “viability of water resources, such as through the use of 
advanced filtration materials that enable greater water reuse, recycling, and 
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desalinization,” [4]. Nanoparticles to "clean-up" contaminated areas, They can create new 
compounds that can have an impact on the environment. 
 
5. Nanotechnology and the Engineers Code of Ethics 
 

An engineer’s utmost responsibility is first and foremost to the public and the 
public’s safety. As stated in the American environment…” [6]. This means that if an 
engineer is aware of a way to improve the lives of people everywhere, and they are 
capable of doing so, then they are obligated to use that information to help create a 
better world. Nanotechnology can aid civil engineers in creating a better world. 
Nanotechnology can lead to a more energy efficient world with the benefits it provides 
to materials (which have been detailed previously and will not be revisited). In order for a 
civil engineer to comply with the code of ethics (and essentially do their job), they would 
have to incorporate nanotechnology into their designs, and the only way for new 
engineers to be able to do that would be if they are taught about it in school. The 
ASCE’s code of ethics also states that, one of the fundamental canons of engineering is 
that “Engineers shall continue their professional development throughout their careers, 
and shall provide opportunities for the professional development of those engineers 
under their supervision,” [6]. This further emphasizes teaching nanotechnology to newer 
engineers by saying that engineers are obligated to supervise and develop those under 
them.  
Another, very similar code of ethics is the one written by the NSPE. A portion of this 
code reads that engineers are to “Conduct themselves honorably, responsibly, ethically, 
and lawfully so as to enhance the honor, reputation, and usefulness of the profession,” 
[7]. For an engineer to do this, that means that they must devote their full efforts into 
producing the highest quality product that they are capable of creating. For a civil 
engineer to do this, nanotechnology is important. 
 
6. The Education of Engineering Ethics 
 

Teaching the real ethics of engineering to freshmen students is one of the most 
vital things for an engineering student. Students need to understand what their futures 
are truly about and need to understand what they will be doing. Studying the code of 
ethics will give students this understanding of the jobs as engineers at an early stage,  and 
they will be able to more effectively choose what field is best for them and become a 
more effective and productive engineer. For civil engineers, looking into the ethics 
behind educating students about using nanotechnology will give them a large hand up in 
their education. Not teaching students about nanotechnology is essentially against the 
code of ethics, as stated above. One of the most widely used forms of teaching 
engineering ethics is through the case method or real life examples. Having students 
learn about nanotechnology and how the education of it relates to engineering ethics 
gives them not only a real-life application of engineering ethics, but a scenario that 
involves them and could possibly give them a better understanding of an engineer’s code 
of ethics because they are able to relate to the example. It is important to teach an 
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engineer what is to be expected of him or her and make sure that they are prepared for 
the future. 
 
Conclusion:  
 

Nanotechnology offers vast amounts of enhancement in the civil engineering 
field. It has helped to improve the quality of and solved many issues with building 
materials such as concrete and steel. The employ of nanotechnology has also helped 
created more efficient and sustainable materials such as self-cleaning and self-repairing 
concrete and windows. The use of coatings made from nanotechnology helps improve 
fire-resistance, corrosion protection, insulation, and countless other applications. 
Nanotechnology can even help to pick up the quality and availability of water. As a 
possible future civil engineer, this type of technology is of utmost importance to me as 
we will have to work with nanotechnology in our future. When looking at all of these 
innovations and improvements upon construction and environmental areas, it can be 
clearly observed that nanotechnology is of vital importance to the field of civil 
engineering and needs to be brought into the engineering curriculum at schools. 
Nanotechnology is essential to the future and advancement of civil engineering; however 
it cannot contribute to the field if it is not taught on a wider level and to every aspiring 
civil engineer.  
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