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1º SEMESTRE 2017 – 1º PERIODO – ENGENHARIA CICLO BÁSICO – HISTÓRIA DA FÍSICA E AS APLICAÇÕES 

NA ENGENHARIA. 

 

1.0 – OBJETIVO 

 

Desenvolver uma capacidade de leitura da Física, da antiga à contemporânea, 

aprimorando a aptidão dos estudantes em observação e análise dos fenômenos físicos e suas 

relações diretas com as áreas diversas da engenharia civil. Mostrar ao aluno a importância da 

necessidade do estudo da Física para a “profissão engenheiro”, enfatizando seu caráter prático 

por meio da elaboração de Objetos Científicos Interativos (OCI’s) – ou seja, demonstrações 

experimentais. 

 

2.0 – FORMAÇÃO DE GRUPOS   

 

Os grupos deverão grupos ser formados por cinco ou seis alunos, totalizando 12 equipes. 

 

3.0 – TEMAS 

 

3.1 – O PARAFUSO DE ARQUIMEDES 

 

 
Arquimedes de Siracusa 

 

Arquimedes de Siracusa (em grego: Ἀρχιμήδης; Siracusa, 287 a.C. – 212 a.C.) foi um 

matemático, físico, engenheiro, inventor, e astrônomo grego.  

Uma de suas principais invenções foi o parafuso de Arquimedes. Na antiguidade, esses 

dispositivos foram utilizados em sistemas de irrigação, pelos romanos, para retirar água de minas 

e mais tarde seriam utilizados pelos holandeses acoplados a moinhos de vento para drenar os 

pôlders. Podem também ser utilizados para bombeamento de lamas, concreto e esgotos. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá construir um modelo didático do parafuso de Arquimedes 

automatizado, isto é, um dispositivo que “trabalhe sozinho”. 

 

 



3.2 – BALANÇA HIDROSTÁTICA DE GALILEU 

 

 

Galileu Galilei 

 

Físico, Matemático e Astrônomo, Galileu Galilei nasceu na Itália no ano de 1564. Durante 

sua juventude escreveu obras sobre Dante e Tasso. Ainda nesta fase, propôs a da lei da queda 

dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Foi um dos principais representantes do 

Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII. Dentre suas contribuições científicas, destaca-se 

a balança hidrostática. 

Este aparelho baseava-se no princípio de Arquimedes, o famoso matemático que viveu 18 

séculos antes de Galileu. Um objeto imerso em um líquido, por exemplo, água, pesa menos que 

no ar. A diferença de pesos é igual ao peso do volume de água deslocado, ou seja, o volume 

ocupado pelo objeto. A balança podia identificar os metais de que eram feitos. Também definia as 

suas proporções em ligas, em misturas de metais. Isto era importante porque os ourives podiam 

tentar enganar os clientes, misturando metais caros com baratos. 

 

PROPOSTA: grupo deverá construir uma balança hidrostática com o intuito de explicar o 

paradoxo hidrostático de Galileu.  

 

 



3.3 - LEIS DE NEWTON, FORÇAS E SUAS APLICAÇÕES NA ENGENHARIA. 

 

 
Isaac Newton 

 

Isaac Newton (1643—1727) foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e 

matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. 

Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das mais 

influentes na história da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve a lei da gravitação 

universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá esclarecer pelo menos uma das Leis de Newton por meio de 

uma demonstração experimental. 

 

3.4 - PRINCÍPIOS DA HIDROSTÁTICA, HIDRODINÂMICA E SUAS APLICAÇÕES NA 

ENGENHARIA. 

 
A Hidrostática estuda os fluidos em repouso e da Hidrodinâmica, em movimento. 

 

Hidrostática é o ramo da Física que estuda a força exercida por e sobre líquidos em 

repouso. Este nome faz referência ao primeiro fluido estudado, a água. É por isso que, por razões 

históricas, mantém-se esse nome. Fluido é uma substância que pode escoar facilmente, não tem 

forma própria e tem a capacidade de mudar de forma ao ser submetido à ação e pequenas 

forças. A palavra fluido pode designar tanto líquidos quanto gases. 



Por outro lado, a hidrodinâmica é a responsável pelo estudo do movimento dos fluídos. 

Sua aplicação prática acontece nos sistemas de abastecimento de água, irrigação das terras, 

entre outros. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá esclarecer um ou mais princípios desses assuntos voltados 

para a Engenharia Civil por meio de uma demonstração experimental. 

 

3.5 - PLANOS INCLINADOS, ROLDANAS, DISPOSITIVOS SIMILARES E SUAS APLICAÇÕES 

NA ENGENHARIA. 

 

 
Exemplos de máquinas simples 

 

Na Física, o termo máquinas simples é reservado a pequenos objetos ou instrumentos que 

facilitam a execução de diferentes afazeres do dia-a-dia. Um martelo, uma tesoura, uma 

alavanca, uma roldana, um plano inclinado são exemplos de máquinas simples 

 

PROPOSTA: O grupo deverá elucidar o princípio de funcionamento de pelo menos uma 

máquina simples por meio de uma demonstração experimental. 

 

3.6 - DILATAÇÃO TÉRMICA E SUAS APLICAÇÕES NA ENGENHARIA. 

 

 
As juntas de dilatação são artifícios importantes em construções para permitir a dilatação do concreto. 



Praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, dilatam-se com o 

aumento da temperatura e contraem-se quando sua temperatura é diminuída e o efeito da 

variação de temperatura, especialmente a dilatação, tem muitas implicações na vida diária.  

 

PROPOSTA: O grupo deverá mostrar o princípio da dilatação por meio de uma 

demonstração experimental. 

 

3.7 - TEMPERATURA, FORMAS DE PROPAGAÇÃO DO CALOR, CONFORTO TÉRMICO E 

SUAS APLICAÇÕES NA ENGENHARIA. 

 
A garantia do conforto térmico tem implicações positivas para as pessoas 

 

O conforto térmico é um fator importante a ser pensado na hora de construir, 

principalmente em um país como o Brasil, que possui temperaturas altas durante a maior parte do 

ano. 

Existem várias soluções para garantir o conforto térmico da sua residência, como a escolha 

dos materiais, telhas e a localização da construção no terreno. O ideal é que a preocupação com 

o conforto térmico comece a ser pensado junto com a construção da casa, porém, também é 

possível adaptar uma casa para que ela tenha um clima mais agradável. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá apresentar algum procedimento/dispositivo/material capaz de 

explicar elementos usados em uma casa para se obter conforto térmico. 

 

 



3.8 - O SOM, CONFORTO ACÚSTICO E SUAS APLICAÇÕES NA ENGENHARIA CIVIL. 

 

 
O barulho excessivo prejudica diretamente a saúde 

 

O conforto acústico estuda os fenômenos do som e sua interação com nossos sentidos, 

minimizando as condições desfavoráveis, evitando interferências excessivas (ecos, 

reverberações, etc.), garantindo entendimento perfeito entre ouvinte e locutor. A ausência de 

conforto acústico condiciona fortemente a nossa saúde e a nossa produtividade. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá apresentar algum procedimento/dispositivo/material capaz de 

explicar elementos usados em uma casa para se obter conforto acústico. 

 

3.9 - LUZ, CORES, POLUIÇÃO LUMINOSA E SUAS APLICAÇÕES NA ENGENHARIA CIVIL. 

 

 
Além de incomodar os astrônomos, o desperdício de iluminação traz danos ecológicos e econômicos 

 

A poluição luminosa é o excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. 

Pode ser emitida em diversas formas, como por exemplo, por luzes externas, anúncios 

publicitários e, principalmente, pela iluminação pública. O impacto da poluição luminosa começou 

a ser mais conhecido com a pressão de astrônomos amadores dos Estados Unidos na década de 

1980. Eles reclamavam da perda de visibilidade quando tentavam observar estrelas. Além disso, 



a poluição luminosa tem outras consequências, afetando nossa saúde e os ecossistemas, 

tornando-se um grande prejuízo para todos os cidadãos.  

 

PROPOSTA: O grupo deverá apresentar uma estratégia de evitar o desperdício de 

iluminação em ruas ou ambientes.  

 

3.10 -  ELETRICIDADE E AS RELAÇÕES ENTRE AS ENGENHARIAS ELÉTRICA E CIVIL. 

 

 

Das usinas geradoras até nossas residências, a voltagem distribuída passa por reduções de tensão 

 

O engenheiro eletricista lida com a geração, a transmissão e a distribuição da energia 

elétrica. Ele está habilitado a construir e a aplicar sistemas de automação e controle em linhas de 

produção industrial. Trabalha no desenvolvimento de componentes eletroeletrônicos, na operação 

e manutenção de equipamentos em hospitais e clínicas e em projetos de instalações elétricas. 

Participa do projeto e da construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares. 

Concessionárias de energia, empresas de telecomunicações, fábricas de celulares, indústrias de 

equipamentos, consultorias e empresas prestadoras de serviços em computação são tradicionais 

empregadores. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá demostrar esquematicamente a distribuição de luz em uma 

residência, rua ou cidade. 

 



3.11 - MAGNETISMO E DISPOSITIVOS ELETROMAGNÉTICOS APLICADOS NA 

ENGENHARIA. 

 

 
O disjuntor é um dos dispositivos magnéticos mais comuns de uma casa 

 

 O magnetismo é a denominação associada ao fenômeno ou conjunto de fenômenos 

relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados objetos materiais - 

particularmente intensas aos sentidos nos materiais ditos ímãs ou nos materiais ditos 

ferromagnéticos - e ainda, em perspectiva moderna, entre tais materiais e condutores de 

correntes elétricas - especificamente entre tais materiais e portadores de carga elétrica em 

movimento - ou ainda a uma das parcelas da interação total que estabelecem entre si os 

portadores de carga elétrica quando em movimento - explicitamente a parcela que mostra-se nula 

na ausência de movimento de um dos dois, ou de ambos, no referencial adotado. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá mostrar o funcionamento de dispositivos magnéticos 

utilizados na engenharia/construção civil, como, por exemplo, os disjuntores.  

 

3.12 - FÍSICA MODERNA E OS DISPOSITIVOS BASEADOS EM SENSORES APLICADOS NA 

ENGENHARIA. 

 
Os sensores de portas automáticas, por exemplo, funcionam por meio de efeito fotoelétrico 

 

Física Moderna é a denominação dada ao conjunto de teorias surgidas no começo 

do século XX, principiando com a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade e as alterações 

no entendimento científico daí decorrentes, bem como todas as teorias posteriores. 

 

PROPOSTA: O grupo deverá demonstrar o princípio de funcionamento dos sensores 

fotoelétricos. 



4.0 – NORMAS GERAIS DO TRABALHO 

 

 O trabalho escrito deve seguir as normas detalhadas no item 6.0. 

 No dia da apresentação dos protótipos (08/05/17), todo o grupo deve estar preparado para 

fazer uma apresentação oral sobre o projeto e prestar eventuais esclarecimentos. Será 

sorteado um componente do grupo para ser sabatinado pelo(s) avaliador(es). 

 O grupo deverá realizar um registro fotográfico do desenvolvimento e montagem do 

projeto. Nas imagens, todos os participantes devem aparecer devidamente indicados. 

 A não apresentação do protótipo, implicará na anulação do trabalho, isto é, o grupo que 

não apresentar o protótipo ficará com nota 0,0 (zero). 

 

5.0 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

ITEM NOTA 

Trabalho escrito 3,0 

Protótipo* 5,0 

Apresentação oral 2,0 

* Cada avaliador terá uma ficha para avaliação dos protótipos. A mesma será disponibilizada para os alunos 

ao decorrer do processo. 

 

6.0 – TRABALHO ESCRITO 

 

No trabalho escrito é exigido conter os itens a seguir: 

 

a) Capa com os nomes completos dos integrantes do grupo, RA e turma; 

b) Objetivos;  

c) Desenvolvimento teórico com revisão bibliográfica do tema do grupo. 

d) Etapas de construção do protótipo com fotos, desenhos, cálculos e materiais utilizados; 

e) Planilha de custo do projeto contendo todos os custos para a construção do protótipo; 

f) Conclusões; 

g) Referências bibliográficas. 

 

O TRABALHO DEVE SER ENTREGUE IMPRESSO. NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM 

FORMATO DIGITAL. 

 

 

 



7.0 – APRESENTAÇÃO 

 

A apresentação do trabalho será feita por, no mínimo, três integrantes do grupo, nas 

dependências da faculdade, no dia 08/05/17, na mesma ordem de numeração dos temas 

apresentados neste roteiro. 

 

Documento elaborado por: 

 

Demetrius dos Santos Leão (Prof.) 


