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RESUMO 

 

 

Este trabalho procura apresentar uma alternativa para ensinar Física no nível do ensino 

secundário, em particular, explorando temas relacionados com a cinemática, dinâmica, óptica 

geométrica e termodinâmica. Os eixos foram estudados no contexto do funcionamento de um 

automóvel. Essas ligações foram capazes, de acordo com a presente pesquisa, de fornecer 

uma melhor compreensão dos fenômenos físicos, que estão presentes em nossa vida, mas que 

são esquecidos na maioria das práticas pedagógicas desta ciência. Na verdade, de uma 

maneira geral, os professores trabalham com práticas que não dão sentido para os alunos, mas 

apenas com as aplicações de fórmulas matemáticas. Nesta pesquisa, trabalhamos com quatro 

turmas de ensino médio (especializado em ciências da computação), em uma instituição de 

ensino federal. Os resultados indicam além de um aumento da motivação entre os alunos, 

mas, principalmente, uma melhor compreensão dos aspectos conceituais dos fenómenos 

físicos relacionados com o funcionamento de veículos automotores terrestres, em particular, o 

automóvel. 

Palavras-chave: Física – Estudo e ensino. Ensino Médio. Automóveis. Aprendizagem. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work attempts to present an alternative to teach Physics in the secundary education level, 

in particular, exploring themes related to kinematics, dynamics, geometric optics and 

thermodynamics. These themes were studied in the context of a rotational operation of a car. 

Such links were able, according to the present research, to furnish a better understanding of 

the physical phenomena, which are seen in our life, but that are forgotten in most of the 

pedagogical practices of this science. In fact, in general ways, teachers work with practices 

that do not give meaningless to the students, but only applications of mathematical formulas. 

In this research we worked with four classes of secundary education (specialization in 

computer sciences), in a federal education institution. The results indicate beyond an 

increased motivation among the students but, mainly, a better understanding of conceptual 

aspects of physical phenomena related to the operation of automotive vehicles, in particular, 

the car. 

Keywords: Physics - Study and teaching. High school. Car. Understanding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É fato que o ensino de Física, nos moldes convencionais, não tem se mostrado 

atraente para a maioria dos alunos do ensino médio, o que tem contribuído para a sua 

ineficácia. Isto torna ainda mais árdua, a missão de transmitir os ensinamentos desta ciência 

nas escolas.  

Não se pode justificar a indiferença dos alunos, naturalmente curiosos, por uma 

ciência cujas descobertas estão umbilicalmente ligadas aos avanços tecnológicos da 

humanidade, senão pelo distanciamento entre a prática pedagógica vigente e as suas 

aplicações de ordem prática. Não faltam exemplos para ilustrar a estreita relação entre o 

desenvolvimento de diferentes áreas de conhecimento da Física e os diversos recursos 

tecnológicos que contribuíram para a mudança radical no modo de vida do homem nos 

últimos séculos. 

No século XVIII, a Primeira Revolução Industrial só foi possível devido o 

aperfeiçoamento da eficiência da máquina térmica de Newcomen realizado pelo engenheiro 

escocês James Watt, além das contribuições de Sadi Carnot, Clausius e Lord Kelvin, entre 

outros. Esta mesma máquina daria início, no século seguinte, ao uso do transporte 

motorizado, com o advento dos navios e locomotivas movidos a vapor. 

A descoberta do fenômeno da indução eletromagnética, no início do século XIX, 

pelo físico inglês Michael Faraday possibilitou a geração de energia elétrica em larga escala, 

responsável pelos níveis atuais de aplicação e consequentemente de consumo desta forma de 

energia. No final deste mesmo século, o desenvolvimento do motor de combustão interna 

pelos engenheiros alemães Nikolaus Otto e Rudolf Diesel propiciou a invenção do automóvel, 

que mudaria radicalmente o cenário dos centros urbanos. Estes mesmos motores, são 

responsáveis nos dias atuais pela propulsão de navios e aeronaves, “encurtando a distância” 

entre os continentes. 

No século XX, o transistor, considerado por muitos, uma das maiores invenções 

da história moderna, possibilitou a revolução da microeletrônica. Os avanços da Física 

Nuclear permitiram a concepção do reator nuclear, principal componente das usinas 

nucleares, que proporcionam a geração de grande quantidade de energia elétrica com uma 

pequena quantidade de matéria prima, e representam nos dias atuais 12% da matriz elétrica 

mundial. Na França, por exemplo, as usinas nucleares são responsáveis por 80% da energia 

elétrica consumida. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reator_nuclear
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desencadeou grandes avanços na área das telecomunicações, graças ao domínio da tecnologia 

do lançamento de satélites artificiais, que hoje são utilizados nas mais diversas funções como 

espionagem militar, sensoriamento remoto, observação meteorológica, e observação 

astronômica. 

Foi-se o tempo em que a Física era tida exclusivamente como área de estudo das 

ciências exatas. O principal avanço da Medicina nas últimas décadas é creditado ao 

surgimento dos exames de imagens como a radiografia, a ultrassonografia, a ressonância 

magnética e a cintilografia, que permitem a elaboração de diagnósticos mais precisos com 

intervenções não invasivas. 

O ensino de Física no ensino médio tem se manifestado tradicionalmente numa 

abordagem que privilegia a mera aplicação de fórmulas, concorrendo para uma aprendizagem 

mecânica, desprovida de significado, e por esta razão muito efêmera. 

Neste contexto, buscando promover uma maior aprendizagem dos conceitos de 

Física, a partir da manifestação de um maior interesse por parte do aluno, o presente trabalho 

propõe a utilização de uma tecnologia amplamente utilizada pelo homem moderno para 

ilustrar os princípios físicos, o automóvel. 

Assim, a presente pesquisa busca responder ao seguinte questionamento; qual o 

impacto do ensino de Física contextualizado ao funcionamento e à utilização do automóvel na 

aprendizagem desta ciência? 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficácia da aprendizagem dos conceitos 

de Física quando apresentados numa abordagem contextualizada ao funcionamento e à 

utilização racional do automóvel para alunos do ensino médio, comparando-a com a 

aprendizagem obtida no modelo tradicional do ensino, fundamentado numa metodologia que 

privilegia a resolução de exercícios que priorizam os aspectos quantitativos das grandezas 

físicas. 

Especificamente pretende-se ainda apresentar os conceitos de Física voltados para 

a aprendizagem significativa a um grupo de discentes, a partir da avaliação de seus 

conhecimentos prévios, tornando-os mais motivados ao estudo desta ciência e confrontar esta 

aprendizagem com a apresentada por outro grupo de discentes submetidos ao estudo destes 

mesmos conceitos à luz da aprendizagem mecânica. 

 Esta comparação permite formular uma crítica ao modelo tradicional do ensino 

de Física, pautado na mera resolução de exercícios que enfatizam os aspectos quantitativos 

das grandezas físicas, em detrimento da real compreensão da sua significação e de sua 

aplicação em situações cotidianas. Assim, o presente trabalho busca suscitar um maior 
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interesse do aluno pelo estudo da Física, à medida que os conteúdos serão vistos de forma 

contextualizada a um recurso tecnológico que faz parte do seu cotidiano, o automóvel, 

proporcionando uma abordagem que privilegie os aspectos conceituais das grandezas físicas. 

Pretende-se ainda instigar a curiosidade do aluno em aprender os conceitos da Física, à 

medida que a sua interpretação está atrelada à compreensão de um recurso tecnológico que 

exerce um fascínio em boa parte dos alunos, o automóvel. O trabalho busca ainda articular as 

leis da Física com procedimentos básicos necessários para a promoção de uma maior 

segurança no trânsito. 

Dentre tantos recursos tecnológicos mencionados cuja concepção se utiliza de 

princípios físicos, o tema escolhido para a presente pesquisa foi o automóvel em virtude do 

seu funcionamento e utilização se apropriar de inúmeros conceitos físicos, como 

destacaremos a seguir. 

Além disso, este tema é de bastante relevância, à medida que os princípios físicos 

colaboram não apenas para a melhor compreensão do seu funcionamento, mas também para a 

conscientização da necessidade de usá-lo de forma racional, uma vez que os acidentes de 

trânsito figuram nos dias atuais como uma das maiores causas de morte do homem, como se 

pode constatar pelas estatísticas divulgadas pelos veículos de comunicação. 

A hipótese da presente pesquisa é que a contextualização dos princípios físicos a 

um recurso tecnológico que faz parte do cotidiano do aluno, o automóvel, promove maior 

aprendizagem, em função de torná-lo mais motivado para o estudo, à medida que este passa a 

ter um significado para ele. 

Apesar da abrangência que o tema sugere, os conteúdos contemplados pela 

presente pesquisa foram condicionados aos programas previstos pelas ementas das disciplinas 

Física I e Física II, constantes respectivamente nos Anexos A e B do presente trabalho. Além 

disso, eles foram condicionados à relevância para a discussão do tema gerador, o automóvel, e 

limitados aos assuntos já vivenciados pelos alunos até o momento da aplicação desta 

pesquisa. 

Assim, os conteúdos trabalhados nas turmas de 1º ano, foram divididos em cinco 

tópicos: cinemática escalar, cinemática angular, as leis de Newton, a força de atrito e forças 

em trajetórias circulares, enquanto os assuntos abordados nas turmas de 3º ano foram 

divididos em dois tópicos: óptica geométrica e termologia. A ordem de apresentação dos 

conteúdos seguiu a sequência proposta pelo Produto Educacional. 
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O presente trabalho segue dividido em cinco capítulos: a fundamentação teórica, a 

descrição dos procedimentos metodológicos, a análise dos resultados obtidos e as 

considerações finais. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica deste trabalho, ressaltando 

a estreita relação que há entre diversos princípios físicos e o tema gerador, o automóvel, não 

apenas no tocante à compreensão do seu funcionamento, mas também na tomada de uma 

postura pelos usuários desta tecnologia que promova maior segurança no trânsito. Este 

capítulo estabelece ainda os princípios fundamentais da aprendizagem significativa e faz um 

paralelo entre a aprendizagem mecânica tradicionalmente contemplada no ensino de Física, 

cuja retenção do conhecimento é muito volátil, com a aprendizagem significativa, que 

apresenta uma apropriação mais estável do novo conhecimento à medida que este é ancorado 

em conhecimentos prévios do aprendiz, denominados subsunçores.  

Este capítulo faz ainda uma apreciação do ensino de Física no ensino médio à luz 

das coleções didáticas que exerceram maior influência no ensino médio brasileiro nas últimas 

décadas, bem como a influência que o ensino de Física no ensino médio tem recebido dos 

processos seletivos adotados pelas Universidades, especialmente as públicas, para a promoção 

do aluno concluinte do ensino médio ao ensino superior. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia empregada no presente trabalho, 

classificando-a quanto à natureza como aplicada, quanto à abordagem como qualitativa, 

quanto aos objetivos como exploratória e quanto aos procedimentos como bibliográfica. Este 

capítulo qualifica o grupo amostral utilizado, constituído de duas turmas de 1º ano e outras 

duas de 3º ano do ensino médio integrado, define os conteúdos de Física contemplados na 

aplicação da pesquisa e os procedimentos utilizados na coleta dos dados. 

O quarto capítulo faz um diagnóstico dos dados coletados pela presente pesquisa, 

apresentando-os em forma de tabelas e gráficos, a partir dos quais se elabora uma síntese dos 

resultados obtidos. 

O quinto capítulo apresenta o Produto Educacional que foi aplicado aos alunos 

que participaram da presente pesquisa com o intuito de organizar os seus conhecimentos 

prévios. Este capítulo é dividido em sete tópicos: cinemática escalar, cinemática angular, as 

leis de Newton, a força de atrito, forças em trajetórias circulares, óptica geométrica e 

termologia, sendo que os cinco primeiros tópicos foram aplicados aos alunos do 1º ano e os 

demais aos alunos do 3º ano.  

O sexto capítulo tece as considerações finais do presente trabalho, assegurando 

que o seu objetivo foi alcançado, sugerindo a adoção de outras tecnologias que possam 
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despertar a motivação do aluno pelo estudo da Física no ensino médio, esclarecendo as 

limitações da presente pesquisa e sugerindo pesquisas futuras que possam contemplar áreas de 

estudo da Física não utilizadas no presente trabalho, como os estudos da Ondulatória e da 

Eletricidade. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A Física aplicada ao funcionamento e à utilização racional do automóvel 

 

 

A palavra Física (do grego: physis) significa natureza, por isso antigamente esta 

ciência era conhecida como Filosofia Natural. Se nos primórdios o estudo da Física se 

preocupava essencialmente em elucidar os fenômenos naturais, nos últimos tempos, as suas 

descobertas têm tido uma repercursão bem mais ampla, à medida que contribuíram para a 

concepção de recursos tecnológicos que propiciaram profundas transformações no modo de 

vida do homem. 

Em virtude do exposto, não se concebe a tranformação do ensino de uma ciência 

que é tão presente no cotidiano do aluno, unicamente na resolução de problemas que 

envolvem aspectos meramente quantitativos das grandezas físicas, acarretando assim a 

preocupação do aluno em simplesmente memorizar fórmulas, sem qualquer ligação com os 

aspectos conceituais envolvidos. O desinteresse dos alunos pelo estudo de Física deve-se 

principalmente ao fato deles não verem aplicação prática para o que lhes é ensinado. 

 
O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 

conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido 

pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. 

Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 

desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de 

exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, 

desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu 

significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo 

que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção 

do conhecimento através das competências adquiridas. (BRASIL, 1998, p. 1) 

 

O problema em questão é excludente, pois contribui para a evasão escolar à 

medida que muitas das reprovações são causadas pelo desinteresse do aluno pelo estudo, por 

compreender que o que a ele é ensinado em nada contribuirá para as suas futuras vivências. 

Assim, o estudo de Física é para a maioria dos alunos do ensino médio uma atividade 

insípida, que tem como objetivo prioritário viabilizar a promoção à série seguinte e 

posteriormente ao ensino superior. 

 

O ensino brasileiro desde muito tempo passa por sérias dificuldades estruturais. Se 

fosse feita uma pesquisa com alunos das escolas públicas (principalmente do 2° 
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grau), nessas atuais condições do ensino brasileiro, fazendo a seguinte pergunta: Ao 

final do ano letivo você quer obter uma nota para passar de ano ou você quer 

entender melhor o que acontece à sua volta? Uma parcela (considerável) dessa 

população estudantil responderia que prefere obter uma nota a aprender algo que 

talvez não lhe seja útil no futuro.  

Nesse contexto, os alunos veem a Física como algo "maçante" porque o professor 

fala, fala, fala e escreve, escreve, escreve. O professor atualmente quer levar o aluno 

a acreditar que tudo o que acontece à sua volta está condicionado a equações 

matemáticas (e este obrigatoriamente deve conhecê-las). Então o aluno passa a 

utilizar fórmulas e números (que na maioria das vezes não entende) e chega a 

resultados também numéricos (que não lhe significa nada). Como então trabalhar 

essa "ciência exata"? (FARIA, 1993, p.45) 

 

Atualmente, na tentativa de motivar o aluno a ter um maior envolvimento com o 

estudo de Física, os professores de ensino médio se utilizam de diferentes estratégias para 

expressar a relevância do tema em discussão, tais como a apresentação de conexões do 

assunto com outras áreas de estudo, a elaboração de experimentos de baixo custo que ilustrem 

a sua aplicação prática, a ênfase ao seu emprego em fenômenos naturais do cotidiano do aluno 

e a sua relação com diferentes áreas de atuação profissional que se utilizam deste 

conhecimento. 

O presente trabalho propõe a utilização de um aparato tecnológico que está 

presente no dia a dia da maioria dos alunos, o automóvel, para contextualizar os ensinamentos 

dos conceitos e leis da Física, buscando não apenas motivá-los, mas, principalmente, alcançar 

uma melhor compreensão dos aspectos conceituais envolvidos. 

 

Para isso, é imprescindível considerar o mundo vivencial dos alunos, sua realidade 

próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente lidam, ou os 

problemas e indagações que movem sua curiosidade. Esse deve ser o ponto de 

partida e, de certa forma, também o ponto de chegada. Ou seja, feitas as 

investigações, abstrações e generalizações potencializadas pelo saber da Física, em 

sua dimensão conceitual, o conhecimento volta-se novamente para os fenômenos 

significativos ou objetos tecnológicos de interesse, agora com um novo olhar, como 

o exercício de utilização do novo saber adquirido, em sua dimensão aplicada ou 

tecnológica. O saber assim adquirido reveste-se de uma universalidade maior que o 

âmbito dos problemas tratados, de tal forma que passa a ser instrumento para outras 

e diferentes investigações. Essas duas dimensões, conceitual/universal e 

local/aplicada, de certa forma constituem-se em um ciclo dinâmico, na medida em 

que novos saberes levam a novas compreensões do mundo e à colocação de novos 

problemas. Portanto, o conhecimento da Física “em si mesmo” não basta como 

objetivo, mas deve ser entendido sobretudo como um meio, um instrumento para a 

compreensão do mundo, podendo ser prático, mas permitindo ultrapassar o interesse 

imediato. (BRASIL, 1998) 

 

A escolha do automóvel, dentre tantas outras ferramentas tecnológicas que fazem 

parte do cotidiano do aluno, deve-se ao fato de seu funcionamento se apropriar de conceitos e 

leis das diversas áreas da Física que são abordadas no ensino médio. 
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No estudo da Mecânica, são vários os conceitos físicos envolvidos na 

compreensão do funcionamento do automóvel: a transmissão de movimento do motor às 

rodas motrizes utiliza diferentes tipos de acoplamento de polias, a necessidade do uso do 

diferencial no eixo motriz pode ser compreendida a partir da interpretação da diferença entre a 

velocidade linear e a velocidade angular, a propulsão do automóvel se dá graças à força de 

atrito que suas rodas motrizes recebem do solo, a vantagem do uso do freio ABS pode ser 

compreendida a partir da diferenciação entre os coeficientes de atrito estático e dinâmico, a 

existência de uma velocidade máxima permitida para o veículo está associada à presença da 

força de resistência do ar, o momento ideal para a troca de marcha está relacionado ao 

conceito de potência e a transmissão integral da pressão aplicada pelo pedal do freio às 

pastilhas ou às lonas de freio é feita a partir de uma prensa hidráulica, que constitui uma 

aplicação prática do princípio de Pascal. 

São inúmeros os conceitos estudados na Termologia que se aplicam na 

interpretação do funcionamento de um automóvel: o motor do carro é um exemplo de 

máquina térmica, o condicionador de ar é uma máquina refrigeradora e o sistema de 

arrefecimento tem por função maximizar a transferência do calor rejeitado pelo motor para o 

meio externo. 

A utilização do conjunto de retrovisores, cujo objetivo é minimizar a formação de 

pontos cegos, pode ser compreendida a partir das leis que regem a reflexão da luz nos 

espelhos planos e esféricos. 

Os amortecedores, dispositivos essenciais para o funcionamento do sistema de 

suspensão de um automóvel, têm por função submeter o carro a um movimento harmônico 

forçado, com o objetivo de diminuir gradativamente a amplitude das vibrações verticais que o 

veículo apresenta em decorrência de eventuais irregularidades do pavimento da rodovia. O 

silencioso do cano de escape, cuja função é atenuar o barulho provocado pela rejeição dos 

gases oriundos da câmara de combustão, tem o seu funcionamento fundamentado na 

interferência destrutiva de ondas sonoras. 

Os diferentes componentes do sistema elétrico de um automóvel são aplicações 

práticas dos aparelhos elétricos cujas propriedades são estudadas na Eletrodinâmica. Os 

faróis, o desembaçador do vidro traseiro e os fusíveis são exemplos de aplicação dos 

resistores, que funcionam baseados no efeito joule da corrente elétrica. O vidro elétrico, o 

limpador de para brisa e o motor de arranque são exemplos de motores elétricos, pois 

convertem energia elétrica em energia mecânica. A bateria é um gerador de corrente contínua, 

pois converte energia química em energia elétrica, enquanto o alternador é um gerador de 
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corrente alternada, pois converte energia mecânica em energia elétrica, baseado no fenômeno 

da indução eletromagnética. 

Para comprovar a abrangência dos fundamentos físicos envolvidos na 

compreensão do funcionamento do automóvel, pode-se destacar a escolha deste tema, pela 

Sociedade Brasileira de Física, para a elaboração das provas de 1ª fase da Olimpíada 

Brasileira de Física
1
 (OBF), aplicadas em 2007. Neste ano, todas as questões utilizadas nas 

provas realizadas pelos alunos do ensino médio versavam sobre conceitos físicos apropriados 

na compreensão do funcionamento do automóvel, contemplando todas as áreas de estudo 

desta ciência no ensino médio, conforme a distribuição a seguir: Mecânica (21 questões), 

Termologia (6 questões), Eletricidade (6 questões), Ondulatória (4 questões), e Óptica 

Geométrica (3 questões). 

A importância do ensino de Física contextualizado ao automóvel não se restringe 

à compreensão do seu funcionamento, mas também à necessidade de uma maior 

conscientização por parte dos motoristas, para os perigos que o mau uso desta ferramenta 

oferece aos seus ocupantes, pois os acidentes de trânsito têm ceifado muitas vidas. 

Diariamente, os noticiários chamam a atenção para a escalada da violência, 

destacando a crescente onda de homicídios, que ainda é a maior causa de mortes não naturais 

no Brasil. O gráfico 1, destaca a evolução do número de homicídios no Brasil no período de 

2001 a 2011, no qual houve um aumento no número de vítimas em cerca de 15%. 

 

  

                                                           
1
 A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF), com os 

seguintes objetivos: despertar e estimular o interesse pela Física; proporcionar desafios aos estudantes; 

aproximar a universidade do ensino médio e identificar os estudantes talentosos em Física, preparando-os para as 

olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-tecnológicas. É aplicada anualmente, 

desde 1999, e é destinada a alunos do ensino médio e do último ano do ensino fundamental. Sua aplicação 

realizada em 3 fases: a primeira contendo unicamente questões de múltipla escolha é aplicada no âmbito da 

própria escola do aluno, a segunda contendo também questões discursivas é aplicada em sedes designadas pela 

coordenação estadual e a terceira, composta de uma parte teórica e outra experimental é aplicada em sedes 

designadas pela coordenação nacional. O acesso às fases subsequentes é feito, mediante uma nota de corte 

estabelecida pela comissão nacional e o resultado final do certame seleciona a equipe brasileira que irá participar 

das Olimpíadas Internacionais de Física.  

Fonte:<http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/index.php?option=comcontent&view=article&id=72&Itemid=1

75> Acesso em 23jan2013  

http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/index.php?option=comcontent&view=article&id=72&Itemid=175
http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/index.php?option=comcontent&view=article&id=72&Itemid=175
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Gráfico 1 – Mortes por Homicídio no Brasil.  

 

Fonte: Mapa da violência - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). 

 

Neste mesmo período, as mortes decorrentes de acidentes de trânsito evoluíram 

numa escala ainda mais assustadora, aumentando em cerca de 49%, como se pode constatar 

no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Mortes por Acidentes de Trânsito no Brasil.  

 

Fonte: Mapa da violência - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). 

 

Infelizmente, este aumento desenfreado do número de mortes no trânsito não é um 

problema exclusivo do Brasil. Em função do crescente número de vítimas do trânsito 

mundial, a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em março de 2010 instituiu a 

presente década como a Década de Ação para Segurança Rodoviária
2
, a partir da constatação 

da repercussão econômica e social do problema. Dados estatísticos da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) revelam números estarrecedores. Atualmente os acidentes de trânsito tiram, 

a cada ano, a vida de cerca de 1,3 milhão de pessoas e lesionam mais de 20 milhões de 

                                                           
2
 O Plano global para a Década de Ação para Segurança Rodoviária (2011 – 2020), instituído pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) prevê uma atuação global em quatro linhas de ação: estradas mais seguras, veículos 

mais seguros, usuários mais conscientes e sistemas de tratamento emergencial aos acidentados de trânsito mais 

eficazes. 
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indivíduos. Eles já constituem a principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 29 

anos. Além da dor e do sofrimento que causam, os acidentes de trânsito resultam nos dias 

atuais em perdas econômicas substanciais não apenas às vítimas e seus familiares, mas 

principalmente às nações, custando à maioria dos países cerca de 2 % do seu Produto Interno 

Bruto (PIB).  

 

Os acidentes de trânsito são um grave problema de saúde pública e uma das 

principais causas de morte e lesões em todo o mundo. Anualmente, cerca de 1,3 

milhão de pessoas morrem e milhões são feridas ou ficam incapacitadas em 

decorrência de acidentes de trânsito, principalmente em países de baixa e média 

renda. Além de acarretar em custos sociais elevados para os indivíduos, famílias e 

comunidades, os acidentes de trânsito são um fardo pesado para os serviços de saúde 

e para as economias. O custo para os países, muitos dos quais já lutam com o 

desenvolvimento econômico, pode chegar a 1-2% do seu Produto Interno Bruto 

(PIB). Conforme a motorização aumenta, evitar acidentes de trânsito torna-se cada 

vez mais um desafio social e econômico, particularmente em países em 

desenvolvimento. Se as tendências atuais se mantiverem, nas próximas duas décadas 

os acidentes de trânsito aumentarão drasticamente em muitas partes do mundo, 

fazendo com que os cidadãos mais vulneráveis sofram os maiores impactos.  

Fonte: 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44256/3/9789275717110_po

r.pdf?ua=1> – Acesso em 20jan2014.  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, os acidentes de 

trânsito já figuravam entre as dez maiores causas de morte de pessoas e, a expectativa é que, 

até 2030, eles estejam entre as cinco maiores causas de morte do homem, como se pode 

verificar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – As 10 principais causas de morte do homem 2004 e 2030, em comparação. 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde - OMS (2011). Tradução do autor 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44256/3/9789275717110_por.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44256/3/9789275717110_por.pdf?ua=1
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Os dados revelam ainda que os países classificados como de média e de baixa 

renda são mais susceptíveis aos impactos econômicos e sociais em decorrência dos acidentes 

de trânsito. Apesar de possuírem menos da metade da frota de veículos, eles são responsáveis 

por mais de 90 % das mortes no trânsito, como se pode constatar no Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – População, mortes no trânsito e veículos por grupos de renda. 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde - OMS (2011). Tradução do autor. 

 

Segundo previsões da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de 

vítimas em decorrência dos acidentes de trânsito tenderia a evoluir, nesta década, de 1,3 para 

1,9 milhão de pessoas a cada ano. A expectativa é que a implementação do programa 

instituído “Década de Ação para Segurança Rodoviária” consiga reduzir gradativamente este 

número, alcançando a meta 900 mil vítimas em 2020, o que resultaria, como mostra o gráfico 

4, na preservação de 5 milhões de vidas, somente nesta década, ou seja, duas vezes a 

população de uma cidade como Fortaleza.  

 

Gráfico 4 – Década de Ação para Segurança Rodoviária: salvando milhões de vidas. 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde – OMS (2011). Tradução do autor. 
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O programa instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê quatro 

linhas de ação. A primeira visa assegurar a concepção de uma malha viária que proporcione 

maior segurança aos seus usuários, especialmente os mais vulneráveis: os pedestres, os 

ciclistas e os motociclistas que respondem por quase metade (46 %) das vítimas de acidentes 

de trânsito em todo o mundo. A segunda busca a adoção de tecnologias que promovam maior 

segurança aos veículos, como o controle eletrônico de estabilidade, o air bag e o freio ABS. 

Os dois últimos, a partir deste ano, são itens obrigatórios para os carros fabricados no Brasil. 

A terceira linha de ação está centrada nos usuários dos veículos e visa proporcionar maior 

conscientização para o uso dos equipamentos de segurança e respeito às leis de trânsito. A 

quarta linha de ação do programa da Organização Mundial da Saúde (OMS) visa promover a 

melhoria do sistema de atendimento emergencial às vítimas de acidentes de trânsito com o 

objetivo de minimizar o seu período de reabilitação.  

Das quatro linhas de ação do programa da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

duas são contempladas no ensino de Física contextualizado ao automóvel. A ação que está 

relacionada à adoção de dispositivos que promovam maior segurança aos veículos é não 

apenas proposta na presente pesquisa, como amplamente discutida no Produto Educacional, a 

partir de uma argumentação pautada nos princípios físicos envolvidos, que justificam a 

necessidade da utilização de dispositivos como o cinto de segurança, o air bag, o encosto de 

cabeça e o freio ABS. A ação que busca promover maior conscientização do cumprimento das 

leis de trânsito é também amparada pelo presente trabalho, em diferentes contextos. A análise 

do significado do tempo de reação remete à importância do cumprimento da lei seca
3
. A 

interpretação dos fatores que influenciam na distância de frenagem de um veículo permite 

fazer alusão à importância do respeito aos limites de velocidade impostos pelas vias. A 

discussão da influência da velocidade relativa entre dois veículos no impacto decorrente da 

colisão entre eles conduz a uma reflexão sobre a importância do respeito à sinalização de 

proibição de ultrapassagem, uma vez que as colisões frontais são bem mais perigosas que as 

demais, devido à maior velocidade relativa entre os carros. Este fato é abordado não apenas 

no Produto Educacional, mas também no pré-teste que foi aplicado às turmas de 1º Ano.  

                                                           
3
A Lei 11.705, popularmente conhecida por “lei seca”, foi aprovada em junho de 2008 e prevê multa, suspensão 

da carteira de habilitação e até mesmo detenção para motoristas que conduzirem o veículo sob o efeito do 

consumo de bebidas alcoólicas. Ela fez parte de uma série de medidas preventivas adotadas pelo governo federal 

com o objetivo de  diminuir o número de vítimas de acidentes de trânsito no país, tais como como a lei que 

instituiu o uso obrigatório de capacetes por motociclistas e a lei que tornou obrigatório o uso do cinto de 

segurança em automóveis. 
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Sabe-se que as mortes no trânsito são também causadas por falha da via pública 

ou por problemas mecânicos do veículo, mas as estatísticas fornecidas pela Polícia Rodoviária 

Federal indicam que a maioria dos acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais é 

causada por falha humana, pelos mais diferentes motivos: excesso de velocidade, dispensa do 

uso do cinto de segurança, cansaço físico, desrespeito à sinalização e consumo de álcool ou 

entorpecentes, que podem ser resumidos em um único fator, imprudência. O gráfico 5, 

elaborado com o auxílio dos dados constantes na tabela 1, revela que mais da metade dos 

acidentes de trânsito registrados nas rodovias federais brasileiras no período de 2010 a 2012 

teve como causa a falha humana. 

 

Gráfico 5 – Causas dos Acidentes nas BRs - 2010 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante do quadro de guerra que se enfrenta nas ruas e rodovias do Brasil, causado 

essencialmente pela negligência dos condutores de veículos, é de extrema importância que o 

ensino médio promova campanhas educativas na busca por uma maior conscientização dos 

alunos para o uso de boas práticas na utilização de veículos automotores. Apesar do Código 

de Trânsito Brasileiro dedicar um capítulo inteiro exclusivamente à educação para o trânsito, 

a legislação educacional brasileira não prevê esta disciplina como obrigatória em nenhum dos 

seus níveis de ensino. Entretanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem a sua 

utilização como tema transversal na abordagem do sentido ético da convivência humana. 

 

Tomando-se como exemplo o caso do trânsito, vê-se que, embora esse seja um 

problema que atinge uma parcela significativa da população, é um tema que ganha 

significação principalmente nos grandes centros urbanos, onde o trânsito tem sido 

fonte de intrincadas questões de natureza extremamente diversa. Pense-se, por 

exemplo, no direito ao transporte associado à qualidade de vida e à qualidade do 

meio ambiente; ou o desrespeito às regras de trânsito e a segurança de motoristas e 

pedestres (o trânsito brasileiro é um dos que, no mundo, causa maior número de 

mortes). Assim, visto de forma ampla, o tema trânsito remete à reflexão sobre as 

características de modos de vida e relações sociais. (BRASIL, 1997, p. 29)  
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No tocante ao ensino de Física, há várias conexões que podem ser realizadas que 

contemplem a educação para o trânsito, promovendo uma maior conscientização da 

necessidade do exercício da cidadania quando da utilização das vias públicas, no sentido de 

promover uma maior segurança para todos os seus usuários. 

No estudo da Cinemática, pode ser destacada a necessidade da manutenção de 

uma distância mínima para o veículo que vai à frente, tendo em vista a distância necessária 

para o automóvel parar numa situação de emergência. No estudo do movimento 

uniformemente variado é importante ressaltar que, sob a ação dos freios, a distância que o 

carro percorre até parar é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade inicial, ou 

seja, quando um motorista decide aumentar a velocidade de um automóvel de 60 km/h para 

120 km/h, por exemplo, ele precisa ter consciência que passa a necessitar de uma distância 

quatro vezes maior para que o automóvel atinja o repouso, o que reforça a necessidade do 

cumprimento da velocidade máxima permitida pela via. Certamente, são poucos os 

motoristas, mesmo os mais experientes que têm a exata noção desta relação. A tabela 1 indica 

que 10% dos acidentes de trânsito registrados nas rodovias federais no período de 2010 a 

2012 foram causados pelo fato do condutor do veículo não guardar a distância necessária para 

os veículos que se encontram à sua frente.  

 

Tabela 1 – Causas dos acidentes nas BRs - 2010 a 2012. 

causa do acidente acidentes % 

Falta de atenção do motorista 61.177 33% 

Não guardar distância de segurança 18.802 10% 

Velocidade incompatível 16.815 9% 

Desobediência à sinalização 7.787 4% 

Ingestão de álcool 7.595 4% 

Defeito mecânico do veículo 6.832 4% 

Animais na pista 4.832 3% 

Dormindo 4.623 3% 

Ultrapassagem indevida 4.132 2% 

Defeito na via 2.338 1% 

Outras 49.565 27% 

Total 184.498 100% 
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (2013). 

 

O risco deste tipo de acidente é potencializado quando o automóvel segue um 

ônibus ou um caminhão, pois a diferença de altura entre os dois favorece o chamado “efeito 

guilhotina”, ilustrado pela figura 1, expondo os ocupantes do automóvel ao risco de traumas 

cranianos. Por esta razão, ônibus e caminhões geralmente apresentam uma advertência aos 

condutores que o seguem com a inscrição “Mantenha Distância” na sua parte traseira, o que, 
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infelizmente, é ignorado por muitos motoristas. Para diminuir a probabilidade deste tipo de 

colisão durante a noite, a resolução 105 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

instituiu como obrigatório o uso de películas reflexivas com faixas branca e vermelha na parte 

traseira destes veículos, a fim de facilitar a sua visualização por parte do motorista que o 

segue. 

 

Figura 1 – Efeito guilhotina numa colisão traseira 

 

Fonte: Jornal de Londrina (2013). 

 

Cunha é a ferramenta que tem por objetivo transmitir um esforço numa direção 

diversa da direção da força que o originou. Quando se utiliza um machado para cortar uma 

árvore, por exemplo, a inclinação das superfícies da lâmina é responsável pela transmissão de 

forças em direções diferentes da força aplicada na lâmina, fazendo desta uma cunha. Isto pode 

ser constatado no diagrama ilustrado pela figura 2, onde F


 é a força que o cabo do machado 

transmite à lâmina e 1F


 e 2F


 são os esforços que a lâmina exerce na madeira. 
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Figura 2 – Transmissão de esforços através de uma cunha 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Numa colisão de um automóvel contra a traseira de um ônibus ou caminhão, a 

deformação inicial da parte frontal do automóvel ajuda a transformá-lo numa cunha, como se 

pode observar na figura 3. Verifique que as componentes verticais das forças trocadas pelo 

automóvel e o caminhão, denominadas na figura de 1F


e 2F


 favorecem o efeito guilhotina, pois 

a primeira empurra o caminhão para cima, enquanto a segunda empurra o automóvel para 

baixo, favorecendo o encaixe do segundo sob o primeiro. 

 

Figura 3 – O automóvel-cunha, responsável pelo efeito guilhotina. 

 

 

 

Fonte: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
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A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) promoveu uma 

parceria entre um grupo de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecânica da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a General Motors do Brasil e a Mercedes-

Benz do Brasil, denominada “Projeto Impacto”. Tal projeto tem por objetivo a elaboração de 

dispositivos que minimizem os riscos oferecidos neste tipo de colisão, o que resultou na 

elaboração de um novo conceito de para choque para caminhões e ônibus, denominado para 

choque alicate, cuja funcionalidade é ilustrada pela figura 4. O nome dado a este dispositivo é 

sugestivo, quando o automóvel colide contra a traseira de um ônibus ou de um caminhão, um 

cabo de aço o suspende, esmagando a sua dianteira, tal qual um alicate, e impedindo que o 

habitáculo dos seus passageiros se projete para baixo do caminhão ou do ônibus, evitando 

assim o chamado efeito guilhotina. Apesar de sua ação ser inócua numa colisão que envolva 

um veículo que tenha formato similar ao de uma Kombi, em muitos outros casos este 

dispositivo ajuda a preservar vidas. A sua eficácia já foi testada e aprovada em testes de 

colisão. 

 

Figura 4 – Um novo conceito, o para choque alicate. 

 

 

 

Fonte: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 

Antes mesmo que o carro seja freado, outro fenômeno interfere na distância 

necessária para conseguir pará-lo, o chamado tempo de reação do motorista, ou seja, o 

intervalo de tempo necessário para que ele responda a um estímulo que o leve a acionar o 

freio. Este tempo de reação varia ligeiramente de uma pessoa para outra, mas é 

http://www.fem.unicamp.br/~impact/novoconceito.htm
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significativamente maior para condutores que apresentam sinais de cansaço ou sonolência e 

para indivíduos que estão sob o efeito de álcool ou entorpecentes. Daí a necessidade da 

conscientização do condutor para evitar o uso da direção de um automóvel quando sujeito a 

estas condições. Outro fator que influencia no tempo de reação do motorista é a sua distração 

em decorrência da realização de uma atividade paralela, tal como a sintonia de uma estação de 

rádio ou o uso do telefone celular.  

Pesquisa realizada por professores do Departamento de Psicologia da 

Universidade de Utah com o uso de um simulador demonstrou que não apenas o tempo de 

reação do motorista, mas também a capacidade da percepção de sinais é comprometida pelo 

uso do telefone celular, mesmo quando o motorista utiliza fone de ouvido, ou seja, esta 

influência não é afetada simplesmente pelo ato de manusear o aparelho celular, mas 

principalmente pelo aumento da exigência mental em decorrência da execução de duas 

atividades simultâneas. 

Na referida pesquisa, um grupo de 64 alunos da Universidade de Utah se 

submeteu a um simulador que apresentava de tempo em tempo no centro do monitor sinais 

verde ou vermelho. Quando do aparecimento do sinal verde, o aluno continuaria guiando o 

carro, tentando mantê-lo na rodovia, mas com o aparecimento do sinal vermelho ele deveria 

freá-lo o mais rápido possível. O gráfico 6 mostra os resultados obtidos pela pesquisa, ao se 

analisar a probabilidade da falta de percepção do sinal vermelho quando o condutor só dirige 

o automóvel (Tarefa Simples) e quando o condutor realiza uma atividade paralela (Dupla 

Tarefa), que pode ser o uso de um telefone celular, com as mãos livres, ou o uso de um rádio. 

 

Gráfico 6 –Probabilidade da falta de percepção de sinal- Tarefa Simples x Dupla Tarefa. 

 

Fonte: David L. Strayer, Frank A. Drews, Robert W. Albert, e William A. Johnston. Tradução do autor.  
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Ainda sobre esta pesquisa, foi realizada posteriormente uma comparação entre o 

comportamento do tempo de reação do motorista quando este unicamente dirigia o veículo 

(Tarefa Simples), com o novo tempo de reação, quando ele realiza uma tarefa paralela (Dupla 

Tarefa), podendo ser a utilização de um celular, com as mãos livres, ou o uso de um rádio, 

conforme ilustra o gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Tempo médio de reação (em ms) - Tarefa Única x Dupla Tarefa. 

 

Fonte: David L. Strayer, Frank A. Drews, Robert W. Albert, e William A. Johnston. Tradução do autor.  
 

Analisando os gráficos, constata-se que, em ambos os casos o uso do celular pelo 

condutor de um veículo, mesmo se utilizando do fone de ouvido, compromete bem mais o seu 

nível de atenção que o uso do aparelho de rádio. 

Ao abordar o conceito de movimento relativo, pode-se destacar a relação entre o 

impacto decorrente da colisão entre dois carros e a velocidade relativa entre eles. Daí a 

importância da conscientização do aluno, quando condutor, respeitar as condições mínimas de 

segurança em ultrapassagens, sobretudo em trechos sinalizados com faixa contínua (aclives e 

curvas), pois as colisões entre dois veículos que se deslocam em sentidos opostos oferecem 

maior risco aos seus passageiros, uma vez que, neste caso, a velocidade relativa entre eles será 

máxima, uma vez que é dada pela soma dos módulos das velocidades. 

Ainda na Cinemática, no estudo da queda livre dos corpos, pode-se fazer uma 

analogia entre o impacto decorrente da colisão de um automóvel contra um obstáculo fixo, um 

muro de concreto, por exemplo, e a mesma colisão para este corpo em queda livre. O impacto 

de um carro que trafega a 90 km/h contra um obstáculo fixo, por exemplo, é similar ao 

impacto do mesmo carro contra o solo, em queda livre, partindo do 11º andar de um edifício. 

Esta analogia permite uma maior percepção do risco que velocidades que não parecem muito 

grandes, oferecem aos ocupantes de um veículo. 
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No estudo das leis de Newton, pode-se destacar a importância do uso de 

dispositivos como o cinto de segurança e o encosto de cabeça, sendo este último essencial em 

acidentes em que o carro sofre uma colisão traseira. Pode-se ainda ressaltar a relação do 

princípio da inércia com a proibição que o Código de Trânsito Brasileiro prevê para o 

transporte de passageiros em compartimentos de carga, como a caçamba de camionetas e 

caminhões, o que constitui infração gravíssima, passível de apreensão e remoção do veículo, 

apesar desta norma ainda ser, infelizmente, desrespeitada pelos transportes escolares de 

algumas prefeituras do interior. Também pelo princípio da inércia, pode-se destacar a 

importância de não transportar objetos soltos no interior do compartimento onde se encontram 

os passageiros, pois num eventual capotamento, estes poderão ser arremessados contra as 

pessoas.  

No estudo da força de atrito, pode-se ressaltar a necessidade da presença dos 

sulcos na banda de rodagem dos pneus, a fim de drenar a água que fica entre o pneu e o 

asfalto, quando o carro trafega numa pista molhada. A ausência destes sulcos faria surgir uma 

camada d’água entre o pneu e o asfalto, fenômeno conhecido por aquaplanagem, o que 

diminuiria sensivelmente o coeficiente de atrito entre o pneu e a chão, comprometendo a 

aderência do carro ao solo. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que estes sulcos devam ter 

uma profundidade mínima de 1,6 mm, e os pneus modernos apresentam ao longo dos sulcos 

longitudinais ressaltos designados por TWI (Tread Wear Indicator), que em inglês significa 

indicador de desgaste, que nos mostram o momento em que os sulcos atingem o valor mínimo 

permitido pela legislação. 

Vale salientar que o atrito entre o pneu e o solo é determinante para a máxima 

aceleração, em módulo, que o carro pode adquirir em arrancadas, freadas e curvas, no caso, a 

aceleração centrípeta. Assim, em nome da segurança do trânsito, é importante que o usuário 

não espere aparecer o aro do pneu, para substituí-lo, mas respeite a profundidade mínima 

exigida para os sulcos. 

Ainda no estudo do atrito, convém chamar a atenção do risco que a travagem dos 

pneus numa frenagem de emergência oferece aos ocupantes de um veículo, por dois motivos: 

primeiro pelo fato do carro passar a percorrer uma distância maior até parar, pelo fato do 

coeficiente de atrito cinético ser menor que o coeficiente de atrito estático e segundo pelo fato 

de, numa situação de travamento dos pneus (derrapagem), o motorista perder o controle da 

direção do veículo, não mais sendo possível, por exemplo, desviar de um obstáculo. Assim, 

quando se dirige numa pista molhada deve-se ter maior cautela, para evitar a necessidade de 

frenagens bruscas, que levam a uma situação de extremo risco. Vale destacar que este 
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problema só existe em veículos cujo freio não é equipado com o sistema ABS (Anti-lock 

Braking System), que em inglês significa sistema antitravamento. 

Sabe-se que quando um carro passa por uma lombada, existe uma velocidade 

máxima que ele pode desenvolver para que os seus pneus não percam momentaneamente o 

contato com o solo. No estudo das forças em trajetórias curvilíneas, é possível determinar a 

velocidade máxima que o carro pode ter para que isto não ocorra em função do raio de 

curvatura da lombada. Pode-se fazer uma analogia entre esta situação e aquela em que o carro 

passa por um aclive e destacar a necessidade de se dirigir com maior prudência ao se trafegar, 

por exemplo, sobre um viaduto, pois também existirá uma velocidade limite, a partir da qual, 

o carro será lançado horizontalmente como um projétil. 

A abordagem da Óptica Geométrica permite uma discussão sobre a necessidade 

da maximização do campo visual fornecido pelo conjunto dos espelhos retrovisores, visando 

eliminar a formação de pontos cegos, o que dá ao motorista maior segurança para fazer 

manobras de emergência em que seja necessária a mudança de faixa. Deve-se destacar o 

cuidado que se deve ter ao se utilizar os espelhos retrovisores externos, pois nos carros 

modernos, costuma-se utilizar espelhos convexos. Como a imagem fornecida por estes 

espelhos é sempre reduzida, eles ampliam o campo visual. No entanto, como não se tem o 

hábito de usar este tipo de espelho no dia a dia, pode-se inadvertidamente confundir a imagem 

reduzida como uma imagem de um objeto distante, associando este fato à redução do ângulo 

visual. Este tema foi abordado na questão 53 da prova de Ciências da Natureza (caderno rosa) 

do ENEM 2010. 

Sabe-se do fascínio que o automóvel exerce sobre os adolescentes e a expectativa 

que eles nutrem por dirigir um carro, o que potencializa a ação educativa no sentido de 

conscientizá-los para a utilização racional do automóvel, visando o bem estar social, através 

da segurança de todos os usuários das vias públicas, no sentido de preservar o maior bem que 

possui a própria vida. 

Diante do exposto, o presente trabalho sugere a elaboração de um material textual 

que possa ser utilizado por professores de ensino médio que pretendam contextualizar os 

ensinamentos de Física com o automóvel, visando não apenas uma melhor compreensão do 

seu funcionamento, mas também uma maior conscientização dos alunos no sentido de se 

utilizarem racionalmente deste aparato tecnológico que tem vitimado muitas pessoas. 
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2.2 Princípios fundamentais da aprendizagem significativa ausubeliana 

 

 

Historicamente, o ensino de Física se fundamenta numa mera repetição do que há 

no livro didático, com avaliações que enfatizam a capacidade memorizadora do aluno e a sua 

habilidade no trato das operações lógicas matemáticas na resolução de problemas. 

 

Muitas vezes, o ensino de Física inclui a resolução de inúmeros problemas, nos 

quais o desafio central para o aluno consiste em identificar qual fórmula deve ser 

utilizada. Esse tipo de questão que exige, sobretudo, memorização, perde sentido se 

desejamos desenvolver outras competências. (BRASIL, 2002) 

 

As extensas listas de exercícios ao final de cada capítulo, muitos deles com 

raciocínio repetitivo, evidenciam a intenção de uma aprendizagem baseada na assimilação por 

repetição, em detrimento do desenvolvimento de um senso crítico. Esses exercícios são 

precedidos por outros, semelhantes e resolvidos, que se apresentam como um modelo a ser 

seguido, e são apresentados numa ordem tal que o êxito na compreensão de um credencia o 

aluno a enfrentar o exercício seguinte. O estudo de Física transformado numa mera atividade 

de aplicação de equações matemáticas, desvinculadas de qualquer significado conceitual 

constitui um processo de aprendizagem mecânica. 

 

Na verdade, um problema de Física ou de Química muitas vezes representa para os 

alunos mais um problema matemático ou de cálculo do que um problema 

estritamente físico ou conceitual. Calcular o retrocesso de uma arma de ar 

comprimido após disparar uma determinada “massa” de perdizes a uma velocidade 

dada requer do aluno a aplicação de um teorema físico-matemático, de tal forma 

que, se forem aplicadas corretamente as operações algébricas adequadas, será 

alcançada uma solução correta, mesmo quando o aluno não compreende realmente o 

funcionamento físico de uma arma de ar comprimido. Em outras palavras, ao reduzir 

os problemas científicos a tarefas matemáticas, o aluno estará resolvendo tarefas 

sem significado para ele. No exemplo anterior, o aluno pode fazer um cálculo 

correto do retrocesso pela simples aplicação mecânica de um algoritmo 

“sobreaprendido”, sem compreender que está estudando a conservação da 

quantidade de movimento. Este seria um exemplo de prática não guiada por 

princípios conceituais, que costuma ser pouco eficiente para proporcionar estratégias 

autônomas de solução de problemas. (POZO, et al, 1998, p. 36)  

 

Esta abordagem instrucionista é amparada pela teoria comportamental da 

aprendizagem, defendida pelo psicólogo Burrhus Skinner4, que idealizou a máquina de 

ensinar5.  

                                                           
4
 O sistema de psicologia de Skinner reflete as próprias experiências de infância. De acordo com seu ponto de 

vista, a vida é produto da história de reforços. Afirmava que sua vida foi premeditada e organizada de acordo 

exatamente do modo que seu sistema ditava como devia ser a vida de todo ser humano. Acreditava que suas 
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O condicionamento operante está associado à elaboração de respostas a partir de 

estímulos que exercem controle sobre as ações do aprendiz e está amparado pelo 

behaviorismo
6
. Este método de ensino é similar aos processos utilizados nas técnicas de 

adestramento de animais, que apresentam um comportamento condicionado a um estímulo, 

sendo, por esta razão, criticado por muitos, pelo fato de não favorecer a internalização dos 

conceitos. 

 

A teoria de aprendizagem que imperava nos sistema educacional foi proposta por 

Skinner, psicólogo americano, que apoiava seus pressupostos na valorização dos 

mecanismos que resultariam no comportamento observável dos indivíduos, não 

considerando o que ocorre na mente desses indivíduos. Para ele, a aprendizagem 

ocorre devido ao reforço, à repetição, desta forma o ensino deveria criar condições 

para que as respostas fossem dadas inúmeras vezes. Ao professor cabia a tarefa de 

proporcionar tais mecanismos de reforço, criando situações de repetição tantas vezes 

quantas fossem necessárias até que o aluno exibisse o comportamento desejado 

(Moreira, 1999). Esse enfoque foi usado de forma quase unânime no ensino da 

Física naquela época, pois as estratégias e metodologias utilizadas pelos professores 

estavam essencialmente condicionadas a criar mecanismos de respostas e a repeti-las 

tantas vezes quantas fossem necessárias. A presença de Skinner ainda é forte no 

ensino da Física, podendo ser identificada nas apostilas e livros didáticos de Física 

que apresentam um modelo de exercício resolvido e a seguir uma lista interminável 

de outros, favorecendo a aprendizagem por repetição, por reforço. (ROSA; ROSA, 

2007, p.2) 

 

Se o aluno é capaz de relacionar o novo conceito com algo relevante da sua 

estrutura cognitiva atual, segundo David Ausubel
7
, a aprendizagem torna-se significativa. O 

conceito relevante já existente em sua estrutura mental é denominado conceito subsunçor, e é 

utilizado para ancorar o novo conceito. Assim, o aluno se apropria do novo conhecimento, 

podendo recriá-lo.  Segundo Ausubel, o próprio conceito subsunçor é modificado, após a 

elaboração de um novo conceito. Enquanto a aprendizagem memorizadora é volátil, devido à 

inconsistência dos vínculos, a aprendizagem significativa apresenta um poder de retenção dos 

novos conceitos bem mais estável.  

                                                                                                                                                                                     
experiências estavam relacionadas exclusiva e diretamente aos estímulos do próprio ambiente. Fonte: 

http://www.psicoloucos.com/Behaviorismo-Radical/o-behaviorismo-de-skinner.html - Acesso em 21jan2014. 
5
 A máquina de ensinar era programada com exercícios que deveriam ser respondidos pelo aluno. Cada resposta 

correta recebia um reforço. Assim, cada aluno resolvia os exercícios em seu ritmo. O professor cumpre o papel 

de um monitor. 
6
 O behaviorismo de Skinner dedica-se ao estudo das respostas. Ele se preocupava em descrever e não em 

explicar o comportamento. Apenas o comportamento observável era tratado em sua pesquisa, e estabelecer as 

relações funcionais entre as condições de estímulo controladas pelo pesquisador e as respostas subsequentes do 

organismo era uma tarefa da investigação científica, acreditava Skinner. Fonte: 

http://www.psicoloucos.com/Behaviorismo-Radical/o-behaviorismo-de-skinner.html - Acesso em 21 jan 2014. 
7
 Psicólogo norte americano que propôs o conceito de aprendizagem significativa fundamentada no 

estabelecimento de conexões entre o novo conceito e conceitos já contemplados pela estrutura cognitiva do 

aluno. 

http://www.psicoloucos.com/Behaviorismo-Radical/o-behaviorismo-de-skinner.html
http://www.psicoloucos.com/Behaviorismo-Radical/o-behaviorismo-de-skinner.html
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A concepção da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel segue 

uma linha oposta à da aprendizagem instrucionista de Skinner. Enquanto a teoria da 

aprendizagem de Skinner considerava que esta era condicionada a uma resposta dada a um 

estímulo externo, baseada no behaviorismo, a teoria de Ausubel considera que a 

aprendizagem depende da estrutura cognitiva do aluno, que precisa de conceitos subsunçores 

que propiciem a ancoragem dos novos conceitos.  

 

Este processo de "ancoragem" da nova informação resulta em crescimento e 

modificação do subsunçor. Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue 

ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem 

mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora 

fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação. Ausubel não estabelece a distinção 

entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica como sendo uma 
dicotomia e sim como um contínuo. (MOREIRA, 1999, p.15) 

 

A aprendizagem significativa pressupõe a utilização de um material instrucional 

que seja potencialmente significativo, ou seja, ele deve apresentar uma sequência lógica dos 

conceitos, partindo dos mais gerais para os mais específicos, ao que se chama de 

diferenciação progressiva. Desta forma, os novos conceitos são progressivamente apropriados 

pelo aluno, ancorados pelos conceitos prévios de sua estrutura cognitiva, aos quais chamamos 

de subsunçores.  

 

Os processos de assimilação na fase da aprendizagem significativa incluem: (1) 

ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias relevantes existentes na 

estrutura cognitiva; (2) interação entre as ideias acabadas de introduzir e as ideias 

relevantes existentes (ancoradas), sendo que o significado das primeiras surge como 

o produto desta interação; e (3) a ligação dos novos significados emergentes com as 

ideias ancoradas correspondentes no intervalo de memória (retenção). Como é 

natural, estes novos significados desempenham um papel no aumento de 

estabilidade, bem como no aumento da força de dissociabilidade associada, que 

resulta da ligação dos mesmos às ideias ancoradas mais estáveis que lhes 

correspondem. (AUSUBEL, 2003, p. 8)  

 

Assim, para que o material seja considerado potencialmente significativo, não 

basta que ele obedeça à hierarquização dos conceitos, partindo dos mais amplos, para os mais 

específicos, mas também que ele possibilite a articulação do novo conceito com os 

conhecimentos prévios do aluno. Isto quer dizer que um material pode ser considerado 

potencialmente significativo para um aluno e não ser para outro aprendiz, pois isto pressupõe 

o respeito à estrutura cognitiva prévia do aluno. 
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A condição de que o material seja potencialmente significativo envolve dois fatores 

principais, ou duas condições subjacentes, quais sejam, a natureza do material, em 

si, e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Quanto à natureza do material, ele 

deve ser “logicamente significativo” ou ter “significado lógico’, isto é, ser 

suficientemente não arbitrário e não aleatório, de modo que possa ser relacionado, 

de forma substantiva e não arbitrária a ideias, correspondentemente relevantes, que 

se situem no domínio da capacidade humana de aprender. No que se refere à 

natureza cognitiva do aprendiz, nela devem estar disponíveis os conceitos 

subsunçores específicos, com os quais o novo material é relacionável. 

(MOREIRA, 2006, p.16) 

 

Outra condição para que se promova a aprendizagem significativa está 

relacionada à predisposição do aprendiz à apropriação do novo conceito. Assim, mesmo que o 

material seja potencialmente significativo, a aprendizagem significativa só será obtida se o 

aluno, de forma intencional, elaborar o seu significado para este novo conceito a partir de seus 

conhecimentos prévios. 

 

Essa condição implica que, independentemente de quão potencialmente significativo 

possa ser o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, o 

de memorizá-lo arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como 

seu produto serão mecânicos (ou automáticos). E de modo recíproco, 

independentemente de quão disposto a aprender estiver o indivíduo, nem o processo 

nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o material não for 

potencialmente significativo – se não for relacionável à estrutura cognitiva, de 

maneira não literal e não arbitrária. (MOREIRA, 2006, p.16) 

 

Uma forma de utilização da experimentação que desperta grande interesse dos 

alunos está relacionada à contextualização das leis físicas aos fenômenos vivenciados no seu 

cotidiano. Estas situações são essenciais para a formação de concepções espontâneas por parte 

dos alunos, pois são elaboradas a partir de sua vivência, de sua interpretação do que o cerca, 

podendo assim ser considerada elemento subsunçor à aprendizagem de um novo conceito, por 

fazer parte de sua estrutura mental.   

Partindo deste pressuposto, o presente trabalho se propõe a avaliar a 

aprendizagem de Física amparada pela contextualização dos conceitos com o funcionamento e 

a utilização racional do automóvel, em substituição ao método tradicional de ensino de Física, 

fundamentado na mera repetição do que há no livro texto, ancorado na resolução de exercícios 

que valorizam a simples aplicação de fórmulas. Neste caso, as concepções do aluno, 

elaboradas a partir de seu convívio quase que diário com este recurso tecnológico, seriam os 

elementos subsunçores, indispensáveis à construção da aprendizagem significativa. 

 

Ausubel considera também que cada campo substantivo de conhecimento consiste 

em um corpo de conceitos hierarquicamente organizados. A tarefa de quem ensina é 
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a de identificar em cada uma das disciplinas os conceitos mais abrangentes que 

tenham maior poder de inclusividade e, ao lado disso, levantar o que o aluno precisa 

em sua estrutura cognitiva para receber e elaborar esses conceitos, realizando assim 

a aprendizagem significativa. (MASINI, 1993, p. 26) 

 

A escolha do automóvel, dentre tantas outras ferramentas tecnológicas que fazem 

parte do cotidiano do aluno, deve-se ao fato de seu projeto se apropriar em inúmeros 

conceitos e leis físicas que são abordados no ensino médio. 

 

 

2.3 O ensino de Física na perspectiva dos livros didáticos 

 

 

Os livros didáticos disponíveis para o ensino de uma disciplina, em tese, 

respondem aos anseios da sociedade. Assim, é possível analisar as expectativas depositadas 

no ensino de Física, em diferentes momentos, pelas coleções que tiveram maior aceitação por 

parte das escolas e dos professores, na expectativa de vencer as barreiras que o ensino de 

Física naturalmente tem enfrentado. 

Vale ressaltar que, em diferentes momentos, surgiram coleções com propostas 

bem diferentes da realidade atual do ensino de Física. Destacam-se a seguir cinco coleções 

que exerceram grande influência no ensino de Física no ensino médio do Brasil, e que 

surgiram em diferentes épocas. 

Na década de 50, por iniciativa do governo norte americano um grupo de 

professores de Física de ensino médio e universitário, coordenados por professores do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), apresentou um projeto curricular inovador para o 

ensino de Física, o PSSC (Physical Science Study Committee). O grupo não acreditava em 

um ensino de Física fundamentado em abstrações, assim propôs um projeto de ensino baseado 

na experimentação, que apresentava além dos livros textos, aparatos experimentais de baixo 

custo e filmes didáticos que usavam recursos avançados para a época, como técnicas de slow 

motion e fotografias estroboscópicas. A primeira edição deste material didático foi publicada 

nos Estados Unidos em 1960 e logo foi traduzida por editoras de diversos países, chegando ao 

Brasil logo no início da década.  

 

Criado nos EUA, em 1960, sob o patrocínio da National Science Foundation, o 

projeto inseriu-se em uma ampla mobilização nacional resultante do profundo 

impacto causado na época pelo lançamento do Sputnik I, primeiro satélite artificial 

da Terra. O trauma deveu-se a uma evidência refletida por esse lançamento − a 
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dianteira tecnológica assumida pela URSS sobre os EUA − e sugeria aos norte-

americanos a necessidade de providências urgentes para reverter esse quadro, 

sobretudo pela reformulação da formação educacional dos seus estudantes. 

(GASPAR, 2005, p.17) 

 

 

Nos anos 60, outra coleção de origem norte americana, a Física na Escola 

Secundária
8
, mais conhecida pelo sobrenome de um de seus autores, Oswald Blackwood

9
, 

também viria a ser editada no Brasil. Não apresentava os recursos tecnológicos do PSSC, mas 

primava pela contextualização dos conceitos de Física com fatos cotidianos. Ao final de cada 

capítulo apresentava um resumo teórico e uma extensa lista de exercícios predominantemente 

de ordem conceitual. Descrevia detalhadamente o funcionamento de aparatos tecnológicos 

modernos, para a época, tais como a célula fotoelétrica, o televisor em cores, o aparelho de 

radar, o transistor e o computador. 

 

Os cursos do ITA tiveram continuidade durante mais alguns anos, aperfeiçoando um 

razoável numero de professores da nossa geração, mas, infelizmente, acabaram 

sendo interrompidos. Foi em um deles, que foi dada a sugestão de se traduzir o texto 

americano, que no Brasil, passou a ser conhecido pelo nome de um de seus autores: 

Blackwood. A tradução cuidadosa, feita pelos físicos José Leite Lopes e Jayme 

Tiomno, proporcionou aos professores brasileiros uma interessante alternativa de 

livro didático. Ao contrário da totalidade dos textos publicados no Brasil, na época, 

o Blackwood fazia o uso parcimonioso da Matemática, relacionava a física com 

fatos que ocorrem em nosso cotidiano e era pródigo em sugestões de atividades 

experimentais. Seu uso, embora restrito a um certo grupo de professores, se 

prolongou por muitos anos, mas ultimamente saiu de circulação. (ALVARENGA, 

1997, p. 18 e 19) 

 

As dificuldades encontradas na adaptação de projetos estrangeiros motivaram os 

pesquisadores brasileiros à elaboração de projetos nacionais. Nesse contexto, em 1973 é 

editada uma coleção, intitulada Física Auto Instrutivo (FAI), elaborada pelo GETEF
10

. Este 

trabalho propunha uma metodologia de estudo individual do aluno, sem a obrigatoriedade de 

intervenção do professor, baseado na instrução programada, que buscava levar o aluno a 

apresentar uma resposta diante de um estímulo apesentado, defendida entre outros pelo 

psicólogo norte americano Burrhus Skinner. A resposta correta era tida como um estímulo 

                                                           
8
 Livro didático muito usado na década de 60, foi construído a partir das notas de aula do professor Blackwood. 

Traz uma abordagem extremamente prática e interessante da Física e é certamente mais avançado 

pedagogicamente do que a maioria dos livros didáticos existentes no mercado brasileiro. Entretanto, algumas 

informações estão desatualizadas. Mesmo assim é uma obra de referência muito importante para professores de 

Física do ensino médio e mesmo para o ensino de ciências no nível fundamental. Fonte: 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=liv&cod= _fisicanaescolasecundaria – Acesso em 

21jan2014. 
9
 Ex-professor de Física e Educação da Universidade de Pittsburgh.  

10
 O Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Física (GETEF) era composto por professores do Instituto de 

Física da USP e coordenados pelos professores Fuad Daher Saad, Paulo Yamamura e Kazuo Watanabe. 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=liv&cod=%20_fisicanaescolasecundaria
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para o aluno se submeter a uma nova informação. O aspecto instrucional era relatado no 

próprio prefácio do livro, orientando o aluno à obediência dos preceitos da teoria vigente na 

obra.  

 

Suas respostas servem de informação aos passos seguintes. Por isso, e por outros 

motivos, escrever a resposta é essencial. É essencial, também, que você escreva sua 

resposta antes de olhar a correta. Uma olhadela à resposta correta, ainda que bem 

intencionada, só poderá dificultar sua tarefa no futuro. Uma boa norma é fazer 

resumos de assuntos estudados, ressaltando pontos importantes. As aparentes 

repetições que você poderá notar no texto foram incluídas porque há razão para tal. 

Não pule itens. Siga com o trabalho continuamente. Se começar a notar que suas 

respostas não estão sendo correspondidas, é possível que você não tenha estudado o 

texto atentamente. Nesse caso, reestude o texto, antes de passar adiante. Se persistir 

a dificuldade, talvez você não esteja utilizando o texto adequadamente. Para sanar 

eventuais falhas peça auxílio a seu professor. (GRUPO DE ESTUDOS EM 

TECNOLOGIA DE ENSINO DE FÍSICA, 1977, índice)  

 

Como se vê, o ensino instrucionista é fundamentado em ações de iniciativa do 

aluno, com uma participação discreta do professor.  

 

Houve na época um intenso movimento voltado à publicação de textos auto 

instrutivos em todo mundo. No Brasil, em meado da década de 1970, surgiu com 

grande repercussão, sobretudo comercial, o projeto FAI (Física Auto Instrutivo), 

criado por um grupo de professores do Instituto de Física da USP − contemplava 

praticamente todo o currículo tradicional de física do antigo segundo grau em cinco 

textos de instrução programada. Aqui, como colaborador marginal na elaboração dos 

textos, aplicador do projeto em sala de aula e, de início, uma pessoa absolutamente 

convicta dos sues pressupostos pedagógicos, vale a pena um depoimento pessoal:  

Trabalhei com os cinco textos programados do FAI durante quase dois anos em 

várias turmas dos três anos do então segundo grau. Foi certamente o período mais 

frustrante de minha longa carreira de professor. De início, a sensação de minha 

inutilidade em sala de aula − os alunos, envolvidos em sua interação com o texto, 

mal notavam a minha presença − era compensada com a expectativa de que, agora 

sim, eles estariam aprendendo. Nunca os havia visto tão concentrados, lendo, 

estudando, preenchendo lacunas, alguns até com avidez e entusiasmo. As avaliações 

pareciam indicar bons resultados, mesmo porque abordavam tópicos de conteúdo 

relativamente curtos e eram repetidas até que os alunos atingissem um nível de 

acerto considerado satisfatório. A instrução programada preconiza o respeito ao 

ritmo individual de compreensão do aluno e a condição para passar a um novo 

tópico é o domínio do conteúdo do tópico anterior, daí a repetição das avaliações até 

que se pudesse considerar o aluno capaz de ir adiante. Como é óbvio, não havia 

reprovações. (GASPAR, 2005, p.21) 

 

 À época surgiram várias outras obras que aplicavam esta mesma metodologia a 

outras disciplinas do ensino médio, mas este processo foi interrompido por decisão do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), por proibir a publicação de livros didáticos 

descartáveis. Apesar de criticada por muitos autores, a instrução programada é ainda hoje 

muito utilizada, principalmente nos softwares educativos, em que o aluno é o personagem 

principal do processo de aprendizagem, bastando para isto que ele siga uma sequência de 
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procedimentos, que serão acompanhados de um reforço sempre que ele obtiver êxito, o que o 

habilitará a progredir para o exercício seguinte. 

Nesta mesma época foi editada uma coleção que ainda hoje tem grande aceitação 

por parte dos professores de Física, de autoria de Antônio Máximo
11

 e Beatriz Alvarenga
12

, 

intitulada Curso de Física. Esta coleção, diferente de muitas outras, valoriza a compreensão 

dos conceitos físicos. Embora seja a preferida pela maioria dos professores de Física, não tem 

se mostrado interessante para muitos alunos e diretores de escola, que defendem o modelo 

vigente há algumas décadas, do ensino de Física voltado para a habilidade em resolver 

problemas que contemplem essencialmente a aplicação de fórmulas. 

 

A coleção foi publicada pela primeira vez em 1970 e até 2010 se chamava Curso de 

Física. Segundo o professor, a cada ano são vendidos em média 1,3 milhão de 

exemplares, desde 2009. As obras fizeram tanto sucesso que foram traduzidas para o 

espanhol pela Editora da Universidade de Oxford. “Eles queriam um livro de Física 

para a América Latina e ficaram sabendo do sucesso que a coleção teve no Brasil”, 

conta. Após rigorosa avaliação da comissão editorial da universidade, os livros 

foram lançados e distribuídos para toda a América Latina. “Os volumes tiveram 

mais edições em espanhol do que em português”, orgulha-se o docente. 

https://www.ufmg.br/diversa/20/perfil-beatriz.html (Acesso em 28jan2014) 

 

Em 1984, surgiu o GREF
13

 (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física) a partir 

de uma parceria entre professores do Instituto de Física da USP e da rede de ensino do estado 

de São Paulo, sob a coordenação dos primeiros.  Esse grupo teve como objetivo a elaboração 

de uma proposta de ensino de Física para o ensino médio, vinculada à experiência cotidiana 

do aluno, procurando apresentar-lhes a Física como um instrumento de melhor compreensão e 

atuação da realidade do aluno. Constitui-se atualmente no projeto editorial nacional que 

apresenta maior crítica ao modelo tradicional do ensino de Física.  Apesar de ser um material 

didático bastante elogiado e desejado por todos os professores de ensino médio, ele não é 

                                                           
11

 Antônio Máximo Ribeiro da Luz é Professor Adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Licenciado em Física pela Universidade de Minas Gerais – UFMG. Cursou o Harvard 

Project Physics (HPP), na Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: 

<http://www.projetovoaz.com.br/Paginas/PaginaAutor.aspx?Autor=1345> – Acesso em 21jan2014 
12

 Professora Emérita do departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 1968, 

foi uma das responsáveis pela criação do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) dentro do Instituto de Ciências Exatas. Disponível em: <http://vejabh.abril.com.br/edicoes/mineira-

beatriz-alvarenga-referencia-nacional-ensino-fisica-700687.shtml> - Acesso em 21jan.2014. 
13

 GREF é um grupo de professores da rede estadual de ensino de São Paulo, coordenados por docentes do 

Instituto de Física da USP.  O objetivo do grupo é elaborar uma proposta de ensino de Física para o ensino 

médio que esteja vinculada à experiência cotidiana dos alunos, procurando apresentar a eles a Física como um 

instrumento de melhor compreensão e atuação na realidade. O grupo iniciou seus trabalhos em 1984 e, além da 

formação continuada, de cursos e assessoria a professores de Física, foi elaborada uma coleção em três volumes 

publicados pela editora da Universidade de São Paulo. Esta coleção, que é dirigida aos professores, apresenta o 

conteúdo a partir de elementos vivenciais dos estudantes, contendo ainda sugestões de atividades e exercícios 

resolvidos. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/> - Acesso em 21jan2014. 

https://www.ufmg.br/diversa/20/perfil-beatriz.html
http://www.projetovoaz.com.br/Paginas/PaginaAutor.aspx?Autor=1345
http://vejabh.abril.com.br/edicoes/mineira-beatriz-alvarenga-referencia-nacional-ensino-fisica-700687.shtml
http://vejabh.abril.com.br/edicoes/mineira-beatriz-alvarenga-referencia-nacional-ensino-fisica-700687.shtml
http://www.if.usp.br/gref/
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usado nas escolas, por não contemplar o modelo de ensino de Física concebido pela 

sociedade, voltado para a preparação para o vestibular. 

O problema do ensino de Física no Brasil não é recente. No início da década de 

50, o físico norte americano Richard Feynman, prêmio Nobel de Física em 1965 pelos 

trabalhos na área de eletrodinâmica quântica, esteve no Brasil. Entre outras coisas, Feynman 

lecionou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas sediado no Rio de Janeiro, hoje um órgão 

do CNPq, e ficou perplexo com a sistematização do ensino para os futuros professores de 

Física no Brasil, fundamentado na simples memorização dos conceitos, desprovido de 

qualquer significado e reflexão sobre a sua praticidade. Estende esta crítica aos livros de 

Física editados no Brasil, devido à inexistência de abordagens de ordem prática, à introdução 

dos conceitos pura e simplesmente sem nenhuma familiarização com os fenômenos a ele 

relacionados.  

 

Depois de muita investigação, finalmente descobri que os estudantes tinham 

decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer. Quando ouviram “luz que é 

refletida de um meio com um índice de refração”, não sabiam que isso significava 

um material como a água. Eles não sabiam que a “direção da luz” é a direção na qual 

você vê alguma coisa quando está olhando, e assim por diante. Tudo estava 

totalmente decorado, mas nada havia sido traduzido em palavras que fizessem 

sentido. Assim, se eu perguntasse: “O que é o Ângulo de Brewster?”, eu estava 

entrando no computador com a senha correta. Mas se eu digo: “Observe a água”, 

nada acontece – eles não têm nada sob o comando “Observe a água”. (FEYNMAN, 

2006, p. 206)  

 

Passados 60 anos da visita do professor Feynman por aqui, a prática pedagógica 

do ensino de Física no Brasil, em sua grande maioria, continua sistematizada à base de uma 

memorização desvinculada de um sentido prático. As respostas dos alunos soam como 

simples ecos da fala do professor, “com o mesmo comprimento de onda e a mesma 

frequência”, desprovidas de qualquer senso crítico. 

Embora a concepção do ensino de Física tenha evoluído em busca de melhores 

abordagens, isto tem se refletido timidamente nas salas de aula. A formação de professores de 

Física continua precária, a começar pelos currículos, que privilegiam disciplinas de cunho 

teórico. A prática pedagógica continua a privilegiar os aspectos quantitativos.  

Há anos, a coleção adotada nos cursos de Licenciatura é a “Fundamentos de 

Física”, mais conhecida como “o livro do Resnick
14

”, sobrenome de um de seus autores. Este 

livro apresenta, ao final de cada capítulo, duas baterias de exercícios. A primeira, intitulada 

                                                           
14

 Foi professor da Universidade de Pittsburgh, onde conheceu David Halliday, com quem escreveu seu livro 

mais lido.  Estima-se que mais de sete milhões de estudantes já tenham estudado com os seus livros. 
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Questionário, apresenta indagações de ordem conceitual e prática, e a segunda, chamada 

Exercícios e Problemas, oferece uma grande quantidade de exercícios que avaliam aspectos 

quantitativos do assunto dado.  

Passam-se os anos, surgem novas concepções acerca do ensino de Física, mas a 

praxis pedagógica continua a mesma, com uma supervalorização às questões que avaliam os 

aspectos quantitativos.  

Não pode se esperar que seja diferente no ensino médio, com professores menos 

qualificados. Enfim, defende-se uma atitude diferente, mas continua-se agindo da mesma 

forma. 

O material didático utilizado pelas turmas em que foi aplicada a presente pesquisa 

é a coleção Universo da Física, de autoria de José Luiz Sampaio e Caio Sérgio Calçada, 

Editora Atual, volumes 1 e 2, respectivamente para as turmas de 1º e 3º ano. Esta coleção, 

embora utilize provocações de ordem conceitual e prática, principalmente na abertura e 

apresentação dos capítulos, que contemplam inclusive o tema gerador da presente pesquisa, o 

automóvel, adota uma prática comum a quase todas as coleções disponíveis no mercado 

editorial brasileiro, apresentando no final do capítulo extensas listas de exercícios, voltadas 

quase que exclusivamente para a interpretação de aspectos quantitativos das grandezas físicas, 

contribuindo para a visão distorcida do estudo de Física, fundamentada na mera habilidade em 

resolver problemas que enfatizam a pura aplicação de fórmulas.  

A sua apresentação teórica contempla os aspectos conceituais de forma 

satisfatória, no que tange o rigor técnico e o nível de profundidade da abordagem. A 

explicação do fenômeno das marés dada nesta coleção, por exemplo, é uma das mais 

interessantes disponíveis nas coleções de Física para o ensino médio. O seu pecado maior é 

não contemplar os aspectos conceituais, principalmente aplicados ao dia a dia do aluno, nas 

atividades práticas. 

Para se comprovar o quanto esta coleção fundamenta a aprendizagem na 

interpretação dos aspectos quantitativos, o seu capítulo 12, dedicado ao estudo da força 

elástica, da força de atrito e da força de resistência do ar apresenta 50 exercícios, dos quais 

apenas um, o exercício de número 16, não solicita como resposta uma informação numérica. 

Existem tantas situações do cotidiano do aluno relacionadas com estas forças, especialmente 

com o atrito, que poderiam ser discutidas em sala de aula, mas o livro praticamente as ignora. 

Apesar disso, o livro é contemplado pelo Plano Nacional do Livro Didático
15

. 

                                                           
15

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico 

dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.  Após a 
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2.4 O ensino de Física na perspectiva dos exames vestibulares 

 

 

Sabemos o quanto o vestibular molda o ensino médio, principalmente nas escolas 

particulares que, com raras exceções, apregoam a sua eficácia fundamentada no sucesso dos 

seus alunos nos exames vestibulares. Por questões mercadológicas, isto acaba refletindo a 

abordagem dos livros didáticos, conforme veremos a seguir. 

A Reforma Universitária de 1968 instituiu a unificação dos vestibulares 

oferecidos por uma mesma instituição de ensino superior, até então cada curso oferecia o seu 

próprio processo seletivo. Devido o grande número de candidatos inscritos, os vestibulares 

unificados passaram a utilizar unicamente questões de múltipla escolha e adotaram o uso do 

cartão resposta para acelerar o processo de correção das provas. Isto favoreceu o emprego de 

questões numéricas nas provas de Física. Este processo perdurou até os anos 90, quando 

algumas Universidades passaram a aplicar o vestibular em duas fases, em que as provas de 

segunda fase, também chamadas de específicas, contemplavam questões que exigiam um 

senso crítico mais elaborado. 

 Neste contexto, foi editada em 1975 a coleção Os Fundamentos da Física, mais 

conhecida como o livro do Ramalho
16

, sobrenome de um de seus autores, todos à época 

professores de cursos pré-vestibulares. Esta coleção não apenas dominou o mercado de livros 

didáticos de física nas últimas décadas, como influenciou várias outras que surgiram 

posteriormente que utilizam não apenas a mesma ordem de disposição dos conteúdos, mas, 

sobretudo a mesma sistemática de abordagem teórica, voltada para a habilidade de resolução 

de extensas listas de exercícios com a predominância de questões de vestibulares que 

contemplam a mera substituição de fórmulas, sem uma análise crítica dos conceitos físicos 

envolvidos. 

                                                                                                                                                                                     
avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das 

coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 

aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article – acesso em 21 jan. 

2014. 
16

 Na tentativa de analisar o efeito do livro do RAMALHO lançado em 1976 nas aulas de física, Chiquetto 

(2010) avalia os vestibulares dos últimos 20 anos, indicando que o livro parece ter uma perspectiva de uso pelos 

professores como um “manual” para as provas do vestibular. Alessandro A. L. Garcia e Cristina Leite. ATAS - 

Seminário Ensinar com Pesquisa  
 

. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
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São raras as coleções que fogem a esse modelo tradicional do ensino de Física, 

pautado na resolução de problemas que valorizam a mera aplicação de fórmulas, dentre as 

quais destacamos a coleção Curso de Física, dos professores Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga, mais conhecida como o “livro da Beatriz”, como apresentado anteriormente. 

 

A maioria dessas obras não apresenta referências históricas, não relaciona a física 

com a vivência quotidiana, não traz aplicações tecnológicas, não aprofunda análises 

em casos particulares, nem aborda problemas mais elaborados. Quando refere-se a 

alguns desses pontos, fato ocasional, fá-lo de modo muito superficial, uma vez que o 

esquema geral dessas obras é a apresentação conceitual voltada à resolução de 

exercícios, mais para a aplicação de fórmulas do que para outros aspectos. Daí 

trazerem um número sempre elevado de exercícios propostos e modelos resolvidos, 

com ausência completa de problemas mais abrangentes. Muitos desses livros 

assemelham se às apostilas dos cursinhos pré-vestibulares da década de 70, um 

pouco mais elaborados, é claro. Esse é o caso, por exemplo, do livro “clássico” de 

Francisco Ramalho e outros, conhecido como livro do Ramalho, que foi muito 

utilizado em todo o país nas décadas de 70 e 80, cujos autores foram notáveis 

professores do Cursinho Universitário e de outros cursos preparatórios para 

vestibulares. (WUO, 2000, p. 53) 

 

No início da década passada, surgiu um movimento, em algumas Universidades 

públicas brasileiras, principalmente nas mantidas pelo governo federal, de contemplar o 

programa de Física Moderna nos seus exames vestibulares. Na Universidade Federal do Ceará 

(UFC) isto ocorreu em 2001. Este fato repercutiu imediatamente nas escolas e no mercado 

editorial. No âmbito das escolas, os alunos se mostravam apreensivos em ter que compreender 

concepções absurdas para a sua intuição, muitos professores se mostravam apreensivos por 

nunca terem lecionado, e às vezes nem estudado, este tema.  

As editoras apressaram-se em visitar as escolas, oferecendo apêndices aos livros 

já adotados e prometendo a inclusão do programa no próprio livro a partir do ano seguinte, o 

que se concretizou. Antes disso, os tópicos de Física Moderna eram exibidos timidamente em 

algumas coleções, como o Curso de Física, de autoria de Antônio Máximo Ribeiro da Luz e 

Beatriz Alvarenga Álvares, que destinava um pequeno espaço para destacar a limitação da 

mecânica newtoniana. Tudo transcorria normalmente, muitos alunos se apaixonaram pelo 

intrigante mundo da Física Quântica, quando, de repente, em meados de 2010, surge a notícia 

que o ENEM deveria substituir os exames vestibulares, o que se concretizou meses depois, 

em alguma Universidades federais, entre elas, a UFC.  

Como o programa de Física do ENEM não contempla a Física Moderna, 

imediatamente todas as escolas suprimiram este item do programa de Física, até porque ele já 

não era exigido no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Como num passe 

de mágica, o ensino de Física Moderna perdeu o sentido para as escolas, e de nada adianta 
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você tentar convencer um diretor de escola que é importante oferecer um curso num horário 

extraordinário para os alunos que venham a ter interesse, porque a política da escola é voltada 

para resultados em vestibulares. 

Como consequência, a inserção de Física Moderna nas coleções didáticas também 

perdeu o significado. A continuar a adoção do ENEM como processo seletivo das nossas 

Universidades federais, a tendência é o programa de Física Moderna perder espaço nestas 

coleções, em troca de situações que contemplem as competências exigidas pelo processo 

seletivo vigente.  

Como se vê, o processo seletivo utilizado pelas Universidades, principalmente as 

federais, exerce grande influência no ensino médio, especialmente nas escolas particulares, e 

infelizmente o ensino de Física Moderna, que demorou muito tempo para ser valorizado pelos 

alunos, perdeu completamente o sentido nos dias de hoje. 

Pela mesma razão, exceto a coleção elaborada pelo GREF, os livros didáticos de 

ensino médio não comentam, mesmo superficialmente, nada sobre a dinâmica do corpo 

rígido, apesar dos seus conceitos possibilitarem a discussão de inúmeros exemplos de ordem 

prática como o equilíbrio de uma bicicleta e o encolhimento do corpo, utilizado por uma 

bailarina quando deseja girar com maior frequência, recurso também utilizado pelos atletas de 

ginástica artística e saltos ornamentais ao executarem saltos mortais. 

O mesmo acontece com o estudo de hidrodinâmica, que raramente é citado nos 

livros didáticos, por não ser contemplado pelos programas dos exames vestibulares, embora 

ele explique a sustentação de uma aeronave. Por esta razão, poucos são os alunos que sabem 

diferenciar as razões da sustentação de um helicóptero e de uma aeronave, ou ainda, o que é 

mais grave, de um dirigível e de uma aeronave. A asa utilizada por um carro de corrida, tão 

propalada nas narrações esportivas, tem o mesmo princípio do funcionamento da asa de um 

avião, como se esta estivesse de cabeça para baixo. Enquanto na aeronave a passagem do ar 

pela asa causa uma força ascendente, no carro de corrida, a função da asa é criar uma força 

descendente, empurrando o carro contra o solo. E qual é a vantagem prática do ar empurrar o 

carro contra o solo? Isto faz aumentar a força normal o que favorece o aumento da força de 

atrito que traciona o carro.  

Outra aplicação dos princípios de hidrodinâmica, que certamente seria muito 

interessante para ser discutida em sala de aula, é a curva realizada por uma bola de futebol 

quando esta é chutada com o lado interno ou o externo do pé, o chamado chute de três dedos, 

que ficou imortalizado como a “folha seca” por um jogador brasileiro que disputou a Copa de 

1950. São tantos os alunos que correm para a quadra para jogar futebol no intervalo, por que 
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não se pode discutir o efeito Magnus, que um dia foi ignorado por um famoso narrador 

esportivo, ao falar com toda a autoridade que a bola não poderia fazer uma curva, pois 

violaria as leis da Física?  

Os cobradores de falta abusam deste recurso para enganar o goleiro adversário. O 

vídeo mais impressionante sobre este efeito é de um gol de uma falta feito pelo Brasil, num 

amistoso contra a França, em 1997. A bola foi chutada numa direção tão distante da direção 

do gol, que o goleiro francês não acreditou que a bola tomasse o rumo da rede. De repente, a 

bola fez uma curva acentuada e ainda bateu na trave antes de cruzar a linha do gol. Vale 

salientar que este efeito é utilizado não apenas no futebol, mas também nos demais esportes 

que utilizam bola, como o vôlei, o basquete, o tênis e até mesmo no jogo de sinuca, quando se 

deseja aplicar um efeito sobre a bola. 

 

Muitos comentaristas chamavam a jogada de "o gol que desafia a física", mas o 

estudo mostra que uma equação matemática pode descrever perfeitamente a 

trajetória da bola. "Nós mostramos que a trajetória natural de uma esfera quando ela 

gira é em espiral", disse à BBC o físico Christophe Clanet, da Ecole Polytechnique 

de Paris. Fonte: http://noticias.sangari.com/pages/201009/Cientistas-desvendam-

segredo-de-famoso-gol-de-falta-de-Roberto-Carlos-15260.html 

 

Assim o engessamento despropositado do ensino médio pelos exames vestibulares 

como tudo na vida tem um lado bom e outro ruim. O bom é que ele assegura um mecanismo 

de cobrança por parte do aluno para que o professor não deixe de lado assuntos com os quais 

não possua empatia, o que comumente ocorre em turmas de 1º e 2º ano, devido à falta de um 

programa comum a todas as escolas. No 3º ano do ensino médio, o próprio aluno é vigilante 

ao cumprimento do programa por parte do professor, devido à ânsia de lograr aprovação no 

vestibular. 

Por outro lado, este engessamento do ensino, não apenas de Física, mas também 

de outras áreas, contribui para a exclusão de assuntos que propiciam discussões pertinentes ao 

dia-a-dia do aluno, tornando o convívio da sala de aula cada vez mais distante das suas 

necessidades diárias de dialogar com um mundo em que as mudanças tecnológicas ocorrem 

muito rapidamente.  

O apelo do vestibular está tão fortemente enraizado na cultura dos nossos alunos 

que até mesmo no 1º e 2º anos do ensino médio eles abominam a discussão de assuntos que 

não sejam contemplados pelo programa dos exames vestibulares.  

Infelizmente, quase todos os alunos e muitos dos pais têm como principal 

expectativa do ensino médio, a promoção ao ensino superior, prioritariamente numa 
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instituição pública, como se esta etapa de ensino não tivesse nenhum significado, caso não 

fosse necessária à aplicação de um processo de seleção para o aluno ter acesso ao ensino 

superior. Este fato tem gerado sérias distorções entre o ensino de Física escolar e a Física dos 

recursos tecnológicos modernos.  

A exclusão do estudo de Física Moderna, devido à adoção do ENEM como 

processo seletivo às Universidades, priva os alunos de qualquer significado dos recursos 

tecnológicos do mundo moderno. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

3.1.1 Quanto à natureza 

 

 

A pesquisa é classificada como aplicada
17

, uma vez que ela tem como propósito 

obter conclusões que possam gerar aplicações de ordem prática, no caso, dirigidas à solução 

de problemas na área do ensino, cujo objetivo é promover um maior interesse dos alunos do 

ensino médio pelo estudo de Física e consequentemente obter melhores níveis de 

aprendizagem. 

 

 

3.1.2 Quanto às formas de abordagem do problema 

 

 

A pesquisa é classificada como qualitativa
18

, uma vez que a sua abordagem 

pressupõe a análise qualitativa de fenômenos físicos associados ao funcionamento e a 

utilização adequada de veículos automotores
19

 de via terrestre. 

Apesar de ser caracterizada de forma qualitativa, a presente pesquisa tem traços 

quantitativos, uma vez que as conclusões são levantadas a partir de um quadro comparativo de 

desempenho de grupos distintos de discente através do levantamento percentual de acertos da 

avaliação de conhecimentos prévios e da avaliação diagnóstica de aprendizagem. 

                                                           
17

 A pesquisa aplicada, como o próprio nome indica, é aplicação da pesquisa básica ou pura. É muito usada nas 

ciências sociais. A pesquisa aplicada se destina a aplicar leis, teorias e modelo, na solução de problemas que 

exigem ação e/ou diagnóstico de uma realidade. Por meio da pesquisa aplicada, é possível produzir produtos, 

processos e patentes, e a geração de novas tecnologias e conhecimentos resultantes do processo de pesquisa. 

(POLAK; DINIZ; SANTANA, 2011, p. 70) 
18

 A investigação qualitativa é uma pesquisa descritiva e dirigida à compreensão e descrição de 

fenômenos globalmente considerados, bem como à dinâmica existente entre a realidade e os sujeitos. 

Esta modalidade prestigia o tratamento interpretativo, ou hermenêutico dos dados e não exige o 

tratamento estatístico. (POLAK; DINIZ; SANTANA, 2011, p. 72) 
19

 Veículo automotor é todo aquele que tem propulsão autônoma, ou seja, que é capaz de se deslocar por seus 

próprios meios, sem que haja a necessidade de ser puxado ou empurrado. Disponível em: 

<http://www.dicio.com.br/automotor/> - acesso em 21 jan. 2014. 

http://www.dicio.com.br/automotor/
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3.1.3 Quanto ao objetivo geral 

 

 

Quanto ao objetivo geral da pesquisa, ela pode ser classificada como 

exploratória
20

, pois possui a finalidade de proporcionar maior familiaridade com a 

compreensão de um tema inexplorado, uma vez que existe pouco conhecimento sobre o 

ensino de Física contextualizado ao funcionamento e à utilização do automóvel. 

 

 

3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa é classificada como 

pesquisa-ação
21

, pois é uma pesquisa concebida visando uma ação para a resolução de um 

problema coletivo, no caso a aprendizagem de Física por discentes do ensino médio. 

 

 

3.2 Caracterização do grupo amostral 

 

 

A pesquisa foi realizada em 4 (quatro) turmas de ensino médio integrado em 

informática de uma instituição de ensino público federal, das quais duas turmas são do 1º ano 

e as outras duas, do 3º ano. 

A razão da opção de se preferir trabalhar com turmas de diferentes séries deveu-se 

ao fato da abrangência dos conteúdos de Física envolvidos na pesquisa e por se decidir por 

trabalhar exclusivamente com os conteúdos já vivenciados pelos discentes até a aplicação da 

pesquisa. 

Enquanto o conteúdo programático do 1º ano é dedicado ao estudo de Mecânica e 

Termologia, com uma carga horária de 4 aulas semanais, os alunos do 3º ano têm apenas 3 

                                                           
20 A pesquisa exploratória é aplicada para estudar problemas novos ou pouco conhecidos e responde 

questões do tipo “o que?, como?, e por que?”. O ponto de partida é geralmente um conjunto de noções 

ou suposições e tem como objetivo: identificar, definir e ilustrar fenômenos relevantes, explicar 

características específicas, efeitos e inter-relações. (POLAK; DINIZ; SANTANA, 2011, p. 75). 
21

 A pesquisa-ação é destinada a mudar sistemas sociais, com vista a atingir certos objetivos, como melhorar o 

aproveitamento de estudantes nas escolas. (POLAK; DINIZ; SANTANA, 2011, p. 80) 
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aulas semanais e o seu programa curricular é dedicado ao estudo de Termologia e Óptica. 

Devido à defasagem do calendário letivo, face às greves realizadas pelos servidores federais 

em 2011 e 2012, o ano letivo vigente só se encerrará em março de 2014. Assim, o conteúdo 

programático da série ainda não tinha sido integralizado no momento da aplicação da 

pesquisa, o que ocorreu na primeira semana letiva de janeiro de 2014. 

As turmas de 1º Ano apresentaram no início do ano letivo grande defasagem de 

conteúdos básicos da Matemática, o que foi diagnosticado quando da iniciação do estudo da 

Cinemática, gerando um atraso no cumprimento do programa previsto. Como os alunos desta 

série são todos novatos na instituição e oriundos de realidades bem diferentes, as turmas são 

muito heterogêneas. Há alunos que vieram de escolas particulares do município, mas a grande 

maioria veio de escolas públicas municipais de realidades bem diversas, visto que a 

instituição recebe alunos de trinta e quatro municípios situados no seu entorno. Assim, no 

início do ano letivo, foram sacrificadas três semanas de aula para que se fizesse um 

nivelamento teórico das ferramentas matemáticas básicas necessárias ao estudo da 

Cinemática, como operações numéricas, expressões numéricas, unidades de medida e funções 

do 1º e 2º graus. Mesmo após este minicurso de nivelamento, alguns alunos continuam 

apresentando severas dificuldades de aprendizagem. Por esta razão, a equipe de professores 

de Física sugeriu à diretoria acadêmica da instituição que fosse ofertado um curso de 

formação integrada e continuada para atender não apenas os alunos do 1º Ano, mas outros que 

estivessem apresentando dificuldades. Foi ofertado no mês de dezembro um edital com 80 

vagas para um curso, intitulado Física Básica, e todas as vagas foram preenchidas.  

No momento da aplicação da pesquisa, os alunos do 1º ano já tinham visto toda a 

Cinemática e estavam concluindo o estudo dos princípios da Dinâmica, com a análise das 

forças atuantes em trajetórias circulares, o que evidencia a defasagem do cumprimento do 

programa, o que pode ser comprovado se comparado com o programa previsto para o presente 

ano letivo, constante no anexo A. 

Os alunos do 3º ano já tinham concluído os estudos de Termologia, quando da 

aplicação da pesquisa, mas o conteúdo de Óptica Geométrica visto até então foi apenas o 

relativo à reflexão da luz, em espelhos planos e esféricos. O conteúdo programático previsto 

para o ano letivo corrente, para este grupo de discentes, consta no anexo B do presente 

trabalho. Estes alunos viram no 1º Ano o conteúdo de Mecânica e no 2º Ano o conteúdo de 

Eletricidade. Este grupo é mais homogêneo que o outro, formado pelos alunos do 1º Ano. 

Para cada uma das séries, utilizou-se uma turma para que se procedesse a 

aplicação dos conceitos físicos contextualizados ao automóvel, doravante denominada turma 
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avaliada (TA) e outra turma foi utilizada como turma controle (TC). As turmas têm cada, 

cerca de 40 alunos, que frequentam as aulas, todos eles, no turno da manhã e os níveis de 

aprendizagem em Física são semelhantes, de sorte que é indiferente, para cada série, a escolha 

de uma turma ou da outra para ser avaliada. 

Todas as turmas têm uma carga horária semanal de 30 aulas, de 45 minutos cada, 

sendo ofertadas 6 aulas diariamente de segunda a sexta feira. Como muitos alunos residem em 

municípios situados num raio de até 50 km do Campus, a pesquisa foi aplicada no próprio 

turno do aluno, o matutino, para evitar que houvesse um esvaziamento da atividade, o que foi 

viabilizado graças à cooperação de vários professores que não apenas cederam as suas aulas 

como também se responsabilizaram pela aplicação de alguns procedimentos da pesquisa, 

como a avaliação de conhecimentos prévios e a avaliação diagnóstica de aprendizagem. 

 

 

3.3 Conteúdos contemplados pela pesquisa e a sua contextualização com o automóvel 

 

 

3.3.1 Turmas de 1º ano 

 

 

Respeitando a condição de trabalhar na pesquisa apenas com os conteúdos já 

vistos pelos alunos e tendo em vista a relevância dos respectivos conteúdos no assunto em 

discussão, o automóvel, o trabalho desenvolvido com as turmas do 1º ano foi dividido em 5 

tópicos: cinemática escalar, cinemática angular, leis de Newton, força de atrito e forças em 

trajetórias circulares. 

O Quadro 2 relaciona os conceitos de cinemática escalar contemplados nesta 

pesquisa com a sua respectiva contextualização ao automóvel. 
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Quadro 2 – A Cinemática Escalar e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

Unidades de Medida 

Cuidado ao dirigir um carro importado, pois o seu velocímetro pode 

estar indicando valores em milhas por hora. 

Velocidade Instantânea Como funcionam os fotossesnsores? 

Velocidade Média 

Como funcionam os sinais sincronizados? Como os engenheiros de 

trânsito procedem para implantar uma “onda verde” numa avenida? 

Tempo de Reação 

Qual a influência do tempo de reação na distância que se deve 

guardar para o carro que trafega à frente? Que fatores podem 

influenciar o tempo de reação de uma pessoa? 

Velocidade Relativa 

Qual a importância da velocidade relativa no impacto em 

decorrência da colisão entre dois veículos? Que tipo de colisão 

oferece maior risco aos ocupantes de um carro? 

Movimento 

Uniformemente Variado 

De que maneira a velocidade de um veículo interfere na distância 

necessária para que ele pare, sob a ação dos freios? 

Queda Livre 

Avaliando a velocidade de um carro a partir da velocidade obtida 

por corpos em queda livre. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na discussão sobre o tempo de reação, foi enfatizada a necessidade de que o 

condutor de um veículo se conscientize de evitar dirigir em condições que afetam o seu tempo 

de reação, como cansaço, sonolência e consumo de álcool ou drogas. 

Outro fenômeno que influencia o tempo de reação do motorista é a realização de 

uma tarefa paralela como sintonizar o rádio, ou manusear um aparelho celular. Destaca-se a 

importância de se evitar o uso de celular, mesmo com o fone de ouvido, pois pesquisas 

comprovam que mesmo nestas condições, o seu uso aumenta o tempo de reação do motorista, 

contribuindo para a incidência de acidentes.  

O Quadro 3 relaciona os conceitos de cinemática angular contemplados na 

presente pesquisa e sua contextualização aplicada ao automóvel. 
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Quadro 3 – A Cinemática Angular e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

Velocidade Linear x 

Velocidade Angular 

Você sabia que a troca dos pneus de um carro por outros de 

tamanho diferente, irá desregular o velocímetro? 

Acoplamento de Polias 
Como se dá a transmissão de movimento do motor às rodas 

motrizes do carro? 

 

Qual a função da caixa de marchas? Como ela funciona? 

Qual a função do diferencial? O que aconteceria com as rodas 

motrizes do automóvel se ele não existisse?  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na discussão do sistema de transmissão do automóvel, foi feita uma breve 

menção sobre a transmissão de uma bicicleta. Como este meio de transporte é muito familiar 

ao aluno e o seu mecanismo de transmissão, é bem mais simples, além de visível, a sua 

compreensão favorece a concepção de elementos subsunçores, essenciais para a elaboração da 

aprendizagem significativa, segundo David Ausubel. 

O Quadro 4 relaciona as três leis de Newton com a sua respectiva 

contextualização aplicada ao automóvel. 

 

Quadro 4 – As leis de Newton e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

Princípio da Inércia 
Por qual razão é tão importante o uso do cinto de segurança e 

do encosto de cabeça? 

 

Por que o Código de Trânsito Brasileiro não permite o 

transporte de passageiros em compartimento de carga como a 

caçamba de um caminhão ou de uma camioneta? 

 
Você sabia que bagagens não devem ser transportadas soltas no 

compartimento de passageiros? 

 O que é a força G? Ela realmente existe ou é fictícia?  

Princípio Fundamental da 

Dinâmica 

Os carros modernos têm a carroceria mais flexível que os 

carros antigos. Isto é vantajoso numa colisão? Qual a vantagem 

do uso do air bag? Por que os organizadores de provas de 

automobilismo costumam utilizar barreiras de pneus nas 

curvas? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Neste tópico foi dado especial destaque aos dispositivos de segurança de um 

veículo que estão relacionados com o princípio da Inércia  

O Quadro 5 relaciona a força de atrito com a sua respectiva contextualização 

aplicada ao automóvel. 

 

Quadro 5 – A Força de Atrito e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

O Indispensável Atrito 

Qual a origem da força que propulsiona um automóvel? Qual a 

diferença entre um carro com tração dianteira, traseira ou nas 

quatro rodas? 

 
Você sabia que o atrito é indispensável não apenas para frear, 

mas também para acelerar um automóvel? 

  
Você sabia que é graças ao atrito que um carro pode se manter 

parado num plano inclinado, como uma ladeira? 

 

Qual a função dos sulcos existentes nos pneus de um carro? 

Você sabia que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece um 

valor mínimo permitido para eles? 

 

Você sabia que as condições de frenagem de uma rodovia 

plana são piores em aclives e declives que num trecho 

horizontal? 

Coeficientes de Atrito 
Como funciona o freio ABS? Qual a vantagem do seu uso, em 

comparação ao freio convencional? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar no estudo da Força de Atrito que os livros didáticos geralmente 

destacam o seu aspecto negativo, como dissipador de energia mecânica, mas que ele é 

indispensável para a realização de tarefas simples do nosso dia a dia como o ato de caminhar, 

segurar um copo, manutenção do laço de um cadarço ou fixação de um prego ou parafuso. 

No tocante ao automóvel, dá-se especial destaque à consciência que devemos ter 

da influência do estado do pneu e da pista para garantir boas condições de frenagem. Assim, é 

importante destacar a existência de um dispositivo, o TWI, que permite ao próprio motorista 

checar se o pneu do seu carro ainda está em boas condições de uso. 

Ressalta-se neste tópico a vantagem do uso do freio ABS, em comparação ao freio 

convencional, a partir da diferença entre os valores dos coeficientes de atrito estático e 
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cinético para um par de superfícies. Os carros fabricados no Brasil vêm progressivamente 

aumentando o percentual do uso deste dispositivo, devido às resoluções 311 e 380 do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Em 2014, todos os carros fabricados no Brasil 

deverão, por força de regulamentação federal, sair com este item da fábrica. 

O Quadro 6 relaciona a força centrípeta com a sua respectiva contextualização 

aplicada ao automóvel. 

 

Quadro 6 – A Força Centrípeta e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

A Força Centrípeta 

Você sabia que existe um valor máximo que a velocidade de um 

automóvel pode ter, para que este consiga fazer uma curva num 

plano horizontal? Quais os parâmetros que influenciam o valor 

desta velocidade máxima? 

 

Qual a vantagem do uso de curvas sobrelevadas nos trechos em 

que os carros desenvolvem grandes velocidades? 

 

Por qual razão os passageiros têm a sensação de frio na barriga 

quando um automóvel trafega em alta velocidade por um trecho 

curvo em forma de lombada? 

 

Qual a curvatura que uma lombada precisa ter, para fazer o veículo 

que por ela passa perder contato com o solo, se o motorista 

desrespeitar os limites de velocidade? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Enfatiza-se neste tópico a compreensão da existência de uma velocidade máxima 

permitida para um carro, ao descrever uma curva numa pista horizontal, e dos fatores que a 

determinam:  

 

 

3.3.2 Turmas de 3º ano 

 

 

Respeitando os conteúdos já vistos pelos alunos no presente ano letivo e segundo 

a sua relevância para os temas, os assuntos trabalhados foram divididos em dois tópicos: 

reflexão da luz e termologia. 
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O Quadro 7 relaciona a força centrípeta com a sua respectiva contextualização 

aplicada ao automóvel. 

 

Quadro 7 – A Reflexão da Luz e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

Espelhos Planos 

Porque as ambulâncias e os carros de bombeiros têm as inscrições 

invertidas lateralmente em sua parte frente? 

 
Como funciona o sistema anti ofuscamento do retrovisor interno 

de um automóvel? 

Espelhos Esféricos 

Você já reparou que é comum nas saídas de estacionamentos o uso 

de espelhos convexos? Porque não se usam neste caso espelhos 

planos? 

 

Alguns veículos utilizam também espelhos convexos nos 

retrovisores externos. Qual a sua vantagem? Qual risco há na 

utilização destes espelhos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destaca-se neste capítulo a importância do campo visual do conjunto de espelhos 

retrovisores como item de segurança, na perspectiva de diminuir a formação de pontos cegos, 

e com isso permitir ao condutor do veículo realizar manobras com uma maior margem de 

segurança. Outro fato a ser destacado é o uso de retrovisores convexos com o objetivo de 

ampliar o campo visual. 

O Quadro 8 relaciona os conceitos de Termologia com a sua respectiva 

contextualização aplicada ao automóvel. 
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Quadro 8 – A Termologia e sua abordagem aplicada ao automóvel. 

Conceito / Assunto Abordagem aplicada ao automóvel 

Dilatação Térmica 

Em que momento do dia paga-se mais pela gasolina que se 

compra? Este fator teria importância se o preço da gasolina 

fosse estipulado em função de sua massa? 

Propagação do Calor 

Como funciona o sistema de arrefecimento do motor de 

um automóvel? 

 

O que é a válvula termostática? Qual a sua função no 

sistema de arrefecimento a água de um automóvel? 

 

Por qual razão um carro exposto ao sol aquece mais 

quando os seus vidros estão fechados? 

Capacidade Térmica 

Por qual razão o sistema de arrefecimento a água é mais 

eficiente que o sistema de arrefecimento a ar? 

Calor de Combustão 

Por que pode não ser vantajoso, do ponto de vista 

financeiro, comprar álcool ao invés de gasolina, mesmo o 

litro deste custando menos? 

Gases Perfeitos 

Por qual razão sente-se dor no ouvido quando um carro 

está subindo uma serra? 

Por que não se deve calibrar o pneu de um carro após 

quilômetros rodados? 

Qual a função do depósito de expansão que é conectado ao 

radiador de um automóvel? De que maneira o líquido de 

arrefecimento flui entre o radiador e este reservatório? 

Termodinâmica 

Por que, ao se esvaziar o pneu de um carro, o ar sai frio, 

mesmo que pudesse estar quente no seu interior? 

Máquinas Térmicas 

Você sabia que o motor de um automóvel é um exemplo 

de máquina térmica e que estas máquinas operam em 

ciclos? Quais as diferentes etapas que constituem o ciclo 

Otto, responsável pelo funcionamento dos motores 

movidos à gasolina? 

 

Você já deve ter ouvido falar que em longos trechos em 

declive, como por exemplo, na descida de uma serra, não 

se deve usar a “banguela”, dispensando o uso do freio 
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motor. Como pode o motor de um carro ser usado para 

ajudá-lo a perder velocidade, se a sua função é justamente 

o oposto? 

 

Você já deve ter visto em filmes, a utilização de manivelas 

para dar partida no motor de carros antigos. Qual a razão 

para o uso desta manivela? Nos carros modernos, qual 

dispositivo supre a sua função? 

 

Qual a função do tubo respirador (snorkel) utilizado em 

alguns veículos 4 x 4? 

 

Que significado tem o “número de giros” do motor de um 

carro? 

 

Quais as diferentes etapas que constituem o ciclo Diesel, 

responsável pelo funcionamento do motor de um carro 

movido a óleo diesel? Quais as semelhanças e as diferenças 

entre o ciclo Diesel e o ciclo Otto? 

 

Qual a vantagem do motor de um carro ser do tipo turbo 

compressor? E de ter intercooler? 

 

Você já deve ter ouvido falar que os jogadores brasileiros 

não gostam de jogar em estádios situados em grandes 

altitudes, como alguns existentes na Cordilheira dos Andes, 

pois o ar mais rarefeito compromete o condicionamento do 

atleta. Será que a performance do motor de um automóvel 

também ficaria comprometida em grandes altitudes? 

Máquina Refrigeradora 

Qual o princípio físico que assegura o funcionamento do ar 

condicionado de um automóvel? Qual a origem da energia 

que o alimenta? 

Entropia 

O que é entropia? Que tipo de limitação esta grandeza 

física impõe às máquinas térmicas, como o motor de um 

automóvel? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste capítulo, foi dado especial destaque à compreensão do funcionamento do 

motor de um automóvel, a principal aplicação tecnológica da máquina térmica nos dias atuais, 
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a partir da interpretação dos ciclos termodinâmicos propostos por Nikolaus Otto e Rudolf 

Diesel. 

Destaca-se a compreensão de que, como máquina térmica, o motor de um carro 

opera em ciclos, e analisam-se as diferentes fases que compõem o ciclo Otto, utilizado nos 

motores dos automóveis movidos à gasolina e o ciclo Diesel, utilizado nos motores acionados 

pela combustão de óleo diesel. Busca-se ainda a compreensão das principais especificações 

técnicas de um motor, como a sua volumetria (1.0, 1.6 ou 2.0), o número de válvulas 

existentes, e os seus acessórios de potência, o turbo e o intercooler. 

 

 

3.4 Física aplicada ao automóvel: uma abordagem prática 

 

 

Diante da impossibilidade de levar o automóvel até a sala de aula, durante a 

aplicação da pesquisa foram utilizados, além de uma apresentação teórica em power point, 

aparatos que propiciassem uma analogia com o uso do automóvel. Assim, na turma de 1º Ano 

foi utilizado um skate para a ilustração das leis de Newton e uma bicicleta para destacar os 

diferentes tipos de acoplamento de polias e a força de atrito responsável pela sua propulsão, 

permitindo que se fizesse uma analogia com o funcionamento de um carro com tração 

traseira. 

Na turma de 3º Ano, com a utilização da mesma bicicleta, foi colado, com a ajuda 

de fita gomada, num dos retrovisores inicialmente um espelho côncavo e posteriormente um 

convexo e foi solicitado que os alunos comparassem primeiro o campo visual destes dois 

espelhos e posteriormente o campo visual do espelho convexo e o do espelho plano, para 

explicar qual a vantagem do uso do primeiro.  

Para o estudo da Termodinâmica, foi utilizado um Objeto de Aprendizagem
22

 

criado pelo professor Romero Tavares
23

 que descreve os quatro tempos do ciclo Otto, através 

de uma simulação que demonstra o mecanismo de funcionamento de um cilindro automotivo 

e a correspondente representação gráfica do ciclo num diagrama p x V, em tempo real. O 

                                                           
22

 Os Objetos de Aprendizagem (OA) são recursos multimídia (simulação, animação ou vídeo) que ilustram 

conceitos de diferentes áreas de conhecimento. Constituem uma ferramenta de forte apelo ao ensino de diversos 

conteúdos da Física do ensino médio, devido o seu grau de abstração. 
23

 Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 

coordenador do Núcleo de Construções de Objetos de Aprendizagem (NOA) da referida Universidade. 
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referido Objeto de Aprendizagem contempla ainda a apresentação de um mapa conceitual
24

 

sobre o funcionamento de um motor de combustão interna, que se acha ilustrado pela Figura 

5. 

 
Figura 5 – Mapa conceitual do ciclo Otto. 

 
Fonte: http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/15cOtto/materiais/mapa.html - Acesso em 

4jan2014. 

                                                           
24

 Mapas Conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam relações entre conceitos 

ligados por palavras. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes até os menos 

inclusivos. São utilizados para auxiliar a ordenação e a sequenciação hierarquizada dos conteúdos de ensino, de 

forma a oferecer estímulos adequados ao aluno. Esta abordagem dos mapas conceituais está embasada em uma 

teoria construtivista, entendendo que o indivíduo constrói seu conhecimento e significados a partir da sua 

predisposição para realizar esta construção. Servem como instrumentos para facilitar o aprendizado do conteúdo 

sistematizado em conteúdo significativo para o aprendiz. Novak é considerado o criador dos mapas conceituais e 

refere ter usado este em várias pesquisas, contemplando as diversas áreas do conhecimento. Disponível em: 

<http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/defmapasconceituais.html> - acesso em: 23 jan. 2014. 

 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/15cOtto/materiais/mapa.html%20-%20Acesso%20em%204jan2014
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/15cOtto/materiais/mapa.html%20-%20Acesso%20em%204jan2014
http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/defmapasconceituais.html
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O princípio de funcionamento da máquina térmica, o de converter calor em 

movimento, foi demonstrado por um aparato artesanal, ilustrado pela Figura 6, que utiliza o 

mesmo princípio físico da eolípila, máquina térmica idealizada por Heron de Alexandria
25

, 

considerada a precursora das máquinas térmicas, ilustrada pela Figura 7. 

 

Figura 6 – Aparato artesanal de uma máquina térmica rudimentar. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

                                                           
25

 Heron de Alexandria foi um sábio matemático e mecânico grego, do começo da era cristã (século I). Heron foi 

contemporâneo de Jesus Cristo. Ficou conhecido por inventar um mecanismo para provar a pressão do ar sobre 

os corpos, que ficou para a história como o primeiro motor a vapor documentado, a eolípila ou simplesmente a 

"Máquina a Vapor de Heron". Durante séculos a máquina de Heron não tinha serventia alguma. Somente no 

século 18, tempo em que inicia a 1ª Revolução Industrial, é que o invento de Heron começou a ganhar 

significado na tecnologia a serviço do homem. Este experimento é um bom objeto de aula sobre Máquinas 

Térmicas, sobre produção de eletricidade e História da Ciência. Disponível em: 

<http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=541&MAQUINA+TERMICA+DE+HERON> – acesso em 23 jan. 2014. 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=541&MAQUINA+TERMICA+DE+HERON
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=541&MAQUINA+TERMICA+DE+HERON
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Figura 7 – A máquina térmica de Heron de Alexandria, a eolípila. 

 
Fonte: http://www.1deias.com.br/2013/09/heron-de-alexandria.html - (Acesso em 25jan2014). 

 

 

3.5 Coleta dos dados 

 

 

Num primeiro momento foi aplicado nas turmas avaliadas (TA) de 1º e 3º Ano um 

questionário, o Apêndice A do presente trabalho, com o objetivo de diagnosticar a expectativa 

que o discente apresenta com relação ao ensino e ao estudo de Física. O presente questionário 

apresentou 3 perguntas em que o aluno deveria assinalar as assertivas que condiziam com o 

seu pensamento, era apresentado um espaço destinado a ponderações adicionais que o aluno 

julgasse necessário fazer. 

Em seguida, foi aplicada a avaliação de conhecimentos prévios tanto para os 

discentes das duas turmas de 1º Ano, o Apêndice B, quanto para os alunos das duas turmas de 

3º Ano, o Apêndice C. O objetivo desta avaliação era diagnosticar o nível de compreensão 

que os alunos apresentavam dos conteúdos já vivenciados em sala de aula no corrente ano 

letivo, à luz do ensino tradicional. Por conta da necessidade de correção imediata destes 

testes, foram utilizadas apenas questões de múltipla escolha, num total de 12 questões para a 

turma de 1º Ano e 8 questões para as turmas de 3º Ano. Apesar da desigualdade do número de 

questões, ambos os testes foram aplicados em duas aulas de 45 minutos cada. Em seguida, os 

http://www.1deias.com.br/2013/09/heron-de-alexandria.html
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testes foram corrigidos e foi feito o levantamento de acerto absoluto e percentual de cada 

questão. 

Posteriormente, foi feita a contextualização dos conceitos e leis da Física ao tema 

da pesquisa, o automóvel, na turma avaliada de 1º Ano, em 8 aulas de 45 minutos, e na turma 

avaliada de 3º Ano, em 5 aulas de 45 minutos, visando a obtenção de uma aprendizagem 

significativa, respaldada pelo Produto Educacional do presente trabalho, considerado um 

material potencialmente significativo, não apenas pelo fato de obedecer a hierarquização dos 

conceitos, evoluindo gradativamente dos mais amplos para os mais específicos, mas também 

porque buscou articular os novos conceitos com os conhecimentos prévios apresentados pelos 

alunos, que seriam utilizados como subsunçores. 

Após a contextualização do ensino de Física ao automóvel, somente nas turmas 

avaliadas, foi aplicada a avaliação diagnóstica de aprendizagem, tanto para a turma avaliada 

de 1º Ano, o Apêndice D, quanto para a turma avaliada de 3º Ano, o Apêndice E, contendo 

cada uma, o mesmo número de questões das avaliações de conhecimentos prévios das 

respectivas turmas, após o que, foi feito o levantamento de acertos absolutos e percentuais de 

cada questão. 

Finalmente foi aplicado, apenas nas turmas avaliadas, uma de 1º Ano e outra de 3º 

Ano, um questionário para avaliar a receptividade dos alunos ao ensino de Física 

contextualizado ao funcionamento e à utilização do automóvel, no qual ele classificaria esta 

ferramenta como satisfatória, indiferente ou insatisfatória para a sua aprendizagem. Tal qual o 

teste de sondagem, o presente questionário apresentava um espaço destinado a colocações 

adicionais que o aluno julgasse pertinentes para a presente pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Análise e discussão dos dados 

 

 

4.1.1 Dados relativos ao questionário de sondagem sobre o ensino de Física 

 

 

A primeira atividade de campo realizada consistiu na aplicação de um 

questionário cujo objetivo era diagnosticar a concepção que os discentes tinham sobre o 

ensino de Física, a partir de suas vivências escolares. Este questionário, o Apêndice A do 

presente trabalho, foi aplicado somente às turmas avaliadas de 1º e 3º ano e contou com a 

participação de um total de 61 discentes.  

A primeira questão desta avaliação solicitava que o aluno julgasse quatro atributos 

associados ao ensino de Física e assinalasse aquele (s) com o (s) qual (is) concordava, o que 

resultou no levantamento percentual apresentado pela Tabela 2. A princípio, pode parecer 

estranho, a soma dos valores extrapolar os 100%, mas isto se deve ao fato da consulta permitir 

que o aluno concorde com mais de uma característica. 

 

Tabela 2 – Como o aluno vê o estudo de Física. 

O estudo de Física: 

61% É de difícil compreensão. 

89% É muito interessante, porque aguça o meu raciocínio lógico. 

87% Exige a memorização de muitas fórmulas. 

90% É muito interessante, pois permite compreender aparelhos tecnológicos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A quase totalidade dos alunos concorda que o ensino de Física é interessante, à 

medida que permite esclarecer o funcionamento de aparatos tecnológicos, o que por sinal é 

proposto no presente trabalho. Além disso, a grande maioria dos discentes concorda que o 

ensino de Física é interessante, porque aguça o seu raciocínio lógico, mas uma parcela similar 

entende que o estudo de Física exige a memorização de muitas fórmulas, fato combatido pelo 

presente trabalho, que sugere a valorização dos aspectos qualitativos das grandezas físicas.  
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Esta distorção do ensino de Física certamente contribui para que mais da metade dos alunos 

considere que o estudo desta ciência é de difícil compreensão. 

A segunda questão deste questionário sugeria quatro iniciativas que poderiam ser 

adotadas com o propósito de tornar o estudo de Física mais atraente, e solicitava que o aluno 

assinalasse aquela (s) com a (s) qual (is) concordava.  

O percentual de aceitação para as sugestões está representado na Tabela 3, onde se 

pode constatar que quase todos os discentes concordaram que a adoção de atividades práticas 

contribuiria para tornar o estudo de Física mais significativo. As demais sugestões foram 

também acolhidas pela maior parte dos alunos, tendo tido aceitações praticamente iguais. 

 

Tabela 3 – Como tornar o ensino de Física mais interessante para o aluno. 

O ensino de Física seria mais interessante se privilegiasse: 

97% Atividades práticas no laboratório. 

79% Atividades práticas com material de baixo custo. 

79% A resolução de exercícios que desafiam o raciocínio lógico. 

80% A compreensão do funcionamento de dispositivos tecnológicos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A terceira pergunta buscava investigar a motivação que o aluno possuía para 

estudar Física. Mais uma vez foi dado ao discente o direito de concordar com mais de uma 

circunstância, o que resultou no levantamento apresentado pela Tabela 4, que indica que 

quase todos os alunos apontaram como o principal fator que os estimula a estudar Física a 

necessidade de ser aprovado à série seguinte e ingressar num curso superior, além da 

curiosidade em compreender os fenômenos do seu dia a dia. 

 

Tabela 4 – A motivação do aluno para o estudo de Física. 

A motivação que você tem para estudar Física é: 

25% Nenhuma, pois não se identifica com a matéria. 

43% Unicamente para passar de ano. 

95% Necessidade de passar de ano e entrar na Universidade. 

94% Compreender vários fenômenos do nosso dia a dia. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além das perguntas, cujas respostas apresentadas estão sintetizadas pelas Tabelas 

2, 3 e 4, este questionário destinava um espaço para que o aluno se posicionasse sobre outras 
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questões que julgasse pertinentes, relativas às suas expectativas com relação ao estudo de 

Física.  

Seguem algumas citações feitas pelos alunos que merecem destaque, e a sua 

respectiva transcrição, na íntegra. 

 “O modo de ensino da física, esse modo atual, estático, com fórmulas, em sala de 

aula, não estimula o aluno a estudar física porque gosta, e nem tentar compreendê-la, o 

estudante apenas decora fórmulas e faz contas.” 

“Projetos ou aulas com práticas no laboratório fariam a matéria ficar mais atrativa, 

além de fazer com que o aluno tivesse um interesse maior pela matéria.” 

“Seria um pouco melhor se houvesse uma interação maior com a área prática, 

pois, creio eu, seria mais divertido e mais fácil de compreender.” 

“Acho que seria uma boa metodologia de ensino de física, utilizar experimentos 

práticos, a aproximação da física para o nosso cotidiano, mostrar que a física se encontra 

presente até nas coisas mais comuns ou vários fenômenos e fatos curiosos podem ser 

explicados pela física. Também seria interessante que fosse passado um pouco da “História da 

Física”, contar a história da física, e de como eles desenvolveram fórmulas e teorias, como 

essas descobertas interferem no nosso cotidiano.” 

“A física é interessante, pois ao estudá-la nós sabemos o porquê de muita coisa 

que há diante dos nossos olhos. Porém, poderíamos fazer atividades mais dinâmicas e 

práticas. Isso influenciaria bastante na compreensão dos alunos.” 

“Seria muito interessante fazer mais experiências em laboratório e desenvolver 

pesquisas que auxiliem o aprendizado da física.” 

“Como já declarado no tópico 2, acredito que as práticas laboratoriais deixariam 

as aulas de física mais instigantes e atraentes.” 

“Curiosidades acerca do assunto sempre dão mais ânimo na aula.” 

 

 

4.1.2 Dados relativos às avaliações aplicadas nas turmas de 1º ano 

 

 

Antes da abordagem dos princípios físicos contextualizada ao automóvel, foi 

aplicado um teste com o objetivo de diagnosticar os conhecimentos prévios dos discentes, que 

serviriam de subsídios para a elaboração de um material instrucional potencialmente 
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significativo, o Produto Educacional do presente trabalho, indispensável à obtenção de uma 

aprendizagem significativa dos princípios físicos. 

A avaliação dos conhecimentos prévios aplicada nas turmas de 1º Ano, o 

Apêndice B deste trabalho, apresentava um total de 12 questões, todas elas de múltipla 

escolha, contendo quatro opções cada, das quais apenas uma deveria ser assinalada 

corretamente.  

A Tabela 5 indica o assunto contemplado por cada questão, a sua abordagem e o 

índice de acertos obtido pelos alunos da turma avaliada e da turma controle. Participaram 

desta avaliação 37 alunos da turma avaliada e 32 alunos da turma controle. 

 

Tabela 5 – Levantamento estatístico da avaliação de conhecimentos prévios do 1º Ano. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Gráfico 8 faz um comparativo entre o acerto percentual obtido para cada 

questão pelos alunos da turma avaliada e da turma controle na avaliação de conhecimentos 

prévios do 1º Ano. O percentual de acerto médio obtido foi de 49% para a turma avaliada e de 

48% para a turma controle. 
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Gráfico 8 – Índice de acertos da avaliação de conhecimentos prévios do 1º Ano. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a aplicação da avaliação de conhecimentos prévios, foi realizada a 

abordagem dos princípios físicos contextualizados ao funcionamento e à utilização racional 

do automóvel, utilizando-se como material pedagógico de apoio o Produto Educacional deste 

trabalho.  

Em seguida, foi aplicada nas duas turmas de 1º Ano a avaliação diagnóstica de 

aprendizagem, o Apêndice D deste trabalho, também constituída de 12 questões, todas elas de 

múltipla escolha, contendo quatro alternativas cada, das quais somente uma deveria ser 

assinalada corretamente.  

A Tabela 6 indica o assunto contemplado por cada uma das questões, a sua 

abordagem e o índice de acertos obtido pelos alunos das duas turmas de 1º Ano. Participaram 

desta avaliação 35 alunos da turma avaliada e 28 alunos da turma controle. 
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Tabela 6 – Levantamento estatístico da avaliação diagnóstica de aprendizagem do 1º Ano. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Gráfico 9 representa o comparativo entre acerto percentual da turma avaliada e 

da turma controle na avaliação diagnóstica de aprendizagem. O percentual de acerto médio 

obtido foi de 54% para a turma avaliada e de 45% para a turma controle. 

 

Gráfico 9 – Índice de acertos da avaliação diagnóstica de aprendizagem do 1º Ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.3 Dados relativos às avaliações aplicadas nas turmas de 3º ano 

 

Procedimento similar foi adotado com as turmas de 3º Ano. Inicialmente foi 

aplicado o teste de avaliação dos conhecimentos prévios dos discentes, o Apêndice C deste 

trabalho, que viria a ser utilizado como subsídio para a elaboração do Produto Educacional 

desta pesquisa. O referido teste era composto de 8 questões, todas elas de múltipla escolha, 

contendo quatro alternativas cada, das quais somente uma deveria ser considerada correta.  

A Tabela 7 indica o conteúdo programático contemplado por cada uma das 

questões deste teste, a sua abordagem e o índice de acertos, absoluto e percentual, obtido em 

cada uma das turmas. Participaram desta atividade 35 alunos da turma avaliada e 34 alunos da 

turma controle. 

 

Tabela 7 – Levantamento estatístico da avaliação de conhecimentos prévios do 3º Ano. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Gráfico 10 representa o acerto percentual obtido para cada questão pelos alunos 

da turma avaliada e da turma controle. O percentual de acerto médio obtido foi de 50% para a 

turma avaliada e de 48% para a turma controle. 
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Gráfico 10 – Índice de acertos da avaliação de conhecimentos prévios do 3º Ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente à aplicação da avaliação de conhecimentos prévios, foi realizada a 

abordagem dos princípios físicos contextualizados ao automóvel, utilizando-se como material 

pedagógico de apoio o Produto Educacional deste trabalho.  

Em seguida, foi aplicada nas duas turmas de 3º Ano a avaliação diagnóstica de 

aprendizagem, o Apêndice E deste trabalho, também constituída de 8 questões, todas elas de 

múltipla escolha, contendo quatro alternativas cada, das quais somente uma deveria ser 

assinalada corretamente.  

A Tabela 8 indica o assunto contemplado por cada uma das questões, a sua 

abordagem e o índice de acertos obtido pelos alunos das duas turmas de 3º Ano. Participaram 

desta avaliação 32 alunos da turma avaliada e 31 alunos da turma controle. 

 

Tabela 8 – Levantamento estatístico da avaliação diagnóstica de aprendizagem do 3º Ano. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O Gráfico 11 representa o comparativo entre o acerto percentual obtido para cada 

questão pelos alunos da turma avaliada e da turma controle na avaliação diagnóstica de 

aprendizagem. O percentual de acerto médio obtido foi de 56% para a turma avaliada e de 

48% para a turma controle. 

 

Gráfico11 – Índice de acertos da avaliação diagnóstica de aprendizagem do 3º Ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.1.4 Dados relativos ao questionário sobre a receptividade do aluno à contextualização dos 

ensinamentos de Física ao automóvel 

 

 

A última atividade de campo realizada pela presente pesquisa consistiu na 

aplicação de um questionário, o Apêndice F deste trabalho, cujo objetivo era mensurar a 

aceitação do estudo de Física contextualizado ao automóvel. A primeira parte do questionário 

solicitava que o aluno qualificasse o estudo de Física nesta conjuntura como satisfatório ou 

insatisfatório, associando ao conceito dado o (s) motivo (s) que justificava (m) a sua escolha.  

(XXX) Satisfatório, pois nos mostra uma aplicação prática dos ensinamentos de 

uma ciência geralmente apresentada de forma muito abstrata. 

(XXX) Satisfatório, pois nos dá maior motivação a estudar os conceitos da Física. 

(XXX) Satisfatório, pois facilita a aprendizagem dos conceitos físicos. 
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(XXX) Indiferente, pois a aprendizagem não se mostrou mais acessível, mesmo 

após a contextualização. 

(XXX) Indiferente, pois o tema não interfere na motivação ao estudo de Física. 

(XXX) Indiferente, pois o tema não interfere aprendizagem dos conceitos de 

Física. 

(XXX) Insatisfatório, pois o ensino tradicional de Física, voltado para a resolução 

de problemas é mais motivador. 

(XXX) Insatisfatório, pois o ensino tradicional de Física, voltado para a resolução 

de problemas é mais eficaz. 

Esta atividade foi aplicada somente aos alunos das turmas avaliadas, pois somente 

eles tiveram acesso ao estudo de Física contextualizado ao funcionamento e à utilização 

racional do automóvel.  

Responderam a este questionário 35 alunos da turma avaliada do 1º Ano e 32 

alunos da turma avaliada de 3º Ano e estes foram unânimes em apontar como satisfatória a 

iniciativa de estudar os conceitos de Física à luz do funcionamento e da utilização racional do 

automóvel, embora tenham utilizado diferentes justificativas para tal julgamento. 

As Tabelas 9 e 10 indicam as quantidades de alunos e os respectivos percentuais, 

que assinalaram cada uma das opções, nas turmas avaliadas de 1º e 3º Ano respectivamente. 

 

Tabela 9 – Respostas ao Questionário – Turma Avaliada do 1º Ano (35 alunos). 

nº de 

alunos 
% 

Como você avalia a interpretação do funcionamento do automóvel para a 

contextualização do ensino de Física? 

21 60% 
Satisfatório, pois nos mostra uma aplicação prática dos ensinamentos de uma 

ciência geralmente apresentada de forma muito abstrata. 

12 34% Satisfatório, pois nos dá maior motivação a estudar os conceitos da Física. 

25 71% Satisfatório, pois facilita a aprendizagem dos conceitos físicos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 10 – Respostas ao Questionário – Turma Avaliada do 3º Ano (32 alunos) 

nº de 

alunos 
% 

Como você avalia a interpretação do funcionamento do automóvel para a 

contextualização do ensino de Física?  

30 94 % 
Satisfatório, pois nos mostra uma aplicação prática dos ensinamentos de uma 

ciência geralmente apresentada de forma muito abstrata. 

16 50 % Satisfatório, pois nos dá maior motivação a estudar os conceitos da Física. 

17 53 % Satisfatório, pois facilita a aprendizagem dos conceitos físicos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados são animadores, à medida que os alunos, por unanimidade, 

compreenderam como satisfatória a proposta de contextualizar os princípios físicos ao 

funcionamento de um aparato tecnológico, o automóvel. 

Além da pergunta cujas respostas se acham condensadas pelas Tabelas 5 e 6, este 

questionário apresentava um espaço destinado para que o aluno fizesse considerações 

complementares que julgasse convenientes, sobre o uso do automóvel para contextualizar os 

ensinamentos de Física. 

Seguem alguns comentários que merecem destaque, feitos por alunos da turma 

avaliada do 1º Ano, transcritos na íntegra. 

“O exemplo é bem prático por se tratar de uma coisa do cotidiano, facilitando 

assim a compreensão da matéria.” 

“A interpretação do funcionamento do automóvel é importante para a 

contextualização do ensino da Física, porque através disso vai ajudar a aprendizagem do 

aluno, ou seja, com uma aula prática de Física mostrando os alunos como funciona um 

determinado corpo vai ser mais fácil entender.“ 

“Eu achei a utilização de exemplos que envolvam automóveis uma metodologia 

muito interessante e eficaz, pois vimos que a Física não se resume em cálculos e fórmulas, e 

sim que a Física está em toda parte presente em várias situações do nosso cotidiano. Também 

acho que a utilização desses exemplos faz com que o aluno tenha mais interesse e se sinta 

mais motivado a aprender Física, e também torna a aula um pouco mais interativa, e inclusive 

mostra o funcionamento de várias coisas envolvidas no trânsito e assim o aluno aprende mais 

de forma mais divertida e interessante. Parabéns pela ideia.” 

“Bem, a matéria a qual pertence este questionário, vem me encantando cada vez 

mais. A Física me ajudou a compreender muitas coisas que eu tentava, de alguma forma, 

entender o porquê. No que diz respeito ao funcionamento do automóvel, eu achei bastante 
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satisfatório as aulas que serviram para tratar de tal assunto; pois, além de esclarecer, como já 

havia dito, minhas dúvidas, nos ensinou alguns métodos de segurança no trânsito e no próprio 

carro.” 

“A proposta do funcionamento do automóvel é muito boa, pois nos mostra a 

Física por um ângulo prático, no qual, acredito, nenhum aluno daqui já tenha tido um 

experiência parecida. Em suma, gostei muito da proposta.” 

“Foi muito importante termos estudados o funcionamento do automóvel, pois isso 

nos ajudará futuramente, pois aprendemos coisas que podem salvar as nossas vidas.” 

“Acho necessário que avaliamos não apenas o automóvel, mas outras coisas, pois 

veremos melhor e em prática todos os ensinamentos que aprendemos no decorrer das aulas. 

Cada vez mais vamos ter vontade de estudar, pois temos isso em nosso dia a dia.” 

“Utilizar o carro para contextualizar o ensino de Física é algo que facilita, e muito, 

o aprendizado, já que é uma ferramenta que está relacionada com o nosso dia a dia. Mas por 

outro lado, relacionar o carro e a Física nos dá menos entusiasmo que experiências.” 

“Aprender sobre o funcionamento do automóvel é muito satisfatório, pois deixa 

consciente sobre o perigo da velocidade excessiva, evitando futuros acidentes.” 

“Sempre tive curiosidade de entender o funcionamento dos nossos meios de 

transporte, e com as aulas de Física, aprendi muito mais sobre como funcionam os carros, 

motos, aviões e bicicletas, além de esclarecer dúvidas para meus pais e amigos.” 

As citações a seguir, também transcritas, na íntegra, foram feitas por alunos da 

turma avaliada do 3º Ano. 

“Estudar as aplicações de uma ciência exata em algo que usamos em nosso 

cotidiano contribui e facilita o aprendizado e entendimento dos discentes, os quais, em sua 

maioria, consideram o estudo de Física de difícil compreensão.” 

“As demonstrações a partir do funcionamento do automóvel facilitam o 

entendimento dos temas abordados em sala. Os alunos que possuem maior dificuldade de 

aprendizado agradecem.” 

“É de fundamental importância incorporar no ensino de Física aplicações práticas 

utilizadas no nosso cotidiano, pois desta forma há um incentivo para que o aluno se interesse 

pelo assunto abordado.” 

“Com exemplos práticos que usamos habitualmente, facilita muito a 

aprendizagem e o desenvolvimento do assunto em nossas mentes.” 

“Mostra com mais clareza e dinamismo os conceitos estudados, possibilitando 

uma maior clareza e fixação do conteúdo." 
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“O uso de exemplos presentes no cotidiano do aluno facilita bastante a 

compreensão do assunto abordado, bem como pode servir de motivação para que o aluno 

estude um pouco mais como forma de entender o funcionamento do motor de um automóvel, 

por exemplo.” 

“O automóvel é um exemplo prático no cotidiano e consequentemente faz parte da 

vida dos alunos. Esse fator influencia na aprendizagem dos alunos por ser prático, simples e 

conhecido. Isso também aumenta o interesse do aluno em buscar se aprofundar mais.” 

“A aplicação da Física em instrumentos como o automóvel passa a ser muito 

interessante, pois os alunos se sentem convidados a participar da aula por ser prazerosa. 

Muitas vezes o “excesso” de teoria causa a falta de motivação dos alunos, acarretando no mau 

aproveitamento da aula. Dessa forma o estudo de Física passa a ser mais interessante.” 

“Quando um estudo é feito em sala de aula a partir de uma contextualização, o 

professor consegue despertar mais facilmente em seus alunos a vontade de entender o que está 

sendo mostrado, desta forma, “motivando o estudo” e, portanto facilitando a aprendizagem.” 

 

 

4.2 Síntese dos dados 

 

 

Confrontando os dados obtidos nas duas avaliações feitas com os discentes do 1º 

Ano, constata-se um leve progresso dos indicadores de aprendizagem da turma avaliada, em 

comparação com a turma controle, pois enquanto na avaliação dos conhecimentos prévios as 

duas turmas obtiveram médias muito próximas, 49% para a turma avaliada e 48% para a 

turma controle, na avaliação de aprendizagem diagnóstica os discentes da turma avaliada 

demonstraram um progresso de 5% na média de acertos, enquanto os alunos da turma controle 

demonstraram uma queda de 3% na mesma média, resultado num patamar de 54% de média 

de acerto para a turma avaliada contra 45% de média de acerto para a turma controle. 

Apesar da evolução nos indicadores de aprendizagem ter sido bem tímida, 

comparando-se apenas as questões de cunho conceitual, o ganho relativo dos alunos da turma 

avaliada é mais expressivo, uma vez que, em todas estas questões, as de número 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 e 12 da avaliação de aprendizagem os alunos da turma avaliada obtiveram melhor 

índice de acerto. 

Resultado similar se obtém quando se faz a comparação dos resultados obtidos 

pelos alunos das turmas de 3º Ano. Enquanto na avaliação de conhecimentos prévios, os 
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alunos da turma avaliada e os da turma controle obtiveram média de acertos respectivamente 

iguais a 50% e 48%, na avaliação diagnóstica de aprendizagem, os primeiros evoluíram 5%, 

enquanto os outros alunos evoluíram apenas 2%. Assim, os resultados obtidos pela turma 

avaliada e pela turma controle são respectivamente iguais a 55% e 50%. Mais uma vez, os 

alunos da turma avaliada demonstraram um melhor desempenho nas questões que abordam os 

aspectos conceituais dos princípios físicos, as de número 1, 2, 3, 4, 5 e 8. 

Em ambos os casos, os índices de aprendizagem evoluíram timidamente na turma 

avaliada, mas o aumento da motivação demonstrada pelos alunos da turma avaliada para o 

estudo de Física após a contextualização do estudo de Física ao automóvel sugere que esta 

ferramenta contribui para a aprendizagem significativa, pois, segundo David Ausubel, esta 

depende fundamentalmente da predisposição do aluno ao recebimento de novas informações. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Caro professor de Física, este material apresenta uma sugestão do ensino de 

conceitos e princípios da Física do ensino médio utilizados na compreensão do funcionamento 

e na utilização racional dos veículos automotores terrestres, em especial o automóvel. 

Infelizmente, o ensino de Física tem supervalorizado a mera aplicação de 

fórmulas, o que tem contribuído para uma visão distorcida do estudo desta ciência por grande 

parte dos alunos do ensino médio. Esta distorção tem contribuído para a desmotivação dos 

alunos pelo estudo desta ciência, e a consequentemente dificuldade de aprendizagem dos seus 

princípios. 

Este material foi utilizado na aplicação de uma pesquisa em turmas de 1º e 3º anos 

do ensino médio em uma instituição de ensino técnico federal e se propõe a servir de auxílio 

aos professores de Física do ensino médio que queiram ilustrar a aplicação de conceitos e 

princípios físicos ao funcionamento e à utilização de um recurso tecnológico que está presente 

no cotidiano da quase totalidade dos alunos, os veículos automotores terrestres, em especial o 

automóvel. 

A referida pesquisa comprovou que este material colaborou não apenas para um 

melhor nível de aprendizagem dos conceitos físicos, mas principalmente para uma maior 

motivação dos alunos pelos ensinamentos desta ciência, á medida que ele mostra a aplicação 

das leis físicas a um recurso tecnológico que não apenas está presente no cotidiano dos 

alunos, mas que exerce certo fascínio sobre boa parte deles. 

Além disso, este material pode servir de auxílio para adoção de uma postura mais 

consciente por parte dos alunos, no uso das vias públicas, uma vez que os acidentes de 

trânsito têm vitimado muitos jovens. Estatísticas apresentadas pelos órgãos oficiais indicam 

que os acidentes de trânsito figuram nos dias atuais entre as maiores causas de morte não 

natural da humanidade. 

Este material é dividido em sete tópicos, obedecendo á seguinte ordem: 

cinemática escalar, cinemática angular, leis de Newton, força de atrito, forças em trajetórias 

circulares, óptica geométrica e termologia.  

Como se pode constatar, algumas áreas de estudo da Física não foram 

contempladas por ele, como a Ondulatória e a Eletricidade, o que se deve ao fato dos assuntos 

trabalhados terem sido condicionados aos programas já cumpridos pelas turmas em que esta 

pesquisa foi aplicada. 
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5.1 Cinemática escalar 

 

 

Questão 01: Cuidado ao dirigir um carro importado, pois o seu velocímetro pode 

estar indicando valores em milhas por hora. 

 

É fato que os alunos têm maior familiaridade com as unidades de medida que 

fazem parte de sua vivência cotidiana, o que contribui para a interpretação equivocada de 

informações apresentadas em unidades pouco usuais. Um exemplo disto é a unidade de 

medida milha por hora utilizada no velocímetro de alguns carros importados, para indicar 

valores de velocidade instantânea. Nos veículos nacionais, a unidade usual é o quilômetro por 

hora, pois esta é a unidade de medida adotada pelo Código de Trânsito Brasileiro e 

consequentemente é a unidade de medida utilizada na sinalização que indica a velocidade 

instantânea máxima permitida nas vias públicas brasileiras. 

A milha terrestre é uma unidade de medida que remonta a Antiguidade, tendo sido 

criada pelos romanos e correspondendo à distância percorrida pelo centurião, o comandante 

das milícias, em 1.000 passos duplos (do latim, mille passus). Ela ainda é muito utilizada em 

alguns países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, sendo considerada nos dias atuais como 

equivalente a 5280 pés. Como, atualmente, concebe-se 1 pé como o equivalente a 12 

polegadas (1 pé = 12 x 2,54 cm = 30,48 cm), isto nos permite estabelecer a relação entre a 

milha terrestre e o quilômetro da seguinte forma. 

 

1 milha terrestre = 5280 x 30,48 cm = 160934,4 cm ≅ 1609,34 m ≅ 1,6 km 

 

Assim, tenha cuidado quando dirigir um carro importado, pois a unidade de 

velocidade adotada pelo seu velocímetro pode ser a milha por hora. Neste caso, quando ele 

acusar, por exemplo, 80 mph, você estará a cerca de 130 km/h. A Figura 8 ilustra um 

velocímetro que apresenta indicações da velocidade tanto em quilômetro por hora (km/h), na 

parte interna, quanto em milha por hora (mph), na parte externa.  
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Figura 8 – Velocímetro aferido em quilômetros por hora (km/h) e milhas por hora (mph). 

 
Fonte: http://euacheiprimeiro.com/blog/2012/07/26/medidas-pes-milhas-jardas-e-no/(Acesso em 21/dez/2013) 

 

Questão 02: Como funcionam os fotossensores?  

 

Um recurso tecnológico utilizado cada vez mais para fiscalizar o respeito ao limite 

de velocidade imposto aos veículos nas vias públicas brasileiras é o dispositivo popularmente 

conhecido por fotossensor. Ele é constituído basicamente de dois sensores que são fixados ao 

asfalto e uma câmera fotográfica acoplada a um computador. A Figura 9 ilustra um 

fotossensor, destacando os instantes em que as rodas dianteiras do automóvel pressionam os 

sensores 1 e 2, distantes 1 m um do outro. 

 

Figura 9 – Esquema representativo do funcionamento de um fotossensor. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No momento (t1) em que as rodas dianteiras do veículo pressionam o primeiro 

sensor, este envia um sinal para o computador. Num instante posterior (t2), as mesmas rodas 

http://euacheiprimeiro.com/blog/2012/07/26/medidas-pes-milhas-jardas-e-no/(Acesso
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pressionarão o segundo sensor, quando então será enviado outro sinal ao computador. 

Supondo que estes instantes sejam respectivamente t1 = 7 h 15 min 45,31 s e t2 = 7 h 15 min 

45,36 s, a velocidade escalar média do veículo será: 

 

h/km72=s/m20=
s05,0

m1
=

tΔ

sΔ
=vm

 
 

Finalmente, o computador compara o valor obtido no cálculo acima com a 

velocidade máxima permitida para este trecho da via, acionando a câmera fotográfica situada 

no alto do poste, caso este valor seja ultrapassado, para posterior autuação da infração. Vale 

salientar que, como o intervalo de tempo utilizado para o cálculo da velocidade média é muito 

pequeno, o valor obtido se aproxima da velocidade instantânea do veículo, que é indicada 

pelo seu velocímetro. 

 

Questão 03: Como funcionam os sinais sincronizados? Como os engenheiros de 

trânsito procedem para implantar uma “onda verde” numa avenida? 

 

Um dos graves problemas dos centros urbanos nos dias atuais é o grande fluxo de 

veículos em determinadas vias, especialmente nos horários de pico, o que tem gerado um 

grande transtorno para a mobilidade dos cidadãos. 

Uma das medidas adotadas pelos engenheiros de trânsito para diminuir o impacto 

deste problema é a adoção dos chamados sinais sincronizados nas vias de grande fluxo de 

veículos.   

A boa utilização destes sinais está intimamente ligada ao conceito de velocidade 

escalar média. Os engenheiros estimam a velocidade média com que os carros trafegam numa 

via e a partir deste valor, determinam o intervalo de tempo decorrido entre a abertura de dois 

sinais consecutivos de uma avenida. Assim, se o motorista seguir esta velocidade, após cruzar 

o primeiro sinal “verde” todos os outros semáforos estarão liberando a sua passagem, o que 

fará o veículo seguir uma “onda verde”. 

A Figura 10 destaca, a título de ilustração, o trecho da Avenida Antônio Sales, 

situada em Fortaleza, compreendido entre as avenidas Visconde do Rio Branco e Barão de 

Studart.  Partindo do pressuposto que os 7 (sete) semáforos existentes neste trecho funcionem 

de forma  sincronizada para que um motorista que trafegue a 60 km/h possa passar por todos 



88 
 

eles sem precisar parar, pode-se calcular o intervalo de tempo que se deve guardar entre a 

abertura de dois semáforos consecutivos. 

 

Figura 10 – Esquema representativo do funcionamento dos sinais sincronizados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, estimando em 60 km/h a velocidade média dos veículos, é possível 

determinar que após a abertura do primeiro semáforo (t1 = 0), os demais semáforos estarão 

sincronizados se abrirem respectivamente nos instantes: t2 = 18 s, t3 = 36 s, t4 = 48 s, t5 = 78 

s, t6 = 84 s e t7 = 90 s. Observe que o motorista seguirá a “onda verde” quando a velocidade 

do seu veículo for constante e igual a 60 km/h. Verifique que, de nada adiantará ele tentar se 

deslocar mais rapidamente que isto, pois terá que esperar o semáforo seguinte abrir. 

 

Questão 04: Qual a influência do tempo de reação na distância que se deve 

guardar para o carro que trafega à frente? Que fatores podem influenciar o tempo de reação 

de uma pessoa? 

 

Imagine uma longa fila de carros à espera da abertura do semáforo de um 

cruzamento e que entre o carro que você se encontra e o semáforo tenham 10 carros 

alinhados. Quando o sinal abre, você precisa esperar por algum tempo para poder arrancar. 

Este tempo decorrido entre a abertura do sinal e a sua arrancada, imaginando que o trânsito à 

frente do semáforo esteja livre corresponde à soma dos tempos de reação dos motoristas que 

se encontram à sua frente. O motorista do carro da frente, ao avistar o sinal verde demora 
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certo tempo até engatar a marcha e arrancar. Os demais motoristas, esperam a saída do carro 

que se encontra imediatamente à sua frente e, após o seu tempo de reação, iniciam a arrancada 

de seu carro. 

Assim, se entre o momento em que o sinal abre e o instante em que você arranca 

se passam 10 segundos, o tempo de reação médio dos motoristas que se encontram á sua 

frente é de 1 s. Se a fila é muito longa, pode ser que um motorista que se encontre no final 

dela sequer saia do lugar entre a abertura e o fechamento do semáforo, devido à soma dos 

tempos de reação de todos os motoristas que se encontram à sua frente. Neste caso, o tempo 

de reação contribui para o aumento do congestionamento, uma vez que retarda 

progressivamente o momento da arrancada dos motoristas que se encontram ao longo de uma 

fila. 

Considere agora que um automóvel se desloca com velocidade escalar constante 

por uma estrada quando o seu motorista avista, repentinamente, um animal atravessado na 

pista. Suponha que ele tome, imediatamente, a decisão de frear o carro. Entre o instante da 

tomada desta decisão e o instante em que o seu pé efetivamente aciona o pedal do freio, 

demanda certo tempo, denominado tempo de reação. Vale salientar que, durante o tempo de 

reação, como os freios ainda não foram acionados, o carro segue com velocidade constante. 

Assim, quanto maior for o tempo de reação do motorista, maior será a distância que o carro 

percorrerá antes de se submeter à frenagem. 

Este tempo de reação varia um pouco de uma pessoa para outra, mas tem valor 

médio de aproximadamente 0,8 s. Com o avanço da idade, este tempo tende a aumentar um 

pouco mas, mesmo para pessoas jovens, ele aumenta significativamente quando se apresenta 

sinais de sono ou cansaço, ou ainda quando o indivíduo está sob efeito de álcool ou 

entorpecentes. Esta influência, por si só, é suficiente para que se tome a consciência da 

necessidade do cumprimento da lei seca, que estabelece o limite de 0,05 mg/L para o teor de 

álcool no ar expirado pelo condutor do veículo. 

Outro fator que aumenta significativamente o tempo de reação é a realização de 

tarefas paralelas, enquanto se dirige, como por exemplo, o ato de sintonizar o rádio do carro 

ou selecionar uma nova música, ou ainda, manusear o telefone celular. 

Pesquisa realizada por psicólogos da Universidade de Utah revelou que não 

apenas o tempo de reação do motorista, mas também a capacidade da percepção de sinais é 

comprometida pelo uso do telefone celular, mesmo quando ele utiliza fone de ouvido, ou seja, 

esta influência não é afetada pelo simples ato de manusear o aparelho celular, mas 

principalmente pelo aumento da exigência mental em decorrência da execução de duas 



90 
 

atividades simultâneas. Assim, deve-se evitar o uso de telefone celular ao volante, o que é 

proibido por lei. Este risco se agrava ainda mais nos dias atuais, devido o hábito que as 

pessoas têm de utilização do celular para o envio e recebimento de mensagens, o que implica 

num comprometimento bem maior da atenção do motorista. No link abaixo é possível assistir 

a um vídeo chocante, produzido para ser utilizado numa campanha publicitária cujo objetivo 

era conscientizar a ameaça que esta prática oferece aos usuários das vias públicas. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=o1DAbb-t57c> 

 

Questão 05: Qual a importância da velocidade relativa no impacto em 

decorrência da colisão entre dois veículos? Que tipo de colisão oferece maior risco aos 

ocupantes de um carro? 

 

Numa corrida de automóveis, é relativamente comum os carros se tocarem quando 

há uma disputa por posições e, na maioria das vezes, estes impactos  não implicam em 

maiores desgastes para os veículos, não obstante estes se encontrarem a velocidades muito 

elevadas, às vezes da ordem de 300 km/h. Como pode, uma colisão entre veículos com estas 

velocidades não implicar em maiores consequências? A resposta para esta pergunta é 

relativamente simples. Embora haja outros fatores que determinem o estrago provocado pela 

colisão, como a resistência do material de que é feito o carro, o fator preponderante que 

determina a intensidade da força trocada pelos automóveis é a velocidade relativa entre eles. 

Assim, numa disputa por posições entre dois carros de corrida, mesmo os dois estando a 

velocidades superiores a 300 km/h, como suas velocidades são muito próximas uma da outra 

e, principalmente, pelo fato dos dois se moverem no mesmo sentido, a velocidade relativa 

entre eles é muito pequena, quase zero, o que determina um impacto de pequenas proporções. 

Pela mesma razão, os acidentes que ocorrem em estradas costumam oferecer 

maior risco quando os automóveis colidem de frente um contra o outro, pois neste caso, a 

velocidade relativa entre eles terá módulo máximo. 

Imagine dois automóveis que trafegam com velocidades cujos módulos são iguais 

a 80 km/h e 60 km/h, colidindo de três diferentes formas, como ilustrado pela Figura 11, que 

indica ainda a velocidade relativa entre eles no instante que precede a colisão. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=o1DAbb-t57c
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Figura 11 – A velocidade relativa em diferentes tipos de colisões. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Do exposto, conclui-se que a colisão que oferece maior risco aos ocupantes de um 

veículo é a frontal, enquanto a mais inofensiva é a traseira, o que pode ser constatado pelos 

dados percentuais comparativos expostos no Quadro 9, que indica o número de acidentes 

ocorridos nas rodovias federais em 2012 e o correspondente número de vítimas fatais. 

 

Quadro 9 – Acidentes e Mortes nas BRs em 2012. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal através do email 

nuest@prf.gov.br, em 24dez2013. 

 

Enquanto as colisões traseiras respondem por 69% do número de acidentes, mas 

apenas 17% da quantidade de vítimas fatais, as colisões frontais, que significam apenas 8% do 

número de acidentes respondem por 64% do número de óbitos registrados nesses três tipos de 

colisão.  

Este quadro alerta a importância da conscientização por parte dos motoristas do 

cumprimento, à risca, da sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem, que é indicada 

por uma linha contínua longitudinal amarela, especialmente nos trechos em aclive, devido o 

comprometimento da visibilidade dos veículos que trafegam em sentido oposto, conforme o 

exposto pela Figura 12.  

  

mailto:nuest@prf.gov.br
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Figura 12 – Sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Questão 06: De que maneira a velocidade de um veículo interfere na distância 

necessária para que ele pare, sob a ação dos freios? 

 

Sabe-se que, numa situação de emergência, quanto maior for o tempo de reação 

do motorista, maior será a distância que o veículo percorrerá antes de se submeter á frenagem, 

mas de que maneira a velocidade inicial do veículo interfere na distância que este percorrerá 

sob a ação dos freios? Considerando que o carro esteja submetido a uma desaceleração 

constante, o seu movimento será uniformemente variado (MUV) o que permite que se 

estabeleça uma relação entre estas grandezas, a partir da equação de Torricelli, conforme o 

exposto abaixo. 

 

 
 

Conclui-se assim que a distância que o carro percorre até parar é diretamente 

proporcional ao quadrado de sua velocidade inicial. Certamente, poucos motoristas, mesmo 

experientes, têm a exata noção desta relação. Isto quer dizer que quando, por exemplo, é 

duplicada a velocidade de um carro, passa-se a necessitar de uma distância quatro vezes maior 

para pará-lo, sob a ação dos freios, e se a velocidade do carro é triplicada, esta distância passa 

a ser nove vezes maior, como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 – Relação entre a distância de frenagem e a velocidade de um veículo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Esta relação da distãncia com o quadrado da velocidade inicial potencializa os 

riscos que se assume ao volante, quando se desenvolve grandes velocidades. 

 

Questão 07: Avaliando a velocidade de um carro a partir da velocidade obtida 

por corpos em queda livre. 

 

Muitas pessoas não têm a verdadeira noção do impacto resultante da colisão de 

um carro contra um obstáculo fixo, um muro de concreto, por exemplo, por não saberem 

avaliar corretamente a relação entre a velocidade do carro e os riscos a que se corre. 

A sugestão é que se faça uma comparação entre a velocidade do carro e a altura da 

qual este deveria cair, em queda livre, para se chocar contra o solo com a mesma velocidade. 

Suponha, por exemplo, que um carro desenvolva a velocidade de 90 km/h, o que equivale a 

25 m/s. Desprezando a resistência do ar, de que altura ele deveria partir, em queda livre, para 

atingir esta velocidade? O resultado pode ser obtido a partir da equação de Torricelli, 

conforme o exposto a seguir. 

 

mssssavv 25,31625.20.10.2025..2 222

0

2   

 

Considerando que a altura de cada andar de um edifício é aproximadamente 2,5 

m, isto equivale ao carro cair, em queda livre de uma altura equivalente a um prédio de 12 

andares, conforme a Figura 14. 
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Figura 14 – Velocidade de um automóvel x velocidade de corpos em queda livre. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

5.2 Cinemática angular 

 

 

Questão 01: Você sabia que a troca dos pneus de um carro por outros de 

tamanho diferente, irá desregular o velocímetro? 

 

Em condições normais, ou seja, se o pneu do carro não derrapa, não atola e não 

perde contato com o solo, a velocidade linear de um ponto pertencente à banda de rodagem é 

igual á velocidade de translação do carro, ou seja, se a circunferência da borda do pneu tem 

comprimento igual a 2 m, por exemplo, cada vez que o pneu der 1 volta completa, o carro 

percorrerá exatamente 2 m. Se o proprietário do veículo optar por personalizar o seu carro, 

optando por pneus maiores, deve ter bastante cuidado, pois isto irá modificar a relação final 

da transmissão de movimento, tornando inclusive a leitura do velocímetro incorreta.  

Não que o velocímetro esteja defeituoso, isto se deve ao fato dele estimar a 

velocidade do carro a partir da frequência de rotação do pneu, pois há uma relação entre estas 

grandezas, como se pode ver abaixo. 
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Supondo que os novos pneus tenham circunferência de 2,4 m, para cada volta que 

o pneu der, o carro percorrerá agora 2,4 m. A Figura 15 propõe um estudo comparativo entre 

estas duas situações. Considerando que num determinado intervalo de tempo os pneus do 

carro completem 3 voltas, com o pneu original, o carro percorreria 6 m, mas com o novo 

pneu, o carro percorrerá uma distância 20% maior, ou seja, de 7,2 m.  

 

Figura 15 – A influência da circunferência do pneu na velocidade real do automóvel. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Do exposto, conclui-se que, nesta nova situação, para uma mesma frequência de 

rotação do pneu, o carro estará 20% mais veloz, mas o seu velocimetro continuará a indicar a 

mesma velocidade, pois ele foi calibrado para o pneu sugerido pelo fabricante do veículo. 

Assim, nesta nova situação quando ele indicar, por exemplo, 100 km/h, o carro estará na 

verdade, a 120 km/h.  

 

Questão 02: Como se dá a transmissão de movimento do motor às rodas motrizes 

de um automóvel? 
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a) Tipos de Acoplamento de Polias. 

O acoplamento de polias é um recurso tecnológico de grande aplicação prática na 

transmissão de movimento de uma peça a outra de uma engrenagem. Dispõe-se de três tipos 

básicos de acoplamento: através de um mesmo eixo, por intermédio de uma correia ou por 

contato direto. A partir das propriedades que se aplicam a estes três diferentes modos de 

acoplamento de polias, é possível compreender como se dá transmissão de movimento do 

motor às rodas motrizes de um automóvel. 

 

Associação através de um mesmo eixo 

Considere duas polias de diferentes raios que estão firmemente presas a um 

mesmo eixo e os pontos A e B situados em suas bordas, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 – Polias acopladas por um mesmo eixo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando o eixo é posto a girar com frequência constante, os pontos A e B 

descrevem movimentos circulares uniformes. Considerando que as polias não deslizam em 

relação ao eixo, cada vez que este dá uma volta, tanto o ponto A quanto o ponto B também 

executam uma volta. Logo, os períodos dos movimentos de A e B são iguais, 

consequentemente, suas frequências também são iguais, pois f = 1/T.  

Outro fato a destacar é que, quando os pontos A e B descrevem uma volta, eles 

varrem ângulos iguais em tempos iguais, logo eles têm a mesma velocidade angular, mas a 

velocidade linear do ponto A é maior que a do B, pois ele terá tido um maior deslocamento 

linear, ou seja: 
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Associação através de uma correia 

A Figura 17 apresenta duas polias de diferentes raios acopladas por meio de uma 

correia, onde se encontram destacados os pontos A e B situados respectivamente na borda da 

polia de maior e de menor raio. Neste tipo de associação, as polias costumam possuir dentes 

cuja função é possibilitar um encaixe perfeito entre elas e a correia, de forma a evitar que haja 

escorregamento entre elas, o que comprometeria a transmissão de movimento. 

 

Figura 17 – Polias acopladas por uma correia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, considerando a correia inextensível, todos os seus pontos terão a mesma 

velocidade linear. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e as polias, os 

pontos A e B terão a mesma velocidade dos pontos da correia que estão em contato com eles, 

logo eles também terão a mesma velocidade linear (vA = vB = vcorreia), o que fará, 

naturalmente, o ponto A gastar mais tempo que o B para completar uma volta (TA > TB). 

Logo, o ponto B terá maior frequência (fB > fA), pois esta grandeza é inversamente 

proporcional ao período (f = 1/T). Vale ressaltar que os pontos A e B avançam distâncias 

iguais em tempos iguais, por terem a mesma velocidade linear, mas o ponto B varre um 

ângulo maior, pois o raio de sua trajetória é menor, assim, a sua velocidade angular será maior 

que a de A (ωB > ωA). Do exposto, pode-se afirmar que: 

 

 
 

Associação por contato direto 

Considere agora duas polias que se acham acopladas através do contato direto 

entre dois pontos situados nas suas bordas, conforme a Figura 18. 
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Figura 18 – Polias acopladas por contato direto. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tal qual o acoplamento através de uma correia, neste caso a transmissão de 

movimento de uma polia a outra se dá através do atrito, no primeiro exemplo entre as polias e 

a correia, e no segundo entre uma polia e a outra. Por esta razão, em ambos os casos, as polias 

costumam apresentar dentes que possibilitem um encaixe de forma a dificultar o 

deslizamento, o que comprometeria a transmissão do movimento. 

A única diferença entre estas duas formas de acoplamento de polias é que na 

associação por uma correia, elas giram no mesmo sentido, enquanto na associação por contato 

direto, elas giram em sentidos opostos. As propriedades comuns a estes dois tipos de 

acoplamento de polias serão destacadas a seguir. 

Admitindo que não haja deslizamento, os pontos A e B apresentam a mesma 

velocidade linear (vA = vB).  

Considerando que cada polia gaste sempre o mesmo tempo para completar uma 

volta, define-se o período (T) de um ponto pertencente a uma polia como o tempo necessário 

para completar uma volta e a frequência (f) como o número de voltas completas realizadas na 

unidade de tempo. 

Como as velocidades lineares de A e B são iguais, o ponto A gastará mais tempo 

para completar uma volta, pois a circunferência que ele descreve é maior. Logo, o período do 

movimento do ponto A é maior que o do B (TA > TB). Se o ponto A gasta mais tempo para 

completar uma volta, ele possui menor frequência (fA < fB), pois estas grandezas são 

inversamente proporcionais (f = 1/T). 

Se as velocidades lineares de A e B são iguais eles percorrem distâncias iguais em 

tempos iguais, porém o arco descrito por B compreenderá um maior ângulo, pois o raio de sua 

trajetória é menor, assim, o ponto A terá menor velocidade angular (ωA < ωB). Do exposto, 

conclui-se que as propriedades da associação de polias por contato direto são as mesmas da 
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associação através de uma correia salvo que, neste caso, as polias giram em sentidos opostos, 

ou seja: 

 

 
 

As diferentes formas de acoplamento de polias descritas anteriormente e as suas 

respectivas propriedades permitem uma compreensão do sistema responsável pela transmissão 

de movimento do motor às rodas motrizes de um automóvel, analisando especialmente a 

função de dois dispositivos que desempenham grande importância neste processo, a caixa de 

marchas e o diferencial. 

Para facilitar a compreensão do funcionamento da transmissão de um automóvel, 

verifique inicialmente como se dá a transmissão de movimento dos pedais à roda traseira de 

uma bicicleta. Além de apresentar um mecanismo bem mais simples, o sistema de transmissão 

de uma bicicleta tem a vantagem de ser exposto, o que facilita a visualização dos diferentes 

tipos de acoplamento de polias envolvidos. O princípio do mecanismo responsável pela troca 

de marchas em uma bicicleta de marchas também apresenta uma similaridade ao do 

automóvel, embora seja bem menos complexo. 

 

b) Transmissão de movimento numa bicicleta. 

A Figura 19 ilustra uma bicicleta e destaca os pontos A, B, C e D situados 

respectivamente em um dos pedais, e nas bordas da coroa, da catraca e do pneu traseiro. 

 

Figura 19 – A transmissão de movimento dos pedais à roda traseira de uma bicicleta. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Quando se pedala, a cada volta dada pelo ponto A, pertencente a um dos pedais, o 

ponto B, pertencente à coroa, também dará uma volta, pois estes pontos estão acoplados por 

um mesmo eixo. Conclui-se assim, que A e B possuem o mesmo período, logo, também terão 

a mesma frequência. 

 

 
 

O mesmo raciocínio se aplica aos pontos C e D, pois a catraca e o pneu traseiro 

também estão acoplados por um mesmo eixo, ou seja: 

 

 
 

Observe ainda que a coroa e a catraca estão acopladas através de uma correia. 

Assim, admitindo que não haja deslizamento da correia em relação às duas polias, os pontos B 

e C terão a mesma velocidade linear, ou seja: 

 

 
 

Finalmente, combinando as equações (I), (II) e (III), chega-se à seguinte 

conclusão: 

 

 
 

Isto quer significar que: 

Se n = 2 → cada volta do pedal proporciona duas voltas do pneu traseiro. 

Se n = 3 → cada volta do pedal proporciona três voltas do pneu traseiro. 

Se n = k → cada volta do pedal proporciona “k” voltas do pneu traseiro. 

O valor de n também pode ser expresso pela relação entre o número de dentes da 

coroa e da catraca, pois o número de dentes (N) de cada polia é diretamente proporcional ao 

seu raio (R). Assim, o valor de n pode ser dado por: 
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A Figura 20 ilustra o conjunto de coroas e catracas de uma bicicleta de marchas. 

Se ela possui, por exemplo, 3 (três) coroas e 2 (duas) catracas, ela apresenta 6 (seis) marchas 

possíveis. Assim, cada combinação coroa-catraca resulta em um valor diferente para n, 

correspondendo a uma marcha distinta. Quanto maior o valor de n, mais rapidamente a 

bicicleta estará se deslocando, para um mesmo ritmo de pedaladas. Assim, quanto maior for a 

coroa e quanto menor for a catraca selecionadas, maior será a velocidade da bicicleta. 

 

Figura 20 – A caixa de marchas de uma bicicleta. 

 
Fonte: (http://jerseycitygal.com/files/2013/10/bicycle.png - Acesso em 27nov2013). 

 

Isto quer dizer que numa bicicleta de marchas, quando se acopla uma coroa de 36 

dentes a uma catraca de 12 dentes, a cada volta dos pedais o pneu traseiro dará 3 voltas, pois n 

= 36/12 = 3. 

Se agora é acoplada uma coroa de 44 dentes a uma catraca de 11 dentes, para cada 

pedalada (volta completa do pedal),  o pneu traseiro dará 4 voltas, pois n = 44/11 = 4. 

Vale destacar que os pedais não transmitem movimento à roda dianteira da 

bicicleta, esta gira apenas devido ao atrito entre ela e o chão. Assim, uma pessoa que tenha 

maior destreza poderá até andar de bicileta com a roda dianteira empinada, como se vê na 

sequência de imagens da Figura 21. 

 

  

http://aczs.files.wordpress.com/2011/03/gears11.jpg
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Figura 21 – A roda motriz de uma bicicleta. 

 
Fonte: (http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/manobras-de-bike-26441.htm - Acesso em 

27nov2013). 

 

Tal qual uma bicicleta, uma moto também tem tração apenas na roda traseira. Por 

esta razão é possível andar numa moto com a roda dianteira empinada, como costumam fazer 

os pilotos de motociclismo ao comemorarem a vitória em uma prova, conforme a Figura 22. 

 

Figura 22 – A roda motriz de uma motocicleta. 

 
 

Fonte: (http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Esporte_a_Motor/0,,MUL535958-– Acesso em 

27nov2013). 

 

c) Transmissão de movimento num automóvel. 

Assim como as bicicletas e as motos são tracionadas apenas na sua roda traseira, 

na grande maioria dos automóveis, os veículos 4 x 2, o motor transmite movimento apenas a 

uma parte das rodas, podendo ser às duas rodas da frente (tração dianteira), o que ocorre na 

maior parte dos carros, ou às duas rodas de trás (tração traseira). Há ainda carros, em que o 

motor transmite movimento às quatro rodas, os chamados veículos 4 x 4. 

O sistema que transmite movimento do motor às rodas motrizes de um automóvel 

também se dá através de acoplamento de polias. A diferença é que ele não fica exposto como 

o de uma bicicleta e é bem mais complexo. A Figura 23 ilustra os principais componentes do 

http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/manobras-de-bike-26441.htm
http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Esporte_a_Motor/0,,MUL535958-
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sistema de transmissão automotivo, para um veículo 4x2, que apresenta tração nas rodas 

traseiras.  

 

Figura 23 – Principais componentes do sistema de transmissão de um automóvel. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando o motorista acelera, o eixo 1 destacado na figura transmite movimento do 

motor ao mecanismo da caixa de marchas. Esta, por sua vez, quando engatada uma marcha, 

possui não apenas a função de transmitir movimento do eixo 1 ao eixo 3 (eixo cardã), como 

principalmente de ditar o ritmo de rotação deste último. Assim, para um mesmo “giro” do 

motor, quando se passa da primeira marcha para a segunda, por exemplo, a caixa de marchas 

está imprimindo ao eixo cardã uma frequência maior, tornando o carro mais rápido. Quando o 

motorista desengata o carro, selecionando a marcha em ponto morto, ele está desconectando 

os eixos 1 e 3. Assim, mesmo que ele acelere, o eixo 3 não entrará em rotação. Por fim, 

quando engatada uma marcha, o diferencial transmite movimento do eixo cardã às rodas 

motrizes, desempenhando um importante papel, que é o de permitir que estas rodas avancem 

com diferentes velocidades, quando o veículo estiver fazendo uma curva.  

 

Questão 03: Qual a função da caixa de marchas? Como ela funciona? 

 

Da mesma forma que numa bicicleta de marchas é possível desenvolver diferentes 

velocidades para um mesmo ritmo das pedaladas, em função da coroa e da catraca acopladas, 
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a função da caixa de marchas de um carro é permitir que, para um mesmo “giro” do motor, o 

carro possa desenvolver diferentes velocidades, através das diferentes relações entre os 

números de dentes das polias acopladas.  

A Figura 24 destaca os encaixes que devem ser feitos quando se engata cada uma 

das marchas de um automóvel: primeira (1), segunda (2), terceira (3), quarta (4), quinta (5) e 

ré (R).  

 

Figura 24 – Principais componentes da caixa de marchas de um automóvel. 

 
Fonte: (http://carros.hsw.uol.com.br/enlargeimage.htm?terms=transmiss%C3%A3o+manual&page=7 – Acesso 

em 27 nov2013). 

 

Na verdade, somente um destes encaixes é feito de cada vez, e o garfo é 

responsável por selecionar as polias que serão acopladas. Verifique ainda que ao se engatar a 

ré, é necessária uma polia intermediária, cuja função é inverter o sentido do movimento 

transmitido ao eixo ligado ao diferencial (eixo cardã). Na Figura 25 é possível observar o 

interior de uma caixa de marchas, e identificar os eixos responsáveis pela transmissão do 

movimento. 

 

  

http://carros.hsw.uol.com.br/enlargeimage.htm?terms=transmiss%C3%A3o+manual&page=7
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Figura 25 – Interior da caixa de marchas de um automóvel. 

 
Fonte: http://www.cdxetextbook.com/trans/clutchMan/gearLayOp/gearboxlayout.html - (Acesso em 

27nov2013). 

 

Veja no link abaixo, uma caixa de marchas aberta em funcionamento. Verifique a 

variação da frequência de rotação do eixo cardã, o eixo da direita, para diferentes marchas 

selecionadas. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=dS5OPsKDsYg> 

 

Para a compreensão de como determinar a relação estabelecida por uma marcha 

engatada, observe a Figura 26, que destaca os eixos responsáveis pela transmissão de 

movimento numa caixa de marchas e as polias A, B, C e D responsáveis pelo acoplamento, 

destacadas em escuro. 

 
Figura 26 – Determinação da relação de uma marcha. 

 
Fonte: (http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/biblia.asp?status=visualizar&cod=9 - Acesso em 

12/01/2014) – modificada pelo autor. 

http://www.cdxetextbook.com/trans/clutchMan/gearLayOp/gearboxlayout.html%20-%20(Acesso%20em%2027nov2013
http://www.cdxetextbook.com/trans/clutchMan/gearLayOp/gearboxlayout.html%20-%20(Acesso%20em%2027nov2013
http://www.youtube.com/watch?v=dS5OPsKDsYg
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/biblia.asp?status=visualizar&cod=9%20-%20Acesso
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Como as polias A e B estão associadas por contato, os pontos situados em suas 

bordas terão a mesma velocidade linear, ou seja: 

 

vA = vB ⇒ 2π.RA.fA = 2π.RB.fB  

 

Chamando de nA e nB os números de dentes existentes nas polias A e B e de L a 

largura de cada dente, obtém-se: 

 

nA.L.fA = nB.L.fB ⇒ nA.f1 = nB.f2 ⇒  
1

B

A

2 f.
n

n
=f

     (I) 

 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado às polias C e D, que também estão 

associadas por contato direto, ou seja: 

 

vC = vD ⇒ 2π.RC.fC = 2π.RD.fD 

 

Assim, chamando de nC e nD os números de dentes existentes nas polias C e D e 

de L a largura de cada dente, conclui-se que:  

 

nC.L.fC = nD.L.fD ⇒ nC.f2 = nD.f3 ⇒ 
2

D

C

3 f.
n

n
=f

    (II) 

 

Finalmente, combinando as equações (I) e (II), pode-se determinar a relação entre 

as frequências de rotação dos eixos 3 e 1. 

 

1
B

A

D

C

3 f.
n

n
.

n

n
=f

 

 

Considerando, por exemplo, nA, nB, nC e nD respectivamente iguais a 15, 36, 18 e 

45, é possível encontrar a relação entre as frequências dos eixos 1 e 3. 

 

13131
B

A

D

C

3 f.
6

1
=ff.

36

15
.

45

18
=ff.

n

n
.

n

n
=f ⇒⇒
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Neste caso, a relação obtida quando se engata esta marcha é 1:6, ou seja, a 

frequência com que vai girar o eixo cardã (eixo 3), que liga a caixa de marcha ao diferencial, 

será seis vezes menor que a frequência de rotação do eixo 1, que interliga o motor à caixa de 

marchas. 

A Figura 27 indica os diferentes modos de acoplamento de polias, responsáveis 

pelos engates das marchas de um veículo que possui 5 marchas, incluindo a ré.  

 

Figura 27 – Acoplamento de polias no engate das diferentes marchas de um automóvel. 

 

 
Fonte: http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/biblia.asp?status=visualizar&cod=91 (Acesso em 

25jan2014) – modificada pelo autor. 

 

Observe os diferentes acoplamentos que são realizados entre o eixo inferior e o 

eixo cardã, quando se passa, pela ordem, da primeira até a quarta marcha, possibilitando que o 

carro se mova cada vez mais rapidamente, para um mesmo “giro” do motor. Verifique ainda, 

que quando se engata a ré, é necessário o uso de uma polia intermediária para fazer o 

acoplamento entre o eixo inferior e o eixo cardã, para que este último possa girar em sentido 

oposto. 

 

Questão 04: Qual a função do diferencial? O que aconteceria com as rodas 

motrizes do automóvel se ele não existisse? 

 

http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/biblia.asp?status=visualizar&cod=91(Acesso
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Quando um carro anda em linha reta os seus pneus percorrem distâncias iguais em 

intervalos de tempo iguais, conforme mostra a Figura 28, logo eles têm a mesma velocidade 

linear. 

 

Figura 28 – Trajetória dos pneus de um automóvel que trafega em linha reta. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No entanto, quando o carro descreve uma curva, para um mesmo intervalo de 

tempo, os pneus sofrem o mesmo deslocamento angular (Δθ), mas os pneus do lado externo 

da curva são obrigados a percorrer uma distância maior, conforme se vê na Figura 29 a seguir. 

Assim, os pneus situados no lado externo da curva precisam ter maior velocidade linear. 

 

Figura 29 – Trajetória dos pneus de um automóvel que descreve uma curva. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por esta razão, as rodas motrizes de um automóvel não podem estar solidárias por 

um mesmo eixo, como se vê num carrinho de brinquedo, pois se assim fosse, quando o carro 

descrevesse uma curva, o pneu da parte interna ficaria patinando sobre o solo, gerando um 



109 
 

desgaste desnecessário, devido o atrito, e comprometendo o desempenho do carro. Para 

resolver este problema, as rodas motrizes estão ligadas a um dispositivo, o diferencial, através 

de dois semieixos. Assim, o diferencial se encarrega de transmitir o movimento aos semieixos 

de forma diferente quando o carro precisa fazer uma curva. Internamente, ele possui 

engrenagens cônicas que estão acopladas por contato direto, como se vê na Figura 30. 

 

Figura 30 – Transmissão de movimento no interior de um diferencial. 

 
Fonte: http://caraipora2.tripod.com/diferencial_.htm - (Acesso em 26nov2013). 

 

Conforme já foi visto, o eixo cardã transmite movimento da caixa de marchas ao 

diferencial e este, por sua vez, tem a função de acionar as rodas motrizes. A transmissão de 

movimento através de um diferencial se dá segundo o exposto a seguir. O eixo cardan faz 

girar o pinhão que se encontra acoplado a ele, e este transmite movimento à coroa. A coroa 

não está acoplada diretamente aos semieixos, mas aos satélites, que por sua vez transmitem 

movimento aos semieixos, através do seu acoplamento com o planetário. 

Veja no link abaixo, um vídeo legendado produzido pela General Motors que 

explica detalhadamente a necessidade do uso do diferencial e como se deu o seu 

desenvolvimento até a concepção atual, o que nos faz acreditar na inventividade humana. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=4WhJqtnFqx0> 

 

Pela época que foi produzido, década de 30, a qualidade da imagem não poderia 

ser melhor, mas a sua explicação é espetacular. 

 

 

http://caraipora2.tripod.com/diferencial_.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4WhJqtnFqx0
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5.3 As leis de Newton 

 

 

Questão 01: Por qual razão é tão importante o uso do cinto de segurança e do 

encosto de cabeça? 

 

 

De acordo com o princípio da Inércia, na ausência de forças externas, um corpo 

parado tende a continuar em repouso enquanto um corpo em movimento tende a permanecer 

em movimento retilíneo e uniforme (MRU). Este talvez seja o princípio em que os professores 

de Física mais se apropriam do automóvel para a explicação em sala de aula. 

Devido o princípio da Inércia, dois dispositivos de segurança merecem especial 

destaque, o cinto de segurança e o encosto de cabeça. Estes dois dispositivos poderiam ter 

evitado muitas mortes no trânsito, se não tivessem sido ignorados pelos usuários dos 

automóveis. 

 Sabe-se que numa freada, os ocupantes de um veículo são arremessados para 

frente, em relação ao veículo, devido ao fato de apresentarem uma tendência a permanecerem 

em MRU, o que é explicado pelo princípio da Inércia. Se ao invés de uma simples freada, o 

carro colide contra algum obstáculo, ele poderá sofrer uma desaceleração ainda mais brusca, o 

que agravará o movimento dos seus passageiros em relação a ele, sendo arremessados 

bruscamente para frente, e parando somente após colidirem contra as partes internas do carro 

(painel, direção, parabrisa, etc). Uma vez que estas colisões oferecem grandes riscos aos 

passageiros, é necessário que estes estejam utilizando o cinto de segurança, que será 

responsável pela aplicação da força responsável pela sua desaceleração. Na Figura 31, estão 

indicadas as forças atuantes num passageiro quando o automóvel em que ele se encontra está 

submetido a uma desaceleração: a força peso ( P


) exercida pela Terra, a força de reação 

normal exercida pelo assento (N


) e a força ( F


) responsável pela sua desaceleração, exercida 

principalmente pelo cinto de segurança.  
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Figura 31 – Forças atuantes num passageiro durante uma colisão dianteira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Suponha agora que um carro está parado, enquanto o seu motorista aguarda a 

abertura do semáforo. Se, de repente, outro carro colide contra a sua traseira, o carro que 

estava parado adquirirá uma aceleração e os seus ocupantes, pelo príncípio da Inércia 

tenderão a permanecer em repouso. Na verdade, eles sofrerão uma força do encosto do banco, 

que lhes imprimirá a mesma aceleração do carro. O problema é que, para uma pessoa adulta, o 

encosto só empurra as costas da pessoa para frente, o que fará o seu pescoço se inclinar 

bruscamente para trás, devido o princípio da inércia, conforme indica a Figura 32, onde se 

acham indicadas as forças atuantes no passageiro: a força peso ( P


) exercida pela Terra, a 

força de reação normal exercida pelo assento (N


) e a força ( F


) responsável pela sua 

aceleração, exercida pelo encosto do banco. 

 

Figura 32 – Forças atuantes num passageiro durante uma colisão traseira, sem o uso do encosto de cabeça. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Esta situação oferece o risco de uma brusca extensão do pescoço, podendo 

ocasionar trauma cervical, mas pode ser evitada se o carro for equipado com o encosto de 
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cabeça, pois este exercerá na cabeça do passageiro uma força que lhe imprimirá a mesma 

aceleração adquirida pelo restante do seu corpo, evitando a torção do pescoço. Neste caso, as 

novas forças atuantes no passageiro podem ser indicadas pela ilustração representada pela 

Figura 33, onde além das forças já mencionadas surge uma nova força, que é aplicada pelo 

encosto de cabeça sobre a cabeça do passageiro ( 'F


). 

 

Figura 33 – Forças atuantes num passageiro durante uma colisão traseira, com o uso do encosto de cabeça. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A resolução 14/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece 

como obrigatória, para todos os veículos fabricados no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 

1999, a presença do cinto de segurança, em todos os acentos, e do encosto de cabeça, exceto 

no acento central, conforme o exposto a seguir. 

 

Art. 6º. Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, 

deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios: 

I - espelhos retrovisores externos, em ambos os lados; 

II - registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para 

os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536 kg; 

III - encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto 

nos assentos centrais; 
IV - cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos 

automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo sub abdominal; 

(BRASIL, 2008, p. 219) 

 

Verifique que a lei exige, exceto para o acento traseiro central, por nem sempre 

ser tecnicamente viável, a utilização do uso do cinto de três pontas, pois o cinto subabdominal 

não tem a mesma eficiência que ele, por permitir o movimento pendular do tronco do 

passageiro. 
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Questão 02: Por que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe o transporte de 

passageiros em compartimento de carga como a caçamba de um caminhão ou de uma 

camioneta? 

 

Em primeiro lugar porque, estes compartimentos não são dotados de 

equipamentos de segurança à vida dos passageiros, associados ao princípio da Inércia, como o 

cinto de segurança e o encosto de cabeça, e em segundo lugar porque, num eventual acidente 

que resulte em capotamento, estes passageiros terão uma vulnerabilidade maior que os 

demais, por razões óbvias. 

 

Questão 03: Você sabia que bagagens não devem ser transportadas soltas no 

compartimento de passageiros? 

 

Para os carros que são classificados pelo Código de Trânsito Brasileiro como 

veículos de passageiros, é proibido levar qualquer bagagem junto aos seus ocupantes, já que 

existe um local apropriado para isso, o porta-malas. Se o veículo é classificado como misto, a 

bagagem não poderá ultrapassar a altura do encosto do banco traseiro, senão deve estar fixada 

na estrutura do veículo ou estar separada dos passageiros, por algum suporte, uma tela, por 

exemplo, a fim de isolar a bagagem dos ocupantes do veículo, pois numa freada brusca, a 

bagagem poderá se projetar contra os passageiros, devido o princípio da Inércia. Além da 

desaceleração uma situação em que o transporte de bagagens juntamente com os passageiros 

oferece risco aos ocupantes do veículo é em acidentes que incorram em capotamento. 

 

Questão 04: O que é a força G? Ela realmente existe ou é fictícia? 

 

A força G, do ponto de vista dinâmico, não pode ser considerada uma força, pois 

ela não é fruto da interação entre dois corpos, logo ela é uma força fictícia.  

Quando um carro arranca, freia ou faz uma curva, as pessoas situadas no seu 

interior têm a sensação de que há uma força lhes empurrando respectivamente para trás, para 

frente e para fora da curva. Na verdade, nenhuma destas “forças” existe, o passageiro apenas 

está tentando permanecer em repouso na primeira situação e em MRU nas outras duas. A 

força G é esta força fictícia que parece empurrar um passageiro para trás numa arrancada, 

para frente numa freada e para fora da curva, principalmente quando o carro está submetido a 

intensas acelerações. 
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Se ela não é uma força, fruto da interação entre dois corpos, por que assim é 

denominada? Mesmo não sendo fruto da interação entre corpos, ela pode ser tratada como 

uma força, desde que se adote o carro como referencial. Para um passageiro de massa m, o 

módulo desta força é dado por F = m.a, onde a é o módulo da aceleração do carro. Assim, se a 

aceleração do carro é, em módulo, igual à aceleração da gravidade existente na superfície 

terrestre, esta força é igual, em módulo, ao peso da pessoa (F = m.a ⇒ F = m.g ⇒ F = P). Diz-

se assim que a pessoa está sujeita a uma força G de intensidade igual a 1 G. Se a aceleração 

do carro é, em módulo, duas vezes a aceleração da gravidade terrestre, esta força será em 

módulo, igual ao dobro da força gravitacional da pessoa (F = m.a ⇒ F = m.2g ⇒ F = 2.P), ou 

seja, esta força será igual a 2 G. Consequentemente, se o piloto de um avião está sujeito a uma 

força G de intensidade 5 G, é porque este avião está sujeito a uma aceleração que, em módulo, 

é cinco vezes a aceleração gravitacional terrestre, que será considerada como sendo 10 m/s
2
.  

Assim, a intensidade da força G atuante num corpo será dada pela relação entre o 

módulo de sua aceleração e a gravidade terrestre e a sua direção e o seu sentido serão os 

mesmos da aceleração vetorial deste corpo. 

Muitas pessoas acham que o automobilismo não deveria ser considerado um 

esporte, pois, aparentemente, é uma atividade que não exige um maior condicionamento físico 

de quem o pratica. Isto é um grande equívoco. A prática do automobilismo exige do piloto 

não apenas um extremo reflexo, mas um condicionamento físico compatível, para que se 

possa agir com a rapidez e a precisão que o esporte exige, e o esforço físico exigido vai além 

do necessário para o controle da direção, dos pedais e da troca de marchas. Quando um carro 

faz uma curva, por exemplo, o corpo do piloto está firmemente preso ao carro, graças ao cinto 

de segurança, mas a sua cabeça, juntamente com o capacete, tendem a se inclinar para fora da 

curva, devido o princípio da Inércia. Como os carros fazem curvas a altíssimas velocidades, a 

aceleração centrípeta necessária para tal é muito grande,  para isto a musculatura do pescoço é 

muito exigida, para que o piloto mantenha a cabeça na vertical.  

As transmissões de corrida de automobilismo são um verdadeiro espetáculo de 

tecnologia. Através de dispositivos que fazem o monitoramento dos carros, o espectador tem 

acesso, em tempo real, a várias informações como a diferença de tempo entre dois carros em 

diferentes trechos de uma volta no circuito, o tempo gasto na troca de pneus, a velocidade que 

o carro atinge no final de uma reta, a marcha utilizada para fazer uma curva e o acionamento 

do dispositivo recuperador de energia, o KERS entre outros. Um recurso que tem sido usado 

nas transmissões das corridas de Fórmula 1 é um dispositivo que indica, em tempo real, a 

força G a que o piloto está submetido, conforme a ilustração da Figura 34. 
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Figura 34 – Medidor de força G utilizado nas transmissões de corrida de Fórmula 1. 

 
Fonte: http://www.3y3.net/index.php?lang=0&mn=1&sec=12&id=8 (Acesso em 25jan014). 

 

Para interpretar a indicação deste aparelho, deve-se levar em conta que a força G a 

que o piloto está submetido tem a direção e o sentido do vetor que une o centro do display ao 

pontinho vermelho e que o distanciamento deste pontinho em relação ao centro está associado 

á sua intensidade.  

Assim, se o pontinho vermelho estiver no centro do aparelho, a força G será nula, 

ou seja, o carro estará em repouso ou em MRU e quanto mais afastado do centro ele estiver, 

maior será a intensidade da força G. Se ele estiver sobre a circunferência de menor raio, a 

força G terá intensidade 1 G, ou seja, o módulo da aceleração do carro é igual a 10 m/s
2
 e se 

ele estiver sobre a próxima circunferência, a força G terá intensidade 2 G, ou seja, a 

aceleração do carro será igual a 20 m/s
2
, e assim por diante.  Assim, se este pontinho estiver 

sobre a circunferência de maior raio, a força G terá intensidade 4 G, ou seja, a aceleração do 

carro será igual a 40 m/s
2
.  

Outra interpretação que se pode fazer, a partir da indicação deste aparelho é que, 

como a força G utiliza como referencial o automóvel ela tem a mesma direção, porém sentido 

oposto, à aceleração do veículo, em relação ao solo, conforme o exemplo ilustrado pela Figura 

35. Neste caso, o aparelho está indicando que o piloto, em relação ao carro, tende a se projetar 

para frente, logo o seu movimento é retardado, o que significa que a sua aceleração está 

orientada para trás. O fato de o pontinho vermelho estar situado sobre a terceira maior 

circunferência significa que a intensidade da força G é igual a 3G, consequentemente, a 

desaceleração do veículo é o triplo da aceleração da gravidade terrestre, sendo portanto igual a 

30 m/s
2
. 

http://www.3y3.net/index.php?lang=0&mn=1&sec=12&id=8
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Figura 35 – A força G atuante no piloto e a aceleração do veículo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, este aparelho permite não apenas que se caracterize a força G atuante no 

piloto do carro, mas também a aceleração deste em relação ao solo, o que será analisado nos 

exemplos seguintes. Do estudo da cinemática vetorial, sabe-se que a aceleração vetorial de um 

corpo é dada pela soma de duas componentes: a aceleração tangencial, que está presente nos 

movimentos variados e a aceleração centrípeta, que está presente nos movimentos circulares. 

Para interpretar a indicação deste aparelho, deve-se levar em conta que a 

aceleração vetorial do carro tem a direção e o sentido do vetor que une o pontinho vermelho 

ao centro do aparelho e que o distanciamento do pontinho vermelho em relação ao centro está 

associado á sua intensidade. Assim, se a pontinho vermelho estiver no centro, a força G será 

nula, ou seja, o carro estará em MRU e quanto mais afastado do centro ele estiver, maior será 

a aceleração do carro. Se ele estiver sobre a primeira linha cheia (de dentro para fora), a força 

G terá intensidade 1 G, ou seja, o módulo da aceleração do carro é igual a 10 m/s
2
 e se ele 

estiver sobre a linha cheia externa, a força G terá intensidade 4 G, e a aceleração do carro será 

igual a 40 m/s
2
.  Assim, de acordo com a posição do pontinho vermelho, é possível, a partir 

do princípio da inércia, classificar o movimento do carro, conforme o exposto nas situações a 

seguir, em que serão analisadas a princípio, separadamente, as componentes tangencial e 

centrípeta da aceleração do carro. 

Nos dois casos ilustrados pela Figura 36, o carro está descrevendo um movimento 

retilíneo variado. No primeiro exemplo o pontinho vermelho está indicando que o piloto tem a 

sensação de estar sendo empurrado para frente, logo, a partir do princípio da inércia, conclui-
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se que o movimento do carro é retardado, assim a aceleração tangencial é contrária ao sentido 

do movimento (para trás) e sua intensidade é igual a 2g (20 m/s
2
), pois a intensidade da força 

G é igual a 2G. No segundo exemplo, o pontinho vermelho está indicando que o piloto tem a 

sensação de estar sendo empurrado para trás, logo, a partir do princípio da inércia, chega-se à 

conclusão que o movimento do carro é acelerado, assim a aceleração tangencial tem o mesmo 

sentido do movimento e sua intensidade é igual a 3g (30 m/s
2
), pois a intensidade da força G é 

igual a 3G. 

 

Figura 36 – A aceleração no movimento retilíneo variado. 

 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nos dois casos ilustrados pela Figura 37, o carro está descrevendo um movimento 

circular uniforme. No primeiro exemplo o pontinho vermelho está indicando que o piloto tem 

a sensação de estar sendo empurrado para a esquerda, logo, a partir do princípio da inércia, 

chega-se à conclusão que o carro está descrevendo uma curva para a direita, assim a 

aceleração centrípeta está orientada para este lado (centro da curva) e sua intensidade é igual a 

g (10 m/s
2
), pois a intensidade da força G é igual a 1G. No segundo exemplo, o pontinho 

vermelho está indicando que o piloto tem a sensação de estar sendo empurrado para a direita, 

logo, a partir do princípio da inércia, conclui-se que o carro está descrevendo uma curva para 

a esquerda, assim a aceleração centrípeta está orientada para a este lado (centro da curva) e 

sua intensidade é igual a 4g (40 m/s
2
), pois a intensidade da força G é igual a 4G. 
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Figura 37 – A aceleração no movimento circular uniforme. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considere a situação em que a força G é representada pela Figura 38. 

Considerando sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8, é possível não apenas classificar o movimento do 

carro como circular variado, mas também calcular a intensidade das componentes tangencial e 

centrípeta de sua aceleração. 

 

Figura 38 – A aceleração no movimento circular variado. 

 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O fato do pontinho vermelho estar no 3º quadrante trigonométrico indica que o 

piloto tem a sensação de estar sendo empurrado para trás e para a esquerda, em relação ao 
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carro. A sensação de estar sendo empurrado para trás evidencia, a partir do princípio da 

inércia, que o movimento do carro é acelerado, enquanto a sensação que este tem se estar 

sendo empurrado para a esquerda indica, pelo mesmo princípio, que o carro está descrevendo 

uma curva para a direita.  

Como o pontinho vermelho está sobre a terceira maior circunferência, a 

intensidade da Força G é igual a 3G, logo a aceleração vetorial do carro tem intensidade igual 

a 3g (30 m/s
2
). Assim, através da decomposição da aceleração vetorial nas componentes 

tangencial e centrípeta, conforme o indicado na Figura 39, pode-se calcular os valores das 

intensidades destas componentes, da seguinte forma: acp = a.cosθ = 30.0,8 = 24 m/s
2
 e at = 

a.senθ = 30.0,6 = 18 m/s
2
. 

 

Figura 39 – As componentes da aceleração vetorial no movimento circular variado. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No link abaixo, você pode assistir a um vídeo que mostra um piloto de Fórmula 1 

fazendo uma curva, submetido a uma força G de intensidade 4,9 G. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=Le-l58gZSfs> 

 

Para ter uma ideia do esforço que uma curva desta exige, para que o piloto 

mantenha a cabeça na vertical, considerando que a sua cabeça, juntamente com o capacete 

tenha uma massa aproximada de 6 kg, é como se ele deitasse, de lado, com a cabeça passando 

da cama, conforme a Figura 40 e equilibrasse sobre a sua cabeça uma carga adicional de 23,4 

kg, ou seja, o equivalente a um garrafão de água mineral de 20 litros e um galão de tinta, 

ambos cheios. 
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Figura 40 – Simulando uma força G de intensidade 4,9 G. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, a musculatura do pescoço teria que fazer um esforço para sustentar uma 

carga 4,9 vezes mais pesada que a cabeça da pessoa, conforme o exposto abaixo. 

 

4,9 x 6 kg = 29,4 kg = 6 kg + 20 kg + 3,4 kg. 

 

Questão 05: Os carros modernos têm a carroceria mais flexível que os carros 

antigos. Isto é vantajoso numa colisão? Qual a vantagem do uso do “air bag”? Por que os 

organizadores de provas de automobilismo costumam utilizar barreiras de pneus nas curvas?  

 

Muitas pessoas costumam criticar a maior flacidez da carroceria dos carros 

modernos, em comparação com a dos carros antigos, mas este fato, por incrível que pareça, é 

vantajoso para os ocupantes dos veículos atuais, numa eventual colisão, o que pode ser 

compreendido à luz da interpretação da 2ª lei de Newton, o Princípio Fundamental da 

Dinâmica.  

Quando um carro colide contra alguma coisa há pelo menos três colisões 

envolvidas: a colisão do carro contra o obstáculo, a colisão entre os seus ocupantes e as partes 
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internas do carro (cinto de segurança, painel, direção, portas, para brisa, air bag, etc) e a 

colisão que ocorre entre os órgãos dos passageiros, devido à desaceleração dos mesmos, que 

pode vir a ocasionar ruptura de tecido, provocando hemorragias.  Destas três colisões, salvo 

os prejuízos materiais, a que menos importa é a do carro contra o obstáculo, pois os traumas 

decorrentes das outras duas colisões oferecem risco à vida dos ocupantes do veículo. Para 

suavizar o impacto decorrente destas duas últimas colisões, é preciso que a desaceleração do 

carro seja a menor possível e, para isto, ele precisa demorar mais tempo para ser imobilizado. 

Imagine um carro antigo colidindo contra um muro de concreto; como ambos são muito 

rígidos, quando o para choque encosta no muro o carro para quase que imediatamente, pois a 

deformação causada é muito pequena. Se a colisão envolvesse um carro moderno, enquanto a 

sua parte frontal estivesse se deformando, os seus ocupantes estariam perdendo velocidade de 

forma mais gradual, até atingirem o repouso, permitindo que eles fossem submetidos a uma 

desaceleração mais suave. Consequentemente, a força causadora desta desaceleração teria 

menor intensidade, pois, de acordo com a 2 ª lei de Newton, a força resultante necessária para 

imobilizar um corpo em movimento é proporcional à sua desaceleração, pois Fres = m.a.  

Este recurso é denominado pela indústria automobilística de deformação 

progressiva, embora haja também quem o chame de efeito fusível, por analogia com a 

funcionalidade deste dispositivo nos circuitos elétricos, que é a de ser sacrificado em prol da 

preservação dos aparelhos elétricos. Assim, a deformação progressiva sacrifica o automóvel, 

potencializando a sua avaria, a fim de melhor preservar a vida dos seus ocupantes. A Figura 

41 destaca as regiões da carroceria de um carro que se utilizam do efeito da deformação 

progressiva. 

 

Figura 41 – A deformação progressiva da carroceria de um automóvel. 

 
Fonte: http://direcaosegura.fiat.com.br/pt-br/dicas-seguranca/progressiva-programada.jsp - (Acesso em 

30nov2013). 

 

http://direcaosegura.fiat.com.br/pt-br/dicas-seguranca/progressiva-programada.jsp%20-%20(Acesso%20em%2030nov2013
http://direcaosegura.fiat.com.br/pt-br/dicas-seguranca/progressiva-programada.jsp%20-%20(Acesso%20em%2030nov2013
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As montadoras de veículos têm investido cifras cada vez maiores nos testes de 

colisão, popularmente conhecidos por crash test, cuja função é avaliar a eficácia da 

deformação progressiva da carroceria dos automóveis. A Figura 42 retrata a deformação 

progressiva sofrida por um automóvel submetido a uma forte colisão frontal. Veja o vídeo 

deste teste no link abaixo, e verifique que a parte frontal do veículo é destruída, enquanto o 

habitáculo dos seus passageiros permanece praticamente intacto. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=9iKGfo1wmOM> 

 

Figura 42 – A deformação progressiva numa colisão frontal. 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=9iKGfo1wmOM (Acesso em 25jan2014) – modificado pelo autor. 

 

Na realização de um crash test, as montadoras utilizam bonecos que simulam as 

dimensões e os movimentos do corpo humano. Estes manequins possuem uma série de 

sensores, conforme indicado na Figura 43, cuja função é avaliar o grau de segurança do 

veículo, a partir da intensidade da força de desaceleração experimentada pelas diferentes 

partes do corpo durante uma colisão. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9iKGfo1wmOM
http://www.youtube.com/watch?v=9iKGfo1wmOM
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Figura 43 – Boneco com sensores utilizado em um crash test. 

 
Fonte: http://direcaosegura.fiat.com.br/pt-br/dicas-seguranca/crash.jsp (Acesso em 25jan2014) 

 

O air bag é um dispositivo de segurança constituído de uma bolsa de náilon que é 

inflada por um dispositivo que é acionado por um sensor de colisão, conforme a Figura 44. 

Idealizado por um engenheiro norte americano para ser usado em cabines de aeronaves, no 

intuito de proteger os seus ocupantes em situações de pouso forçado, este equipamento vem 

sendo gradativamente incorporado pela indústria automobilística desde a década de 80. A 

partir de 2014, todos os veículos fabricados no Brasil deverão ter, como item de série, este 

dispositivo de segurança. 

A explicação física para a vantagem do uso do air bag é similar à da deformação 

progressiva. Quando o carro sofre uma desaceleração é mais interessante para um passageiro 

ser detido pelo air bag que pelo painel do carro, por exemplo, pelo fato do primeiro ser mais 

flexível. Assim, o corpo do passageiro demorará mais tempo para ser imobilizado, sofrendo 

menor desaceleração e, consequentemente, a força necessária para pará-lo também será 

menor, pois de acordo coma 2ª lei de Newton, a força resultante aplicada a um corpo é 

proporcional à sua aceleração. 

 

Figura 44 – Sistema de acionamento de um air bag. 

 
Fonte: http://carros.hsw.uol.com.br/airbag.htm - (Acesso em 30nov2013). 

 

http://carros.hsw.uol.com.br/airbag.htm
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A explicação física para a vantagem do uso do air bag é similar à da deformação 

progressiva. Quando o carro sofre uma desaceleração é mais interessante para um ocupante do 

veículo ser detido pelo air bag que pelo painel do carro, por exemplo, pelo fato do primeiro 

ser mais flexível. Assim, o corpo do passageiro demorará mais tempo para ser imobilizado, 

sofrendo menor desaceleração e, consequentemente, a força necessária para pará-lo também 

será menor, pois de acordo coma 2ª lei de Newton, a força resultante aplicada para deter um 

corpo é proporcional à sua desaceleração.  

Vale ressaltar que o air bag é um dispositivo de segurança complementar ao cinto 

de segurança, conforme ilustrado pela Figura 45. Assim, mesmo para os carros que possuam 

este dispositivo, o uso do cinto não deixa de ser obrigatório, até porque o air bag só é 

acionado pelo sensor de colisão a partir do momento em que a desaceleração do carro atinge 

determinado valor, estabelecido pelo fabricante do veículo. Para evitar que o passageiro seja 

sufocado pela bolsa de ar, o air bag é inflado e, imediatamente após, esvaziado, num processo 

que dura cerca de dois décimos de segundo, tempo comparável ao de um piscar de olhos. 

 

Figura 45 – Uso do air bag em conjunto com o cinto de segurança. 

 
Fonte: http://idetran.blogspot.com.br/2011/05/cinto-de-seguranca-ou-air-bag.html - (Acesso em 30nov2013). 

 

O uso de barreiras de pneus na parte externa das curvas mais perigosas nos 

autódromos pode ser explicado pelo mesmo princípio físico. Quando um carro sobra numa 

curva, é mais interessante para o seu piloto que ele se choque contra uma barreira de pneus 

que contra um muro de concreto ou mesmo um guard rail, pois o aumento do tempo de 

desaceleração tornará menor a força responsável pela mudança de velocidade.  

O acidente que vitimou o piloto brasileiro Ayrton Senna, em 1994, poderia ter 

tido outro desfecho se este recurso tivesse sido utilizado na curva Tamburello. A Figura 46 

retrata um acidente envolvendo um carro de Fórmula 1 no GP da Espanha de 2008. Por ter 

sido um choque frontal, a alta velocidade, o uso da barreira de pneus pode ter sido decisivo 

para salvar a vida do piloto.  

http://idetran.blogspot.com.br/2011/05/cinto-de-seguranca-ou-air-bag.html%20-%20(Acesso%20em%2030nov2013
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Figura 46 – Barreira de pneus utilizada para atenuar o impacto de uma colisão. 

 
Fonte: http://www.theage.com.au/news/motorsport/finn-unconscious-after-heavy-crash-in – (Acesso em 

28dez2013). 

 

Observe o amortecimento que a barreira de pneus permitiu ao impacto do carro, 

acessando o vídeo deste acidente através do link abaixo. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=nV944fbJB5g> 

 

 

5.4 A força de atrito 

 

 

Questão 01: Qual a origem da força que propulsiona o carro? Qual a diferença 

entre um carro com tração dianteira, traseira ou nas quatro rodas? 

 

Considere que o automóvel ilustrado pela Figura 47 tenha tração nas rodas 

traseiras, de forma similar a uma bicicleta. Estando o veículo inicialmente em repouso, 

quando o seu motorista engata a primeira marcha e acelera o sistema de transmissão aciona 

apenas as rodas traseiras, que irão girar no sentido horário, para o nosso ângulo de visão. 

 

  

http://www.theage.com.au/news/motorsport/finn-unconscious-after-heavy-crash-in
http://www.youtube.com/watch?v=nV944fbJB5g
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Figura 47 – Automóvel com tração traseira. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como o pneu traseiro gira no sentido horário, as velocidades instantâneas dos 

pontos extremos da banda de rodagem, devido exclusivamente o movimento de rotação do 

pneu, podem ser ilustradas pelos vetores indicados na Figura 48. 

 

Figura 48 – Velocidade da banda de rodagem de um pneu devido à sua rotação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, o ponto do pneu que faz contato com o solo o empurrará para trás. Pelo 

princípio da ação e reação, o solo reagirá, e empurrará o pneu para frente, com uma força de 

mesma intensidade. Esta força de reação, a força de atrito, é a responsável pela propulsão do 

automóvel. Nos pneus em que não há tração (que não são impelidos pelo motor), haverá uma 

força de reação (força de atrito) em sentido contrário ao movimento do carro.  

Se o automóvel tem tração apenas nas rodas traseiras, o motor só transmitirá 

movimento a estas rodas, fazendo com que os pneus traseiros empurrem o solo para trás. Pelo 

princípio da ação e reação, o solo exercerá uma força de igual intensidade, empurrando-os 

para frente. Esta é a força responsável pela propulsão do veículo. Nos pneus dianteiros, o 

atrito estará se opondo ao movimento do carro, conforme indicado pela Figura 49.  
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Figura 49 – Força de atrito atuante nos pneus de um carro com tração traseira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Se o automóvel tem tração nas rodas dianteiras, estas é que empurrarão o solo 

para trás. Assim, pelo princípio da ação e reação, este as empurrará para frente. Já nos pneus 

traseiros, o atrito estará se opondo ao movimento do carro, conforme indicado na Figura 50. 

 

Figura 50 – Força de atrito atuante nos pneus de um carro com tração dianteira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para os carros que têm tração nas quatro rodas, o motor transmitirá movimento a 

todas as rodas, que ao girarem, farão com que os quatro pneus empurrem o solo para trás. 

Pelo princípio da ação e reação, o solo empurrará todos eles para frente, impulsionando o 

carro, conforme indicado na Figura 51. Por esta razão, estes carros têm maior facilidade de 

enfrentar situações adversas como lama e areia frouxa. 

 

Figura 51 – Força de atrito atuante nos pneus de um carro com tração nas quatro rodas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Vale ressaltar que, se um carro anda sem ser tracionado, o que é popularmente 

conhecido por banguela, as forças de atrito estarão todas elas contrárias ao movimento do 

carro. Isto ocorre quando, com o carro já em movimento, o motorista o desengata, acionando 

a marcha na posição conhecida por “ponto morto” e espera que o carro desacelere, sem 

acionar os freios. Esta situação é similar à de uma pessoa que desce uma ladeira numa 

bicicleta, sem pedalar, portanto não haverá propulsão. Assim, independente da tração 

disponível no automóvel, como ela não estará sendo usada, as forças de atrito que o solo 

exerce nos pneus estarão todas elas se opondo ao movimento do veículo, conforme indicado 

pela Figura 52. 

 

Figura 52 – Força de atrito atuante nos pneus de um carro que trafega “na bangula”. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Questão 02: Você sabia que o atrito é indispensável não apenas para frear, mas 

também para acelerar um automóvel?  

 

A força de atrito é na maioria das vezes tratada como vilã, por se opor aos 

movimentos, fazendo os corpos perderem velocidade, e consequentemente energia. No 

entanto, várias situações cotidianas não seriam possíveis se não houvesse esta força. Se não 

fosse o atrito, um veículo não poderia acelerar, não conseguiria frear, nem poderia fazer curva 

numa pista horizontal. Além disso, seria impossível manter um veículo estacionado numa 

avenida que não fosse perfeitamente horizontal, pois ele escorregaria em busca dos pontos 

mais baixos. 

A força que traciona um automóvel, discutida no item anterior, responsável pela 

arrancada de um carro, é o atrito que se manifesta entre o pneu e o asfalto, quando se 

transmite movimento do motor às rodas motrizes e estas, ao girarem, tentam escorregar em 

relação ao solo. O atrito que evita este escorregamento é responsável por imprimir movimento 

ao carro. Se o atrito é insuficiente o pneu gira, escorregando em relação ao solo. Neste caso o 

carro não sai do lugar, que é o que ocorre, por exemplo, quando o carro atola. Estando o carro 
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atolado, se o motorista insiste em acelerar, as rodas motrizes irão girar, mas o atrito entre o 

solo e o pneu será insuficiente para impedir que o primeiro deslize em relação ao segundo.  

Vale ressaltar que, ao se acionar o freio e, naturalmente, tirar o pé do acelerador, a 

força de atrito será contrária ao movimento em todas as rodas do automóvel, inclusive nas 

rodas motrizes.  

 

Questão 03: Você sabia que é graças ao atrito que um carro pode se manter 

parado num plano inclinado, como uma ladeira? 

 

As carteiras escolares têm geralmente uma leve inclinação, da ordem de 5º a 10º. 

Mesmo assim, livros, cadernos e borrachas ficam em equilíbrio sobre elas, o que só é possível 

graças à ação da força de atrito. É fácil perceber que, se não houvesse o atrito, a soma das 

forças peso e normal teria uma resultante ( rF


), rente ao plano, que faria um livro escorregar 

sobre a carteira, como sugere a Figura 53. 

 

Figura 53 – Forças atuantes num corpo apoiado num plano inclinado sem atrito. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, se o livro permanece em equilíbrio, além das forças peso e normal, haverá 

de atuar sobre ele uma terceira força, a força de atrito, conforme ilustra a Figura 54, que se 

anulará com a resultante do peso e da normal ( rF


). 
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Figura 54 – Forças atuantes num corpo apoiado num plano inclinado com atrito. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando arrumamos uma mesa, os pratos e os copos permanecem onde estão, sem 

que nós tenhamos que nos preocupar com eles, a não ser que nos encontremos num 

navio sacudido por um mar revolto. Imaginemos agora que eliminamos todo atrito. 

Então, nada ficaria onde está, quer uma imensa lasca de pedra, quer um minúsculo 

grão de areia. Todas as coisas escorregariam e rolariam até se encontrar num único e 

mesmo nível. Se não houvesse atrito, a Terra pareceria uma bola lisa, com a forma 

de uma gota d’água. (PERELMANN, 1970, p. 288) 

 

Por analogia, um automóvel não poderia ficar em equilíbrio quando estacionado 

numa ladeira, se não houvesse o atrito, pois as forças nele atuantes (peso e normal) teriam 

uma resultante que o faria descer. Assim, o diagrama das forças atuantes num automóvel 

estacionado numa rampa pode ser representado pela Figura 55. 

 

Figura 55 – Forças atuantes num automóvel estacionado numa ladeira. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Vale ressaltar que o simples fato do carro estar engatado, não assegura que ele não 

irá descer o plano, mas que será mais difícil, pois o atrito de deslizamento é maior que o atrito 

de rolamento, mas em ambos os casos, há um valor máximo que o ângulo de inclinação 

poderá assumir, para que o atrito evite o movimento. 

Você poderá verificar isto com a ajuda de um lápis e uma mesa cujo tampo seja 

horizontal. Se você apoiar o lápis sobre esta mesa, ele permanecerá em equilíbrio, pois as 

forças peso e normal que atuam nele se anulam. Posicionando o lápis conforme a Figura 56  e 

aumentando gradativamente a inclinação da mesa, você perceberá que, para uma pequena 

inclinação o lápis já começará a rolar. Verifique que o rolamento é possível porque o eixo do 

lápis é paralelo ao eixo de rotação da mesa, que passa pela base dos seus pés direitos. 

 

Figura 56 – Força de atrito de rolamento. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Posicionando o lápis agora de uma forma tal que não lhe seja permitido rolar, mas 

apenas deslizar, conforme indicado na Figura 57, você perceberá que será necessário 

aumentar bem mais a inclinação da mesa, para que ele entre em movimento. Isto ocorre 

porque o atrito de rolamento é inferior ao atrito de deslizamento. Neste caso, o lápis não rola, 

em função do aumento da inclinação da mesa porque o eixo de rotação desta, que passa pela 

base dos seus pés direitos, é ortogonal ao eixo do lápis. 

 

Figura 57 – Força de atrito de deslizamento. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Por analogia a estes dois exemplos, um carro desengatado desce facilmente uma 

ladeira, pois é permitido o rolamento dos seus pneus. Quando o carro é estacionado engatado, 

apenas se está impedindo que suas rodas girem, mas ainda assim, haverá um ângulo máximo 

que a ladeira pode ter para que o carro não entre em movimento, agora com os pneus 

deslizando e não mais rolando. 

 

Uma forma bastante comum de carregar objetos pesados é através da utilização de 

rolos. Por exemplo, quando o jangadeiro chega de uma pescaria, ele põe rolos de 

madeira embaixo de sua jangada para tirá-la do mar. A utilização dos rolos diminui 

o esforço necessário para empurrar a jangada da praia até um lugar seguro. Da 

mesma forma, uma carroça utiliza rodas para facilitar a sua locomoção. 

(CARDOSO, 2003, p. 64) 

 

Um dispositivo bastante utilizado para diminuir o atrito entre duas superfícies é o 

rolamento. Conhecido popularmente por rolimã, ele é geralmente constituído de duas 

superfícies cilíndricas separadas por um conjunto de esferas, conforme a Figura 58, o que faz 

diminuir significativamente o atrito entre elas. 

 

Figura 58 – O rolamento. 

 
Fonte: http://lcrrolamentos.com.br/LojaCliente/index.php/produtos/ver/857 - Acesso em 15jan2014. 

 

Num automóvel são várias as aplicações do uso de rolamentos. Eles também são 

utilizados na fabricação de patins, skates e dos carrinhos de rolimã, como o da Figura 59. 

 

  

http://lcrrolamentos.com.br/LojaCliente/index.php/produtos/ver/857
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Figura 59 – O carrinho de rolimã. 

 
Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-527958779-carrinho-de-rolim-o-original-_JM (Acesso em 

13jan2014). 

 

Questão 04: Qual a função dos sulcos existentes nos pneus de um automóvel? 

Você sabia que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece um valor mínimo permitido para 

eles? 

 

Os sulcos existentes nos pneus têm a função de drenar a água que fica entre o 

pneu e o asfalto, quando o carro trafega numa pista molhada. A ausência destes sulcos faria 

surgir uma camada d’água entre o pneu e o solo, fenômeno conhecido por aquaplanagem, o 

que diminuiria sensivelmente o coeficiente de atrito entre a banda de rodagem do pneu e o 

solo, comprometendo a aderência do carro. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que estes 

sulcos devam ter uma profundidade mínima de 1,6 mm, e os pneus modernos apresentam ao 

longo dos sulcos longitudinais ressaltos designados por TWI (Tread Wear Indicator), que em 

inglês significa indicador de desgaste, que nos mostram o momento em que os sulcos atingem 

o valor mínimo permitido pela legislação, conforme destacado na Figura 60. 

 

Figura 60 – Indicador do desgaste máximo permitido para o pneu de um automóvel. 

 
Fonte: http://www.jalopnik.com.br/cuidando-dos-pneus-de-seu-carro-a-manutencao/ - (Acesso em 30nov2013) 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-527958779-carrinho-de-rolim-o-original-_JM
http://www.jalopnik.com.br/cuidando-dos-pneus-de-seu-carro-a-manutencao/
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Poças de água permanecem aprisionadas sob o pneu: quanto maior for a velocidade 

mais difícil será a saída da água e, a partir de uma velocidade crítica, a água 

permanece sob o pneu e a roda perde a aderência ao piso. (São justamente essas 

condições que se realizam na lubrificação dos rolamentos a fim de impedir a fricção 

seca.). As ranhuras desenhadas no pneu devem ser bastante profundas e densas para 

que a pressão do pneu evacue a água lateralmente. Com os pneus em bom estado, a 

água é esguichada para a direita e para a esquerda, e isto cria um verdadeiro 

nevoeiro atrás do carro. Depois de a chuva parar, uma estrada com muito trânsito é 

seca depressa pelos pneus. (BERKES, 1992, p.77) 

 

 

Se os pneus dos automóveis de passeio precisam de sulcos com uma profundidade 

mínima, na banda de rodagem, como pode, um carro de Fórmula 1, que desenvolve 

velocidades muito maiores, utilizar o pneu slick (em inglês, liso), conforme o da Figura 61? 

Qual a vantagem de se usar este tipo de pneu? Em que condições ele pode ser utilizado? 

 

Figura 61 – Pneu liso utilizado pelos carros de corrida 

 
 
Fonte: http://josealvesbragajunior.wordpress.com/2012/03/ - Acesso em 15jan2014 

 

Embora a força de atrito independa da área das superfícies em contato, os carros 

de corrida costumam utilizar pneus mais largos que os carros convencionais. Isto está 

relacionado com a durabilidade do pneu. Se os pneus de um carro de Fórmula 1 fossem mais 

estreitos, eles durariam menos voltas, mas as condições de frenagem e arrancada, enquanto 

estivessem em bom estado, seriam as mesmas. 

 

O atrito não depende da área de contato. Se você faz o caixote deslizar sobre uma 

superfície de menor área, tudo que você fará será concentrar o mesmo peso sobre 

uma área menor, mas o atrito resultará o mesmo. Assim, os pneus extralargos que se 

vê em alguns carros não fornecem mais atrito que os pneus estreitos. Os pneus mais 

largos simplesmente distribuem o peso do carro sobre uma superfície de maior área 

a fim de reduzir o aquecimento e o desgaste. De maneira semelhante, o atrito entre 

um caminhão e o piso é o mesmo, tendo ele 4 pneus ou 18! Mais pneus distribui a 

carga sobre uma área maior e reduz a pressão do pneu. Curiosamente, a distância de 

parada quando os freios são acionados não é determinada pelo número de pneus. 

Mas o gasto que experimentam os pneus depende muito desse número. (HEWITT, 

2002, p.74 e 75) 

http://josealvesbragajunior.wordpress.com/2012/03/
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Assim, o pneu slick tem a vantagem de possibilitar uma maior área efetiva de 

contato do pneu com o solo, permitindo que ele possua uma durabilidade maior. No entanto, 

qualquer chuvinha obriga o piloto a imediatamente parar nos boxes, para troca de pneu, pois 

neste caso, as ranhuras serão indispensáveis, para possibilitar a drenagem da água, evitando a 

aquaplanagem. 

 

Os pneus lisos só podem ser usados em pisos secos, por causa do fenômeno da 

aquaplanagem, que é a formação de uma camada de água entre o pneu e a pista. Essa 

camada de água diminui o atrito e deixa o veículo desgovernado. Nos pneus 

comuns, tal camada é cortada pelos sulcos, por onde a água escorre. Caso a corrida 

aconteça com chuva, os carros de corrida também usarão pneus com sulcos. 

(CARVALHO, 2012, p. 50) 

 

Questão 05: Você sabia que as condições de frenagem de uma rodovia plana são 

piores em aclives e declives que num trecho horizontal? 

 

Considere um veículo que trafega numa pista plana e horizontal, como a ilustrada 

pela Figura 62, onde estão indicadas as forças atuantes no automóvel durante uma freada, 

desconsiderando as forças aerodinâmicas. 

 

Figura 62 – Forças atuantes num automóvel sob a ação dos freios num trecho horizontal. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como só há movimento na direção horizontal, as forças verticais (peso e normal) 

se anulam, assim, pode-se afirmar que: 
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Se este mesmo carro trafega agora, numa rodovia plana, num trecho que se 

apresenta em subida ou em descida, a condição de frenagem fica comprometida, porque o 

valor máximo que a força de atrito pode assumir depende do valor da força de reação normal 

(Fatmáx = μest.N), e nesta nova situação a normal não tem mais a mesma intensidade da força  

peso, mas de uma componente do peso (N = Pn = P.cosθ), como é possível comprovar com o 

auxílio da Figura 63. 

 

Figura 63 – Forças atuantes num automóvel sob a ação dos freios num trecho em declive. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Do exposto, conclui-se que, quanto maior for a inclinação da ladeira, mais 

comprometida será a frenagem, pois menor será a componente do peso perpendicular ao 

plano, Pn, e consequentemente a normal, que é decisiva para a determinação da força de 

frenagem, o atrito. 

Assim, as placas de sinalização ilustradas na Figura 64 trazem diferentes 

significados, mas em ambos os casos deve-se compreender que as condições de frenagem 

estão comprometidas, no primeiro caso pelo coeficiente de atrito entre o asfalto e o pneu e no 

segundo caso, pela redução da força normal. 
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Figura 64 – Cuidado, condições de frenagem adversas. 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Conselho Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, Código de 

Trânsito Brasileiro, páginas 62 e 63 

 

Questão 06: Como funciona o freio ABS? Qual a vantagem do seu uso em 

comparação ao freio convencional? 

 

Há dois tipos de sistemas de freio que são utilizados nos automóveis: o freio a 

tambor e o freio a disco. No freio a tambor, ilustrado pela Figura 65, quando se aciona o pedal 

do freio, um fluido, o óleo de freio, transmite pressão às lonas de freio que são comprimidas 

contra o tambor da roda do carro. Este mecanismo é similar ao sistema de freio de uma 

bicicleta, em que o acionamento do sistema de freio comprime as lonas de freio contra o aro 

do pneu e o atrito entre eles fará o pneu diminuir a frequência de rotação até parar de girar. 

 

Figura 65 – O freio a tambor. 

 
Fonte: http://idetran.blogspot.com.br/2011/08/frear-devagar.html - (Acesso em 30nov2013). 

 

No freio a disco, geralmente utilizado no pneu dianteiro de motocicletas e 

automóveis, existe um disco no centro da roda e quando se aciona o freio, as pinças são 

comprimidas contra ele, conforme ilustrado na Figura 66. O atrito entre as pinças e o disco 

fará com que este último tenha a sua frequência de rotação diminuída até parar. 

 

  

http://idetran.blogspot.com.br/2011/08/frear-devagar.html
http://4.bp.blogspot.com/-6egKJzvFL1k/TlttsSXFp6I/AAAAAAAABDM/fcu2naTFhsY/s1600/freio+a+tambor.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6egKJzvFL1k/TlttsSXFp6I/AAAAAAAABDM/fcu2naTFhsY/s1600/freio+a+tambor.jpg
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Figura 66 – O freio a disco. 

 
Fonte: http://idetran.blogspot.com.br/2011/08/frear-devagar.html - (Acesso em 30nov2013). 

 

Independente do sistema de freio utilizado num veículo ser a tambor ou a disco, 

quando ele é exigido, o fato da roda parar de girar não assegura que o veículo já estará em 

repouso, pois o atrito responsável pela imobilização sua imobilização é aquele que há entre a 

banda de rodagem do pneu e o solo. Em condições adversas (pneu careca e/ou pista molhada) 

pode ocorrer, numa freada brusca, do pneu parar de girar e o veículo continuar em 

movimento, devido o princípio da Inércia. Neste caso que o veículo estará derrapando, o que 

proporciona grande risco aos seus ocupantes.  

Quando o veículo derrapa, o atrito entre o pneu e o solo deixa de ser do tipo 

estático e passa a ser do tipo dinâmico, o que fará a sua intensidade máxima diminuir, pois 

para um mesmo par de superfícies tem-se μdinâmico < μestático. Este fato irá trazer duas 

preocupações para os ocupantes do veículo: primeiro que ele precisará agora de uma distância 

maior para imobilizar o veículo, o que por si só já é motivo de preocupação, o outro motivo é 

que a partir do momento em que o carro derrapa, o motorista perde controle sobre a direção 

do veículo, ou seja, por mais que ele gire o volante, se precisar desviar de um obstáculo, o 

veículo não vai responder ao comando, continuando a trafegar em linha reta, por inércia. Isto 

pode levar o veículo a um precipício, ou pode impossibilitar o motorista de desviar de um 

obstáculo, um pedestre, por exemplo. Diante da gravidade desta situação, foi criado um 

dispositivo de auxílio ao sistema de freio de um veículo, que pode ser usado independente do 

sistema de freio a tambor ou a disco, denominado ABS (Antilock Braking System, que em 

português significa sistema de freio antitravamento). Vale salientar que o ABS é usado apenas 

para evitar a derrapagem, podendo acionar o freio a disco ou o freio a tambor.  

Concebido para aperfeiçoar a frenagem de aeronaves, o ABS é utilizado em 

automóveis desde a década de 70. A razão para a eficácia do freio ABS está no fato do 

coeficiente de atrito estático (μest) entre duas superfícies ser superior ao correspondente 

coeficiente de atrito dinâmico (μdin), o que nos permite concluir que o freio será mais eficaz se 

as rodas não travarem durante a frenagem. 

http://idetran.blogspot.com.br/2011/08/frear-devagar.html
http://4.bp.blogspot.com/-vRCM0z3x9Eg/TltuSMdShwI/AAAAAAAABDU/zIm05AZHR7s/s1600/freio+a+disco.jpg
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Num automóvel que não utiliza o sistema ABS, a força de atrito responsável pela 

perda de rotação do pneu se relaciona com a pressão exercida no pedal do freio de acordo com 

a Figura 67. Verifique que, a partir de certo valor da pressão, a força de atrito cai 

drasticamente, é quando a roda do carro trava.  

 

Figura 67 – Comportamento da intensidade da força de atrito, sem o uso do ABS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para um carro equipado com o sistema ABS, mesmo numa situação extrema (com 

pista escorregadia ou pneus “carecas”) se o motorista acionar o pedal do freio bruscamente, 

sensores irão monitorar a velocidade de rotação do pneu comparando-a com a velocidade de 

translação do automóvel. Se a velocidade de rotação do pneu cai muito em relação à do carro, 

é sinal que as rodas estão prestes a travar. Neste momento, entra em ação o sistema ABS, 

relaxando momentaneamente a pressão responsável pela frenagem e logo depois tornando a 

aumentá-la, sucessivas vezes, até a imobilização simultânea do pneu e do automóvel, 

conforme o gráfico ilustrado pela Figura 68. 

 

Figura 68 – Comportamento da intensidade da força de atrito, com o uso do ABS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A ação do ABS se dá na região sombreada do gráfico indicado na Figura 68. 

Neste intervalo, os trechos decrescentes correspondem aos momentos em que o sistema ABS 

relaxa a ação dos freios, para impedir o travamento das rodas, enquanto nos trechos crescentes 

o sistema ABS retoma a frenagem até atingir o limiar de travamento. Veja no link abaixo, um 

vídeo muito interessante, produzido pela Bosch, retratando a importância e a funcionalidade 

do sistema ABS, que a partir de 2014 deverá equipar todos os carros fabricados no Brasil. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=ZP40PoAPDOM> 

 

Outra situação em que ausência do freio ABS faz muita falta é quando, numa 

frenagem de emergência, os pneus estão submetidos a coeficientes de atrito diferentes, por 

estarem apoiados em pisos de naturezas diferentes. Observe o exemplo ilustrado pela Figura 

69, em que as duas rodas da esquerda estão em piso seco, mas as rodas da direita estão 

passando por uma poça d’água. Se neste momento o motorista pisa no pedal do freio 

bruscamente, pode ocorrer das rodas direitas travarem, o que fará diminuir a força de atrito 

atuante nelas. 

 

Figura 69 – Forças de atrito atuantes num carro, sem o uso de ABS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Neste caso, o atrito será menos eficiente nas rodas que se apoiam sobre o piso 

molhado. Assim, considerando que os pneus do lado direito derrapem e que os do outro lado 

estejam na iminência de derrapar, a intensidade das forças de atrito atuantes pode ser indicada 

conforme o exposto na Figura 69. Devido à desigualdade destas forças, haverá um torque 

resultante que fará o carro girar, no sentido anti horário, em torno do seu centro de massa, ao 

http://www.youtube.com/watch?v=ZP40PoAPDOM
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mesmo tempo em que continuará transladando, o que oferecerá grande risco aos ocupantes do 

veículo. 

Analogamente, pode-se dizer que a arrancada de um carro é mais intensa quando 

os seus pneus não derrapam em relação ao solo. Assim, se um motorista imprudente acelera 

bruscamente um automóvel de forma a arrancar “cantando pneu”, a sua ação estará sendo 

inócua, pois isto ocorre quando os pneus patinam sobre o solo. Neste caso, o deslizamento 

entre eles fará diminuir o atrito atuante nas rodas motrizes, o que diminuirá a aceleração 

adquirida pelo automóvel, além de gerar desnecessariamente um desgaste excessivo na banda 

de rodagem dos pneus das rodas motrizes.  

Este efeito é obtido quando o motorista acelera vigorosamente, mantendo o pedal 

da embreagem baixo, e libera este pedal bruscamente. As rodas motrizes irão girar com 

grande velocidade angular, o que as fará patinar sobre o solo, causando um barulho 

característico. 

 

Em muitas competições de automobilismo, o piloto arranca fazendo as rodas de 

tração derrapar ou, como se diz na linguagem coloquial, “cantar os pneus”. Será que 

é assim que se obtém a máxima intensidade na aceleração de largada? Certamente 

que não. A Aceleração máxima é obtida quando as rodas de tração ficam prestes a 

deslizar. É nessa situação que a principal força que impulsiona o carro tem 

intensidade máxima, já que se trata da força de atrito de destaque. Em uma 

arrancada em que o piloto deixa as rodas derrapar, em razão de haver 

escorregamento entre os pneus e a pista, o atrito é do tipo dinâmico e este é sempre 

menor que o atrito de destaque. Dessa forma fica diminuída a força propulsora sobre 

o veículo, o que determina menor aceleração. (DOCA, 2011, p.173) 

 

 

5.5 Forças em trajetórias circulares 

 

 

Questão 01: Você sabia que existe um valor máximo que a velocidade de um 

automóvel pode ter, para que este consiga fazer uma curva num plano horizontal? Quais os 

parâmetros que influenciam o valor desta velocidade máxima? 

 

Considere um carro descrevendo uma curva num plano horizontal. A Figura 70 

ilustra este carro, visto de frente, onde se acham ilustradas as forças nele atuantes, 

desprezando os efeitos aerodinâmicos. 
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Figura 70 – Forças atuantes num carro que descreve uma curva num plano horizontal. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como o carro descreve a curva num plano horizontal, pode-se afirmar que as 

forças verticais nele atuantes (peso e normal) se anulam, e que a única força horizontal 

atuante, a força de atrito, fará o papel de força centrípeta, ou seja: 

 

 
 

Do exposto, é possível concluir que a velocidade máxima que o carro pode ter, 

para descrever uma curva num plano horizontal depende de dois parâmetros, um associado à 

geometria da pista (raio de curvatura) e outro associado ao estado de conservação dos pneus e 

do solo (coeficiente de atrito entre ambos). 

Quanto maior for o raio da curva, maior pode ser a velocidade do carro, o que 

explica a necessidade de se ter maior prudência ao volante, quando se precisa contornar 

curvas muito fechadas. Os pilotos dos carros de corrida, por exemplo, procuram tangenciar a 

tomada e a saída de uma curva pelo lado externo da pista e o miolo da curva pelo seu lado 

interno, conforme indica a Figura 71, pois neste caso eles utilizam a trajetória de maior raio 

possível, o que lhes permite desenvolver maior velocidade, sem que o veículo derrape. 
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Figura 71 – O traçado ideal de uma curva. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Isto explica o traçado que permite a um carro descrever uma curva com a maior 

rapidez possível, o que pode ser evidenciado pela marca escura deixada no asfalto no caminho 

preferncial dos carros de corrida e pelos pontos em que estão posicionadas as zebras, o que 

pode ser constatado na imagem representativa da Figura 72. 

 

Figura 72 – O caminho predileto dos carros de corrida. 

 
Fonte: http://www.apka.org/noticias/2013/quirino-racing-lidera-comeco-da-prova-das-500-milhas-de-kart-beto-

carrero/ - (Acesso em 5jan2014). 

 

O segundo parâmetro que determina a maior velocidade com que se pode 

contornar a curva sem derrapar, o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo, depende do 

estado de conservação dos pneus, daí a necessidade de se respeitar o desgaste máximo 

http://www.apka.org/noticias/2013/quirino-racing-lidera-comeco-da-prova-das-500-milhas-de-kart-beto-carrero/
http://www.apka.org/noticias/2013/quirino-racing-lidera-comeco-da-prova-das-500-milhas-de-kart-beto-carrero/
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permitido, de acordo com o indicador de desgaste (TWI), e do estado da pista. Assim, em 

pista molhada o motorista deve ter maior prudência, porque além da distância de frenagem 

aumentar, a velocidade máxima permitida nas curvas diminui. O perigo maior é quando há 

vazamento de óleo de algum carro na pista, como ele é um lubrificante, ele faz diminuir 

sensivelmente o coeficiente de atrito entre o pneu e o solo, potencializando o risco nestas duas 

situações, o que pode ser comprovado pelo vídeo do link abaixo. 

 

<http://www.youtube.com/watch?v=3n-zkdM7kug> 

 

Questão 02: Qual a vantagem do uso de curvas sobrelevadas nos trechos em que 

os carros desenvolvem grandes velocidades? 

 

Para diminuir o risco de derrapagens em situações extremas, como aquelas em 

que há óleo na pista, os engenheiros costumam utilizar nas curvas de rodovias de alta 

velocidade um recurso similar ao que é adotado em pistas de corrida de bicicleta, a 

sobrelevação, o que permite ao carro, dentro de certos limites, fazer a curva sem depender do 

atrito. 

Considere um carro que descreve uma curva sobrelevada de um ângulo θ em 

relação à horizontal, conforme a Figura 73, onde se acham representadas as forças atuantes no 

veículo, desprezando-se os efeitos aerodinâmicos.  Na citada ilustração, a força de reação 

normal foi decomposta em componentes ortogonais e o ponto O é o centro da trajetória 

descrita pelo carro, ou seja, embora a pista seja inclinada, a trajetória do veículo está contida 

num plano horizontal. 
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Figura 73 – Forças atuantes num automóvel que descreve uma curva sobrelevada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Se a sua trajetória está contida num plano horizontal, as forças verticais que nele 

atuam se anulam (Ny = P) e a única força horizontal existente )N( x


cumpre o papel de força 

centrípeta, ou seja: 

 

 
 

A expressão obtida indica a maior velocidade que o carro pode ter para fazer a 

curva sem depender do atrito. A Figura 74  mostra a utilização deste recurso no antigo traçado 

do Circuito de Monza, na Itália. 
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Figura 74 – Curva sobrelevada do antigo circuito de Monza, na Itália. 

 
Fonte: http://img134.imageshack.us/img134/2352/1955monzagpitasu8.jpg (Acesso em 29dez2013). 

 

Questão 03: Por qual razão os passageiros têm a sensação de frio na barriga 

quando um automóvel trafega em alta velocidade por um trecho curvo em forma de lombada? 

 

Imagine um automóvel que trafega em alta velocidade sobre um viaduto. Neste 

caso, ele descreve uma curva num plano vertical, de maneira similar ao que ocorre com um 

carrinho de uma montanha russa. Desprezando os efeitos aerodinâmicos, as únicas forças 

verticais atuantes no veículo, são o seu peso e a força de reação normal exercida pelo solo, 

conforme indicado na Figura 75. Estas forças não podem se anular, pois o carro precisará de 

uma resultante que o puxe para o centro da trajetória, que fará o papel da componente 

centrípeta, conforme o exposto a seguir. 

 

  

http://img134.imageshack.us/img134/2352/1955monzagpitasu8.jpg
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Figura 75 – Forças verticais atuantes num automóvel que passa sobre um viaduto. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Assim, a força de reação normal que o leito da estrada exerce sobre o carro, será 

menor que o peso do veículo.  De forma análoga, para um passageiro do carro, a força que o 

assento exerce sobre ele, empurrando-o para cima terá intensidade menor que a do seu peso, 

ou ainda, se você estiver no interior do carro sustentando no colo uma mochila cheia de livros, 

ao passar pelo ponto mais alto da curva, a força vertical que você exerce para sustentá-la será 

menor que o peso da mochila. Este fenômeno ocorre também com as forças verticais trocadas 

pelos órgãos de um passageiro. Assim, a redução da força de compressão que os órgãos 

exercem uns sobre os outros é que dá aos ocupantes do veículo a impressão de 

imponderabilidade, responsável pela sensação de frio na barriga. 

Vale destacar que, em trechos deste tipo, como a força de reação normal que o 

leito da estrada exerce sobre no veículo tem intensidade inferior ao seu peso, as condições de 

frenagem são mais precárias que num trecho plano e horizontal, pois o valor máximo da força 

de atrito depende da intensidade da força normal (Fat máx = μest.N). 

 

Questão 04: Qual a curvatura que uma lombada precisa ter, para fazer o veículo 

que por ela passa perder contato com o solo, se o motorista desrespeitar os limites de 

velocidade? 
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Considerando o automóvel como um ponto material, esta situação será tratada 

dinamicamente de forma idêntica à anterior, como pressupõe a ilustração da Figura 76, o que 

nos permite calcular a velocidade máxima que o carro poderá desenvolver sem perder contato 

com o solo, fazendo a normal tender a zero na expressão destacada anteriormente. 

 

Figura 76 – Forças atuantes num automóvel que passa por uma lombada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

Substituindo os valores na fórmula acima, para as velocidades máximas de 60 

km/h e 40 km/h, respectivamente, conclui-se que as lombadas devam ter raios de curvatura 

respectivamente iguais a 27,8 m e 12,3 m. Assim, a rigor, as lombadas deveriam ser mais 

suaves, nos trechos em que é permitido desenvolver maior velocidade, o que, na prática, nem 

sempre é respeitado. 

 

 

  



149 
 

5.6 Óptica geométrica 

 

 

Questão 01: Por que as ambulâncias e os carros de bombeiros têm as inscrições 

invertidas lateralmente em sua parte frontal? 

 

Quando se observa um objeto através de um espelho, plano ou esférico, a sua 

imagem apresenta inversão lateral. Assim, as inscrições destes veículos são invertidas 

lateralmente para que o motorista do carro que vai à sua frente possa identificá-los mais 

facilmente, para lhes dar passagem quando for necessário. 

 

Questão 02: Como funciona o sistema anti ofuscamento do retrovisor interno de 

um automóvel? 

 

Na verdade, o que ocorre é que à frente do espelho retrovisor propriamente dito, 

há uma peça de vidro, em forma de cunha (seção transversal triangular). Assim, quando a luz 

se dirige ao espelho, parte dela se reflete na superfície do vidro, embora que em menor escala 

(reflexão secundária) e a maior parte se refrata no vidro, vindo a ser refletida pelo espelho 

propriamente dito (reflexão principal), que é uma superfície prateada e polida existente por 

trás do vidro.  

Assim, durante o dia, o observador recebe a luz que é refletida pela superfície 

prateada, e durante a noite, para evitar o ofuscamento, ele inclina o espelho e opta por receber 

a luz mais fraca, que é refletida pela superfície frontal do vidro, conforme as ilustrações da 

Figura 77, nas quais, por praticidade, é ignorado o desvio do raio luminoso causado pela 

refração. 
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Figura 77 – O sistema anti ofuscamento do retrovisor interno de um automóvel. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Situação similar a esta ocorre quando se observa uma fotografia por trás de um 

plástico ou de um vidro. A maior parte da luz atravessa o vidro e é refletida difusamente pela 

foto, permitindo a sua vizualização, mas parte da luz é refletida regularmente pelo vidro ou o 

plástico, funcionando como um espelho. 

 

Questão 03: Você já reparou que é comum nas saídas de estacionamentos o uso 

de espelhos convexos? Porque não se usam neste caso espelhos planos? 

 

Os espelhos convexos fornecem sempre imagens reduzidas de objetos colocados à 

sua frente. Assim, é natural que estes espelhos forneçam maior campo visual que um espelho 

plano que tenha as mesmas dimensões. Por esta razão, os casos práticos em que se usa o 

espelho convexo estão sempre associados à necessidade de ampliação do campo visual, como 

o indicado pela Figura 78. 
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Figura 78 – Aplicação prática de uso dos espelhos convexos. 

 
Fonte: http://euacheiprimeiro.com/blog/2013/06/16/espelho-convexo-esferico/ - (Acesso em 15dez2013). 

 

Questão 04: Alguns veículos utilizam também espelhos convexos nos retrovisores 

externos. Qual a sua vantagem? Qual risco há na utilização destes espelhos? 

 

Enquanto a imagem fornecida por um espelho plano tem sempre o mesmo 

tamanho do objeto, a imagem conjugada pelos espelhos convexos é sempre reduzida. Por esta 

razão, os retrovisores convexos são vantajosos quando comparados com os planos por 

proporcionarem maior campo visual para o motorista. 

O problema é que as pessoas não têm o hábito de utilizar espelhos esféricos no 

seu dia a dia. Assim, um motorista desatento, ao utilizar um retrovisor convexo, pode 

confundir a imagem reduzida que ele fornece com a imagem de um objeto distante fornecida 

por um espelho plano, o que vai lhe dar a falsa impressão de maior afastamento dos carros 

que vêm atrás. Por esta razão, os veículos importados costumam trazer no retrovisor convexo 

a advertência objects in mirror are closer than they appear como se pode ver na Figura 79, que 

em inglês significa “objetos vistos através do espelho estão mais próximos do que parecem”.  

 

  

http://euacheiprimeiro.com/blog/2013/06/16/espelho-convexo-esferico/
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Figura 79 – Mensagem de advertência sobre o uso do retrovisor convexo. 

 
Fonte: http://www.ux1.eiu.edu/~addavis/1160/Ch24ML/ImgMr.html - (Acesso em 30nov2013). 

 

Esta ilusão deve-se ao fato de se ter a impressão que objetos distantes são 

menores, devido à redução do ângulo formado pelos raios luminosos oriundos de suas 

extremidades, ao que se chama de ângulo visual. 

 

 

5.7 Termologia 

 

 

Questão 01: Em que momento do dia paga-se mais pela gasolina que se compra? 

Este fator teria importância se o preço da gasolina fosse estipulado em função de sua massa? 

 

Devido ao fenômeno da dilatação térmica, nos horários mais quentes, paga-se 

mais para a compra de uma mesma massa de gasolina. Isto só ocorre, porque a gasolina é 

vendida pelo volume que ocupa. Se o preço da gasolina fosse vinculado à sua massa, não faria 

nenhuma diferença abastecer o carro durante o dia ou durante a noite. 

 

Questão 02: Como funciona o sistema de arrefecimento do motor de um 

automóvel? 

 

http://www.ux1.eiu.edu/~addavis/1160/Ch24ML/ImgMr.html
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O motor de um carro transforma a energia obtida a partir da combustão em 

energia mecânica. O problema é que boa parte da energia que ele recebe não é transformada 

em movimento, mas perdida em forma de calor. Este calor precisa ser liberado para o 

ambiente, pois o superaquecimento do motor pode levá-lo ao colapso, devido o atrito entre as 

peças que o compõem.  Para isto, existem os sistemas de arrefecimento, que podem ser 

basicamente de dois tipos, a água, que é adotado na maioria dos carros ou a ar. 

O motor da maioria das motocicletas é arrefecido unicamente pela transferência 

de calor, por condução, dele para o ar presente em sua circunvizinhança. A Figura 80 destaca 

as aletas, pequenas reentrâncias situadas na carcaça do motor, cuja função é aumentar o fluxo 

de calor do motor para o ar, devido o aumento da interface entre estes meios, o que está 

amparado pela equação de Fourier. 

 

Figura 80 – Aletas do sistema de refrigeração a ar de uma motocicleta. 

 
Fonte: http://www.hondashadow.net/forum/72-technical-discussion/72551-i-know-what-my-spirit-needs-sabre-

engine.html (Acesso em 25jan2014). 

 

Alguns carros, como o Fusca e a Kombi utilizam apenas o ar no seu sistema de 

arrefecimento, de forma similar à que ocorre na maioria das motocicletas. A única diferença 

da refrigeração a ar usada nos automóveis para a utilizada nas motos é que, como o motor do 

carro não fica exposto, se faz necessário instalar um sistema próprio para captação de ar para 

que este seja direcionado ao motor. Essas entradas de ar são geralmente bem discretas, como 

se pode ver na parte lateral traseira da Kombi ilustrada pela Figura 81.  

http://www.hondashadow.net/forum/72-technical-discussion/72551-i-know-what-my-spirit-needs-sabre-engine.html
http://www.hondashadow.net/forum/72-technical-discussion/72551-i-know-what-my-spirit-needs-sabre-engine.html
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Figura 81 – Entrada de ar do sistema de arrefecimento da Kombi. 

 
Fonte: http://volkswagen.itavema.com.br/kombi – (Acesso em 16dez2013) – modificado pelo autor. 

 

Nesta outra Kombi, ilustrada pela Figura 82, em nome da funcionalidade do 

sistema de refrigeração, o proprietário instalou um acessório, para captar maior massa de ar. 

 

Figura 82 – Otimização do sistema de arrefecimento da Kombi. 

 
Fonte: http://kombiecia.blogspot.com.br/2009/11/kombi-v8.html - (Acesso em 17dez2013). 

 

Quase todos os veículos são refrigerados a água, que são os carros que possuem 

radiador, como o ilustrado pela Figura 83. Nestes veículos, a água do radiador é bombeada e 

direcionada a uma rede de galerias que permeiam o bloco do motor, favorecendo a 

transferência de calor, por condução, do motor para a água. Em virtude desta transferência, a 

água aquece, e por ficar menos densa, busca espontaneamente a parte superior do radiador. A 

partir daí a água desce, por gravidade, e é forçada a passar pela colmeia do radiador, que está 

http://volkswagen.itavema.com.br/kombi
http://kombiecia.blogspot.com.br/2009/11/kombi-v8.html
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situada na parte frontal do carro. Assim, a água se utiliza do fluxo do ar externo que atinge as 

paredes do radiador, o que provoca uma transferência de calor da água para o ar, resfriando-a. 

Por isso a dianteira do carro deve estar sempre desobstruída bem como as colmeias do 

radiador livres de sujeira ou outros obstáculos á passagem do fluxo de ar. Em seguida, todo 

este processo se repete de forma cíclica. 

 

Figura 83 – Radiador automotivo, o principal dissipador do calor liberado pelo motor. 

 
Fonte: (http://saber.sapo.pt/wiki/Radiador_%28autom%C3%B3vel%29) – Acesso em 15dez2013. 

 

A Figura 84 mostra o caminho fechado seguido pela água do sistema de 

arrefecimento de um veículo, destacando os seus principais componentes, e diferenciando a 

água aquecida, em vermelho da água arrefecida, em azul.  

 

Figura 84 – Sistema de arrefecimento a água. 

 
Fonte: http://i-can-handle-it-q8.blogspot.com.br/ (Acesso em 25jan2014) – modificado pelo autor. 

 

http://saber.sapo.pt/wiki/Radiador_%28autom%C3%B3vel%29
http://i-can-handle-it-q8.blogspot.com.br/
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Na verdade, o circuito responsável pelo arrefecimento do motor é o que se 

encontra do lado esquerdo da Figura 84, no qual, pela ordem, a água fria situada no interior do 

radiador (1) é bombeada pela bomba d’água (2) sendo forçada a circular por canais que 

circundam o bloco do motor (3), recebendo calor deste, por condução. As correntes de 

convecção levam esta água aquecida para a parte superior do radiador, passando antes pelo 

termostato (4), que limita a circulação da água até que o motor atinja a temperatura ideal de 

funcionamento. A água quente que chega ao radiador (5) é então resfriada pela massa de ar 

(6) que atinge a sua parte frontal, devido o movimento do carro. O ventilador (7) situado por 

trás do radiador ajuda a fazer circular a massa de ar aquecida (8), a fim de maximizar a 

transferência de calor do radiador para o ar. Vale salientar que o uso de aditivos na água do 

radiador tem por objetivo elevar o seu ponto de ebulição, dificultando assim a sua passagem 

para o estado gasoso. A mesma função pode ser creditada à tampa de pressão existente na 

parte superior do radiador. Sua função é elevar a pressão do ar confinado no sistema de 

arrefecimento, para com isto dificultar a ebulição da água, de maneira similar ao processo que 

ocorre no interior de uma panela de pressão.  

Vale ressaltar que, da mesma forma que o aumento da pressão do ar existente no 

interior do radiador inibe a fervura da água, mesmo que esta se encontre a temperaturas 

superiores a 100 ºC, a abertura da tampa do radiador irá diminuir a pressão do ar existente no 

seu interior, provocando a ebulição da água. Por esta razão deve-se evitar abrir esta tampa 

com o motor do automóvel aquecido, para evitar risco de queimaduras. 

O circuito apresentado do lado direito da Figura 84 é opcional e utilizado apenas 

quando se deseja transferir calor para o ambiente onde se encontram os passageiros. Neste 

caso, a água quente que sai do motor, após passar pelo termostato circula pelo radiador do 

aquecedor (9), quando então um ventilador joga uma massa de ar fria (10) contra este 

radiador, que vai aquecer a massa de ar, que será então lançada para o interior do carro (11). 

Este calor, proveniente do sistema de arrefecimento que é canalizado para o interior do 

automóvel pode ter duas utilidades, em regiões muito frias, possibilitar maior conforto 

térmico para os passageiros e, em dias úmidos, geralmente os chuvosos, desembaçar os vidros 

do carro, devido à condensação do vapor d’água que entra em contato com o vidro. 

 

Para conforto térmico de seus ocupantes em dias frios, o veículo pode ser equipado 

com um sistema de aquecimento do habitáculo, que aproveita o calor gerado pelo 

motor. 

(...) Em dias úmidos ou frios, a parte interna dos parabrisas dos carros costuma ficar 

embaçada, devido à condensação da umidade do ar sobre a superfície fria do vidro. 

Para evitar o problema, que dificulta a visibilidade através do vidro, pode-se fazer 
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circular um fluxo de ar sobre ele. Porém, como o ar ambiente está saturado de 

umidade, é preciso usar o ar seco, proveniente do sistema de ar condicionado do 

veículo, causando incômodo nos ocupantes do veículo, já que o dia está frio ou 

chuvoso. Nesse caso, usa-se o sistema de aquecimento junto com o ar condicionado, 

para que o fluxo de ar tenha uma temperatura mais agradável. (CARVALHO, 2013, 

p. 67) 

 

Questão 03: O que é a válvula termostática? Qual a sua função no sistema de 

arrefecimento a água de um automóvel? 

 

A Figura 85 mostra o caminho fechado que a água segue no interior do sistema de 

arrefecimento de um automóvel. A água fria existente na base inferior do radiador é puxada 

pela bomba d’água e posta a circular pelas galerias que permeiam o bloco do motor, 

margeando as câmaras de combustão e roubando calor das mesmas. A água aquecida, agora 

menos densa, sobe, originando a formação de correntes de convecção, em direção à parte 

superior do radiador. Já no interior do radiador, a água desce pela ação da gravidade. Nesta 

descida, a água é refrigerada pelo ar frontal que vai de encontro ao radiador, quando então o 

ciclo se reinicia. 

O problema é que da mesma forma que o motor não pode superaquecer, ele não 

deve trabalhar frio. Assim, a válvula termostática só permite que a água quente oriunda do 

bloco do motor passe para o radiador, a partir do momento em que esta atinge determinada 

temperatura. Enquanto esta temperatura não é atingida, a válvula termostática permanece 

fechada, o que contribui para o aquecimento prévio do motor do automóvel. 

 
Figura 85 – O controle da temperatura da água através da válvula termostática. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Existem diferentes tipos de válvulas termostáticas, uma deles está ilustrada pela 

Figura 86. Na base do dispositivo que aciona a válvula há um depósito contendo cera que ao 

ser aquecida se liquefaz e se expande, empurrando a válvula para cima, e consequentemente 

permitindo a passagem do líquido de arrefecimento pela válvula. 

 

Figura 86 – A válvula termostática. 

 
Fonte: produto.mercadolivre.com.br/MLB-547125761-valvula-termostatica-d10-perkins-6-cc-diesel-mf-

235trator-_JM (Acesso em 25jan2014). 

 

Questão 04: Por qual razão um carro exposto ao sol aquece mais quando os seus 

vidros estão fechados? 

 

Carros expostos ao sol com os vidros fechados aquecem mais porque funcionam 

de maneira similar a uma estufa. O fato dos vidros estarem fechados dificulta a circulação das 

massas de ar. Assim, as massas de ar quente, menos densas, não conseguem sair do carro, 

dificultando a transferência de calor, por convecção, do interior para o meio externo.  

 

Um carro fechado estacionado ao sol em um dia quente se comporta como uma 

estufa. O interior pode ficar muito quente, porque a circulação do ar é eliminada. 

Quando a luz solar entra pelo para brisas dianteiro, o painel e o volante podem ficar 

quentes a ponto de queimar a pele. Baixar as janelas ou abrir as portas para que o ar 

circule pode reduzir (lentamente) a temperatura. (WALKER, 2008, p. 220) 

 

Questão 05: Por qual razão o sistema de arrefecimento a água é mais eficiente 

que o sistema de arrefecimento a ar? 

 

Uma das razões é o fato da inércia térmica da água ser maior que a do ar, por 

causa do seu elevado calor específico. Assim, para uma mesma massa, a água rouba uma 

quantidade de calor maior do motor, para sofrer a mesma variação de temperatura. Além 

disso, a densidade da água é bem superior à do ar, cerca de mil vezes maior. Assim, volumes 
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iguais de ar e de água, a uma mesma temperatura, ao se chocarem contra uma superfície 

aquecida irão resfriá-la de forma bem desigual porque o volume de água terá capacidade 

térmica bem maior, roubando assim maior quantidade de calor para uma mesma variação de 

temperatura. Por esta razão, quase todos os carros fabricados utilizam o sistema de 

arrefecimento a água. 

A Volkswagen, idealizadora do sistema de arrefecimento a ar, teve que enfrentar a 

desconfiança dos consumidores quando resolveu apostar neste modelo de refrigeração do 

motor, em meados do século passado. Para convencê-los, apelou para forte argumentação, 

ressaltando a sua simplicidade e defendendo a sua eficácia, como destaca a peça publicitária 

ilustrada pela Figura 87, que foi veiculada no jornal O Estado de São Paulo em 1965, e o texto 

apresentado em seguida, usado em um comercial, que faz alusão ao sistema de arrefecimento 

a ar usando como mote o dia da mentira.  

 

Figura 87 – Peça publicitária da Volkswagen enaltecendo o sistema de arrefecimento a ar. 

 
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/tag/fusca/ - (Acesso em 16dez2013). 

 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/tag/fusca/
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1º de Abril! 1º de Abril! Decididamente, o Volkswagen nunca terá radiador. Pelo 

menos enquanto o ar não ferver… e continuar sendo a coisa mais fácil de encontrar. 

Atualmente, mais de dez milhões de veículos VW rodam em todo o mundo. Seus 

donos acostumaram-se às vantagens da refrigeração a ar, tanto abaixo de zero como 

em temperaturas próximas aos 40 graus centígrados. De tal forma que esqueceram 

os outros sistemas de refrigeração. Viu como o VW ficaría com radiador? Olhe mais 

uma vez e lembre-se de quantos problemas são resolvidos graças à sua ausência. 

(http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/03/fusca-1-de-abril-1966.html - 

Acesso em 25jan2014) 

 

Conforme o texto publicitário, a principal vantagem do sistema de arrefecimento a 

ar está na sua simplicidade, dispensando o uso de alguns componentes como radiador, bomba 

d’água e válvula termostática, sendo de mais fácil manutenção, em contrapartida ele tem a 

desvantagem de não refrigerar o motor com a mesma eficiência, por trabalhar com um fluido 

de menor capacidade térmica. 

 

Questão 06: Por que pode não ser vantajoso, do ponto de vista financeiro, 

comprar álcool ao invés de gasolina, mesmo o litro deste custando menos? 

 

Desde 2003 que o Brasil fabrica automóveis com o sistema flex de combustível, 

permitindo que o motor seja movido à gasolina ou etanol, ou ainda uma mistura dos dois. Do 

ponto de vista ambiental, o etanol é mais recomendado, por contribuir para a redução da 

emissão de poluentes. 

Do ponto de vista financeiro, para saber a melhor opção, não basta comparar o 

preço do litro da gasolina com o do etanol, mas a quantidade de energia liberada por cada litro 

de combustível queimado, o que está relacionado com dois fatores: a densidade e o poder 

calorífico de cada um dos combustíveis.  

Define-se como poder calorífico ou calórico de um combustível à relação entre a 

energia liberada por sua combustão e a massa de combustível necessária. 

As densidades da gasolina e do álcool são muito próximas, mas o poder calorífico 

da gasolina é bem superior, fazendo com que a combustão de 1 litro de etanol libere apenas 

4600 kcal, enquanto a combustão de 1 litro de gasolina libera 6500 kcal, ou seja, o litro do 

etanol disponibiliza apenas cerca de 70% da energia ofertada pelo litro da gasolina. 

Assim, do ponto de vista financeiro, a opção pelo etanol só é vantajosa se o preço 

do seu litro for inferior a 70% do preço do litro da gasolina. Na hipótese do litro da gasolina 

custar R$ 3,00, por exemplo, só é vantajoso optar pelo etanol, se o preço do seu litro for 

inferior a R$ 2,10. 

 

http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/03/fusca-1-de-abril-1966.html%20-%20Acesso%20em%2025jan2014
http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/03/fusca-1-de-abril-1966.html%20-%20Acesso%20em%2025jan2014
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Questão 07: Por qual razão sente-se dor no ouvido quando um carro está subindo 

uma serra? 

 

Da mesma forma que uma pilha de livros sobre a nossa cabeça realiza uma 

pressão maior que um desses livros sozinho, a pressão exercida pelo ar atmosférico depende 

da extensão da coluna atmosférica existente sobre nós. Para se ter uma ideia do que isto 

representa, se em Fortaleza, que está ao nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 atm, 

na Cordilheira dos Andes, cuja altitude chega a 6.000 m, este valor cai pela metade. No 

Monte Everest, que está a cerca de 9.000 m de altitude, este valor cai para a terça parte. O 

tímpano  é uma membrana que separa o ouvido médio do ouvido externo, como se pode ver 

na Figura 88. 

 

Figura 88 – O ouvido humano. 

 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear-anatomy-text-portuguese.PNG – (Acesso em 15dez2013) 

 

Quando um automóvel está subindo uma serra, devido o aumento da altitude, os 

seus passageiros ficam submetidos a uma pressão atmosférica cada vez menor. Esta redução, 

provoca um desequilíbrio entre as pressões atuantes no tímpano pelo ar do conduto auditivo e 

o ar existente no interior do ouvido médio, o que irá resultar num esforço no sentido de 

empurrá-lo para fora. Este desconforto cessa quando a trompa de Eustáquio, que comunica o 

ouvido médio com a porção nasal da faringe realiza a equalização das pressões. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear-anatomy-text-portuguese.PNG
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Questão 08: Por que não se deve calibrar o pneu de um carro após quilômetros 

rodados? 

 

O atrito entre o pneu de um automóvel e o solo acarreta o aquecimento de ambos, 

o que, naturalmente, provoca um aumento na temperatura do ar contido no interior do pneu. 

Segundo a lei de Gay Lussac, a pressão de uma massa gasosa, submetida a um volume 

constante, se relaciona diretamente com a sua temperatura absoluta. Assim, se você calibrar 

um pneu após ter percorrido certa distância, a pressão aferida estará mascarada por este 

fenômeno. Por esta razão, não convém calibrar os pneus após o enfrentamento de grandes 

distâncias. 

 

Questão 09: Qual a função do depósito de expansão que é conectado ao radiador 

de um automóvel? De que maneira o líquido de arrefecimento flui entre o radiador e este 

reservatório? 

 

A Figura 89 ilustra a tampa do radiador de um automóvel, e nela é possível 

verificar a presença de uma mola entre a parte superior da tampa e a sua base. Qual a função 

desta mola? Você há de convir que, com o aumento da temperatura do líquido de 

arrefecimento, a pressão do ar existente no interior do radiador aumenta. A função da mola 

existente na tampa do radiador é, por questão de segurança, liberar a saída do líquido de 

arrefecimento em direção a uma válvula, quando a pressão do ar existente no interior do 

radiador atinge um determinado limite, que é estabelecido pelo fabricante do veículo. Este 

processo é análogo ao que ocorre na válvula de uma panela de pressão, que libera a saída do 

vapor quando a pressão no interior da panela atinge um determinado limite, para evitar o risco 

de explosão. 

 
Figura 89 – Tampa do radiador de um automóvel. 

 
Fonte: http://radiatorgroup.com/tractorradiatorcaprw0021-14.aspx (Acesso em 25jan2014). 

http://radiatorgroup.com/tractorradiatorcaprw0021-14.aspx
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O problema é que o descarte deste líquido fará o nível da água do radiador baixar 

com o tempo, o que acaba comprometendo o funcionamento do sistema de arrefecimento. 

Para que este líquido possa ser reaproveitado posteriormente, retornando ao radiador quando 

este esfriar, os veículos atuais têm acoplado ao radiador um reservatório plástico, denominado 

depósito de expansão. Os automóveis antigos não possuíam este depósito, assim a água 

descartada para suavizar a pressão do sistema de arrefecimento, que acabava caindo na 

própria estrada, precisava ser reposta frequentemente, o que exigia um cuidado permanente do 

usuário do veículo em completar o nível do radiador. 

Assim, nos carros atuais, quando a pressão do ar existente no interior do radiador 

atinge o limite estabelecido pelo fabricante, a mola da tampa do radiador é pressionada, 

liberando a válvula que transfere o líquido de arrefecimento para o depósito de expansão, 

conforme ilustrado pela figura 90, aliviando a pressão no interior do radiador. 

 

Figura 90 – Fluxo de água quente do radiador para o depósito de expansão. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando o motor é desligado, a temperatura do interior do radiador diminui, 

provocando uma queda na pressão do ar existente no seu interior. Assim, o líquido de 

arrefecimento que foi transferido para o depósito de expansão é sugado pelo radiador, como 

ilustra a Figura 91, de forma similar à que ocorreria se fizéssemos vácuo no seu interior. 

 

  



164 
 

Figura 91 – Retorno da água fria do depósito de expansão para o radiador 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Questão 10: Por que, ao se esvaziar o pneu de um carro, o ar sai frio, mesmo que 

pudesse estar quente no seu interior? 

 

O ar que sai do interior do pneu de um carro se expande bruscamente, devido á 

diferença entre a pressão interna e a pressão externa. Assim, pode-se considerar desprezível a 

eventual troca de calor entre o gás e a sua vizinhança, o que permite considerar esta expansão 

como adiabática. 

De acordo com a primeira lei da Termodinâmica, que rege o balanceamento 

energético nas transformações gasosas, se o gás realiza trabalho sem o recebimento de calor 

de sua vizinhança, isto ocorrerá às expensas de sua energia interna, que consequentemente 

diminuirá. Como a energia interna está associada à agitação das moléculas, a sua diminuição 

acarretará uma redução proporcional da temperatura absoluta do gás. 

 

Questão 11: Você sabia que o motor de um automóvel é um exemplo de máquina 

térmica e que estas máquinas operam em ciclos? Quais as diferentes etapas que constituem o 

ciclo Otto, responsável pelo funcionamento dos motores movidos à gasolina?  

 

Denomina-se máquina térmica a todo e qualquer dispositivo cuja função é 

converter calor em movimento. O motor de um automóvel constitui a principal aplicação 

tecnológica das máquinas térmicas nos dias atuais. Infelizmente, estas máquinas não 

conseguem converter todo o calor que recebem em energia mecânica, na verdade, a maior 

parte da energia recebida é desperdiçada. Não obstante à sua baixa eficiência energética, as 
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máquinas térmicas prestam um grande serviço à humanidade, pois conseguem poupar o 

homem de muito sacrifício físico, no seu dia a dia. 

Antes da invenção da máquina térmica, as máquinas existentes eram acionadas 

por quedas d’água ou então eram movidas à base de tração animal ou humana. No período 

colonial brasileiro, por exemplo, os engenhos eram movidos pelo esforço muscular de 

escravos indígenas ou africanos ou então pelas juntas de boi. É fato que nos dias atuais as 

máquinas elétricas estão bem mais presentes na vida das pessoas que as máquinas térmicas, 

mas os meios de transporte, em especial, ainda são, na sua grande maioria, acionados por 

máquinas térmicas, daí a grande importância que estas máquinas cumprem para a 

humanidade. 

 

A civilização antiga atingiu seu clímax nos dias dos filósofos gregos Platão e 

Aristóteles. Pouca gente hoje em dia sabe que naquele tempo a maior parte das 

pessoas eram escravas. O bom e sábio filósofo Platão justificava a escravidão pelo 

fato de que sem os escravos para fazerem o trabalho pesado, não poderia haver 

pessoas educadas e cultas. Gradualmente, através dos séculos, a escravidão foi 

abolida; restava, porém, ainda uma grande quantidade de trabalho estafante a ser 

feito. Em 1789, surgiu pela primeira vez uma máquina a vapor que podia fazer girar 

rodas, graças ao calor de combustão do carvão. Hoje temos servos mecânicos que 

podem fazer o trabalho de 200 escravos. (BLACKWOOD, 1971, p.321) 

 

Para efeitos comparativos, representa-se por Q1, a quantidade de calor que a 

máquina térmica recebe da fonte que lhe fornece calor, doravante denominada fonte quente, 

Q2 a quantidade de calor rejeitada para o ambiente externo, denominado fonte fria e W a 

quantidade de energia mecânica disponibilizada, através da realização de trabalho mecânico. 

Assim, analisando as transformações energéticas envolvidas no funcionamento do motor de 

um automóvel, é possível representá-las esquematicamente pelo diagrama ilustrado pela 

Figura 92, a partir do qual, pode-se fazer o balanço energético da máquina, e avaliar o seu 

rendimento energético. 
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Figura 92 – Balanço energético de uma máquina térmica. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir do exposto, pode-se definir o rendimento (η) de uma máquina térmica 

através da seguinte relação: 

 

 

 

A máquina térmica mais comum funciona do seguinte modo. Um reservatório 

quente funciona como fonte de calor, o reservatório é mantido a uma temperatura 

constante T1. Um reservatório frio é mantido a uma temperatura absoluta T2. O 

reservatório frio funciona como um sorvedouro de calor. Em virtude da diferença de 

temperatura existente (T1 – T2) uma quantidade de calor Q1 é fornecida à máquina 

térmica através de um fluido que entra em movimento devido à diferença de 

temperatura (T1 – T2). O fluido, ao penetrar no núcleo da máquina térmica, faz girar 

uma roda, uma turbina ou qualquer outro dispositivo que produza rotação pela ação 

do movimento de translação do fluido. Deste modo, através de engrenagens 

convenientes, a máquina térmica produz um trabalho mecânico W. Uma parte do 

calor Q1 é transformada em trabalho W. Contudo, a Segunda Lei da Termodinâmica 

proíbe a transformação integral do calor Q1 em trabalho W, sendo assim, uma 

quantidade de calor Q2 é rejeitada para o reservatório frio. (LUIZ; GOUVEIA, 1989, 

p. 126) 

 

Vale salientar que nem todo o trabalho mecânico realizado pelo motor é 

convertido em energia cinética para o carro, pois se está analisando com a fórmula acima 

apenas a eficiência energética do motor. O mecanismo de transmissão de movimento do 

motor às rodas motrizes envolve outras perdas de energia, comprometendo ainda mais o 

rendimento energético do automóvel. 
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Todas as máquinas térmicas operam em ciclos. Os motores movidos à gasolina 

operam num ciclo idealizado pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto, em 1876, que por esta 

razão é denominado ciclo Otto, enquanto os motores movidos à óleo diesel operam num ciclo 

idealizado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel, em 1893, que por esta razão é denominado 

ciclo Diesel. 

O ciclo Otto, é composto por 4 etapas (Admissão, Compressão, Combustão e 

Exaustão), por esta razão, motores que operam neste ciclo são denominados motores de 4 

tempos. A conversão da energia de combustão em energia cinética se dá no interior dos 

cilindros existentes no bloco do motor. Na verdade, os carros podem operar com diferentes 

quantidades de cilindros, embora a grande maioria possua 4 cilindros. Os veículos esportivos 

podem ter 6, 8 ou até 12 cilindros. Naturalmente que, motores que possuem maior número de 

cilindros têm maior potência, mas em contrapartida consomem mais combustível para cada 

quilômetro rodado. Na tentativa de apresentar um carro mais econômico, a Volkswagen 

lançou em 2014 um novo modelo, cujo motor possui apenas 3 cilindros, mas cada cilindro 

funciona regido pelo ciclo Otto, compreendido também por 4 fases. As motocicletas, em 

geral, possuem apenas 1 cilindro, mas o ciclo termodinâmico que rege o funcionamento do 

motor também tem 4 tempos.  

A Figura 93 mostra o bloco do motor de um automóvel convencional, onde se 

destacam quatro cavidades, cada uma delas constituindo portanto um cilindro. 

 

Figura 93 – Bloco de um motor de 4 cilindros. 

 
Fonte: http://www.nexaprojetos.com/desenvolvimento-produto - (Acesso em 15jan2014). 

 

http://www.nexaprojetos.com/desenvolvimento-produto%20-%20(Acesso%20em%2015jan2014
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A Figura 94 destaca o conjunto a ser encaixado no interior do bloco do motor 

ilustrado pela Figura 93, contendo o pistão e a biela de cada cilindro e o eixo sobre o qual o 

conjunto se apoia, denominado virabrequim. 

 

Figura 94 – Conjunto de pistões e bielas apoiado sobre o virabrequim. 

 
Fonte: http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-pistones-y-

cig%C3%BCe%C3%B1al-image1766689 (Acesso em 25jan2014) – modificado pelo autor. 

 

Um dos fatores que determina o desempenho do motor de um carro é o volume do 

seu conjunto de cilindros. Dizer que o motor de um carro é 1.6 quer dizer que a soma dos 

volumes dos seus cilindros é igual a 1,6 litros. Os motores das motos, que geralmente só têm 

1 cilindro, têm o seu volume expresso em cilindrada, que é o mesmo que cm
3
. Assim, uma 

moto de 250 cilindradas tem volume interno do cilindro igual a 250 cm
3
 = 0,25 dm

3
 = 0,25 

litro. Assim, em termos de volumetria da câmara de combustão, o motor de uma moto de 

1000 cilindradas é comparável ao motor de um carro 1.0, pois 1000 cm
3
 = 1 dm

3
 = 1 litro. 

A Figura 95 mostra os principais elementos constituintes do cilindro do motor de 

um automóvel, e as suas conexões com os demais elementos do sistema mecânico. O 

virabrequim, destacado na figura é um eixo que interliga os 4 cilindros, fazendo-os funcionar 

em perfeita sincronia. O módulo de injeção é responsável por dosar a mistura (ar + gasolina) 

antes de ser admitida no interior do cilindro. 

 

  

http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-pistones-y-cig%C3%BCe%C3%B1al-image1766689
http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-pistones-y-cig%C3%BCe%C3%B1al-image1766689
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Figura 95 – Principais componentes de um cilindro automotivo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O 1º tempo do ciclo Otto, a Admissão, pode ser ilustrado pela Figura 96. 

Inicialmente, o módulo de injeção mistura o ar que recebe da entrada de ar com a gasolina que 

recebe do tanque. Neste momento, a válvula de admissão se abre e o virabrequim gira, 

fazendo o pistão descer, aspirando a mistura (ar + gasolina) para o interior da câmara de 

combustão. Após a entrada da quantidade ideal da mistura, a válvula de admissão é fechada, 

quando então se encerra esta fase do ciclo. Verifique no diagrama p x V que enquanto o 

volume da mistura gasosa aumenta, a pressão, que é igual à pressão atmosférica local, 

permanece constante. 
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Figura 96 – O 1º tempo do ciclo Otto – Admissão. 

 
         

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após a entrada da mistura gasosa, a válvula de admissão se fecha e o pistão se 

move para cima, acionado pelo virabrequim. Assim, a mistura gasosa será comprimida muito 

rapidamente, num processo praticamente adiabático, que pode ser ilustrado pela Figura 97. 

Observe no diagrama p x V representativo desta fase do ciclo Otto que a pressão do gás 

aumenta à medida que seu volume diminui. Considerando esta transformação como 

adiabática, o trabalho realizado pela vizinhança sobre o gás, que é numericamente igual à área 

existente sob o gráfico, é integralmente convertido num ganho de energia interna do mesmo, 

provocando um aumento de sua temperatura, segundo a primeira lei da Termodinâmica. 
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Figura 97 – O 2º tempo do ciclo Otto – Compressão. 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No momento em que a compressão do gás atinge o valor máximo, se inicia o 3º 

tempo do ciclo Otto, a explosão ou combustão, seguida de uma expansão, que pode ser 

ilustrada pela Figura 98. Este tempo é o mais importante do ciclo Otto, pois é nesta fase que a 

energia de combustão é convertida em energia cinética.  

Inicialmente, a vela de ignição recebe uma corrente elétrica da bateria e provoca 

uma centelha no interior da câmara de combustão, o que desencadeia a explosão (trecho 

ascendente do gráfico). O calor recebido pelo gás, proveniente da fonte quente da máquina 

térmica, eleva a sua temperatura a 2500 ºC e a pressão a cerca de 50 atm.  
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Posteriormente o gás se expande (trecho descendente do gráfico) aplicando no 

êmbolo uma força que o desloca para baixo, realizando trabalho (W), cujo valor é 

numericamente igual à área destacada sob o gráfico p x V. 

 

Figura 98 – O 3º tempo do ciclo Otto – Explosão ou Combustão. 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após a combustão, seguida da expansão do gás, tem-se início o 4º tempo do ciclo 

Otto, a exaustão, que pode ser ilustrada pela Figura 99.  

Este tempo se inicia com a abertura da válvula de escape, o que provoca uma 

brusca queda de pressão do gás (trecho vertical do gráfico). Posteriormente, devido à inércia 

do virabrequim, este empurra o pistão para acima, tornando cada vez menor o espaço, do 

interior do cilindro, ocupado pelo gás, que será assim expulso da câmara de combustão, 

dirigindo-se ao sistema de escape. Neste tempo, o calor não aproveitado é rejeitado para o 

ambiente externo (fonte fria). 

 

  



173 
 

Figura 99 – O 4º tempo do ciclo Otto – Exaustão. 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Completa-se assim 1 ciclo termodinâmico, após o que, todo o processo é repetido, 

inúmeras vezes, por cada cilindro. Como o trabalho mecânico (W) envolvido numa 

transformação termodinâmica é numericamente igual à área existente sob o gráfico p x V, o 

trabalho realizado em cada uma das etapas do ciclo Otto corresponde às áreas destacadas na 

Figura 100. Enquanto na admissão e na combustão o gás realiza trabalho sobre a vizinhança 

(W > 0), deslocando o pistão para baixo, na compressão e na exaustão, a vizinhança (pistão) 

realiza trabalho sobre o gás (W < 0), empurrando-o para cima. 
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Figura 100 – Trabalho realizado em cada etapa do ciclo Otto. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim, o trabalho realizado pelo gás no ciclo termodinâmico será dado pela soma 

algébrica dos trabalhos realizados em cada uma das etapas, sendo numericamente igual à área 

limitada pelo próprio gráfico constituinte do ciclo, conforme o exposto na Figura 101. 

 

Figura 101 – Trabalho realizado no ciclo Otto. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na realidade, o gráfico do ciclo Otto é um pouco diferente do representado 

anteriormente. A Figura 102 compara o diagrama p x V do ciclo Otto de uma máquina ideal 

com o mesmo diagrama do ciclo Otto de uma máquina real. 
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Figura 102 – Ciclo Otto ideal x ciclo Otto real. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Comparando o ciclo Otto real com o ideal, percebe-se que há outras perdas 

envolvidas, pois enquanto no primeiro todo o ciclo é percorrido no sentido horário, no 

segundo, o trecho inferior (B → A → B) é percorrido no sentido anti-horário, o que resulta 

num trabalho realizado sobre o sistema gasoso (W < 0). Essas perdas ocorrem, entre outros 

fatores, porque a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e escape não é instantânea 

e também porque há trocas térmicas entre o gás e as paredes dos cilindros. 

 

Questão 12: Você já deve ter ouvido falar que em longos trechos em declive, 

como por exemplo, na descida de uma serra, não se deve usar a “banguela”, dispensando o 

uso do freio motor. Como pode o motor de um carro ser usado para ajudá-lo a perder 

velocidade, se a sua função é justamente o oposto? 

 

Quando freamos um carro, a energia cinética que ele perde é transformada 

essencialmente em calor. Grande parte deste calor é absorvida pelo sistema de freios. No caso 

do freio a disco, este calor é retido principalmente pelas pastilhas e pelo disco de freio, devido 

o atrito entre eles. O problema é que o superaquecimento deste conjunto compromete a 

eficiência do sistema de frenagem.  Por esta razão, a borda do disco de freio costuma 

apresentar fendas, como se percebe na Figura 103, cuja função é favorecer a dissipação do 
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calor para o ar que o circunda, tal qual ocorre nas aletas do motor de uma motocicleta, o que 

pode ser explicado à luz da equação de Fourier, que estabelece que o fluxo de calor entre dois 

corpos é diretamente proporcional à interface existente entre eles. 

 

Os freios funcionam através do atrito entre as pastilhas ou sapatas e o disco ou 

tambor. Esse atrito provoca enorme aquecimento, o que diminui o coeficiente de 

atrito entre os materiais do freio. Eventualmente, se a temperatura ficar acima de 

aproximadamente 350 ºC, o atrito será insuficiente para fazer as rodas pararem de 

girar. Esse fenômeno, chamado fadiga térmica (fading, em inglês), costuma ocorrer 

em veículos pesados, se o condutor usar os freios para controlar a velocidade do 

veículo em longos trechos em declive: ao final do declive, não haverá atrito 

suficiente para frear o veículo, podendo acontecer acidentes graves. Muitas vezes, 

após o acidente, uma inspeção no veículo não mostra falhas nos freios, já que, após 

o resfriamento dos mesmos, eles voltam a funcionar normalmente. (CARVALHO, 

2013, p. 40) 

 

Figura 103 – Disco de freio. 

 
Fonte: http://npximports.com.br/freios/disco-de-freio-dianteiro (Acesso em 25jan2014). 

 

Assim, ao descermos uma serra, por exemplo, não podemos sobrecarregar o 

sistema de freio, pois este poderá falhar num momento crucial, como numa curva fechada, por 

exemplo. Uma forma de poupar o sistema de freios numa situação como esta é utilizar o freio 

motor, ou seja, utilizar o próprio motor do carro para ajudar a freá-lo. 

Para isto devemos descer a serra com o carro engatado e devemos selecionar uma 

marcha de baixa velocidade. Além disso, para potencializar a ação do freio motor, devemos 

tirar o pé do acelerador, tal qual fazemos quando paramos o carro num semáforo fechado, por 

exemplo, com a diferença de que o carro deve permanecer engatado. 

A primeira razão para o funcionamento do freio motor está em engatarmos uma 

marcha de baixa velocidade, o que contribuirá para limitar a rotação do eixo que transmite 

movimento às rodas motrizes. A segunda razão pode ser compreendida a partir da 

interpretação do diagrama p x V do ciclo Otto real, ilustrado na Figura 95. O trabalho 

realizado pelo motor durante um ciclo termodinâmico é o saldo energético que se obtém entre 

o trabalho realizado pelo gás no trecho superior deste diagrama (B → C → D → B) e o 

http://npximports.com.br/freios/disco-de-freio-dianteiro
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trabalho realizado sobre o gás no seu trecho inferior (B → A → B), ou seja, W ciclo = A2 – A3. 

Quando utilizamos o freio motor, mantemos o carro engatado e aliviamos o pé do acelerador, 

o que contribui para a diminuição brusca da área superior (A2), resultando num débito 

energético para o ciclo, pois a área A2 passa a ser inferior à área A3. Neste caso, a energia 

cinética perdida pelo carro devido à ação do freio motor é dissipada em forma de calor, 

especialmente através da válvula de escape, que é arrefecida naturalmente. 

 

Questão 13: Você já deve ter visto em filmes, a utilização de manivelas para dar 

partida no motor de carros antigos. Qual a razão para o uso desta manivela? Nos carros 

modernos, qual dispositivo supre a sua função? 

 

Observe a manivela que se vê na parte frontal do veículo ilustrado pela Figura 

104. Ela está ligada ao virabrequim e o seu uso é necessário para dar partida ao motor porque 

a transformação da energia de combustão em energia cinética só ocorre no 3º tempo do ciclo 

termodinâmico, tanto no ciclo Otto, quanto no ciclo Diesel. Assim, a utilidade da manivela é 

fornecer energia ao virabrequim para que ocorram os dois primeiros tempos do ciclo, a 

admissão e a compressão. 

Nos veículos atuais, esta manivela não é utilizada porque existe o motor de 

arranque, que é acionado pela bateria do carro, fazendo girar o virabrequim para que se inicie 

o ciclo termodinâmico. Embora possa parecer um dispositivo arcaico, estas manivelas ainda 

são muito utilizadas para dar partida no motor das motocicletas de pequeno porte, através do 

pedal de partida. 

 

Pelo fato de os motores de 4 tempos só realizarem trabalho no 3º tempo, eles 

necessitam de um “impulso inicial” para começar a funcionar. Esse “impulso” é 

efetuado pelo motor de arranque, um pequeno motor elétrico alimentado pela bateria 

do carro, que vence a inércia do moto, dando início ao ciclo. Nos primeiros veículos, 

esse “impulso” era efetuado mecanicamente, através de uma manivela introduzida 

num encaixe do eixo ou virabrequim, processo ainda hoje usado na maioria das 

motocicletas, cuja “partida” do motor é dada por um pedal. (GRUPO DE 

REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA, 1991, p. 145) 

 

Quando a bateria de um carro está descarregada, e alguém o empurra, para que o 

motor deste funcione “pegando no tranco”, está se fazendo o mesmo que esta manivela, 

colocando o virabrequim em rotação, para que se inicie o primeiro ciclo termodinâmico. 
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Figura 104 – Manivela utilizada para dar partida no motor. 

 
Fonte: http://mediagallery.usatoday.com/Model+T+turns+100/A3432 (Acesso em 25jan2014). 

 

Questão 14: Qual a função do tubo respirador (snorkel) utilizado em alguns 

veículos 4 x 4? 

 

Pelo exposto anteriormente, a câmara de combustão do motor de um automóvel 

precisa não apenas do combustível, mas também de ar, para que ocorra a combustão, e eles 

são dosados antes de adentrarem o cilindro pelo módulo de injeção.  

O veículo ilustrado pela Figura 105 só pode trafegar com água acima do capô, 

devido o uso do snorkel, que faz a tomada de ar num nível bem mais elevado que o habitual, 

impedindo que a água entre na câmara de combustão, o que danificaria o motor do carro, 

causando o que os mecânicos denominam calço hidráulico, devido à impossibilidade do 

pistão conseguir comprimir o líquido. 
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Figura 105 – Snorkel em ação 

 
Fonte: http://soujipeiro.blogspot.com.br/2011/03/snorkel-vence-tsunami-do-nosso-piscinao.html - (Acesso em 

15dez2013). 

 

Assim, recomenda-se um cuidado todo especial ao se dirigir um automóvel 

convencional em dias de fortes chuvas, como as que causam enchentes ou alagamentos, para 

que o motor do carro não aspire água, através do sistema de captação de ar, pois isto 

provocará um tranco no motor, podendo danificar componentes como a biela ou o 

virabrequim, ou até mesmo trincar o bloco do motor. Para os veículos que não possuem 

snorkel, como a entrada de ar fica sob o capô, deve-se evitar trafegar em locais cujo nível da 

água atinja esta altura, para não correr o risco de ter um prejuízo razoável.  

 

Questão 15: Que significado tem o “número de giros” do motor de um carro? 

 

Alguns veículos trazem em seu painel além do velocímetro um dispositivo 

denominado conta giros, similar ao que é ilustrado na Figura 106. Suponha que ele indique 

que o motor de um carro está operando a 3000 rpm. Isto quer dizer que, em 1 min, são 

realizados 3000 ciclos termodinâmicos deste motor, ou seja, que a cada segundo, são 

realizados 50 ciclos completos do funcionamento deste motor. 

 

  

http://soujipeiro.blogspot.com.br/2011/03/snorkel-vence-tsunami-do-nosso-piscinao.html%20-%20(Acesso%20em%2015dez2013
http://soujipeiro.blogspot.com.br/2011/03/snorkel-vence-tsunami-do-nosso-piscinao.html%20-%20(Acesso%20em%2015dez2013
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Figura 106 – O conta giros. 

 
Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553810701-contagiros-rpm-52mm-willtec-plus-fundo-preto-

52mm-tuning-_JM (Acesso em 25jan2014). 

 

Questão 16: Quais as diferentes etapas que constituem o ciclo Diesel, responsável 

pelo funcionamento do motor de um carro movido a óleo diesel? Quais as semelhanças e as 

diferenças entre o ciclo Diesel e o ciclo Otto? 

 

O ciclo termodinâmico responsável pelo funcionamento dos motores movidos a 

óleo diesel é também constituído por 4 etapas, as mesmas que compõem o ciclo Otto, 

inclusive a ordem, ou seja: admissão, compressão, combustão ou explosão e escape ou 

exaustão. A principal diferença entre o ciclo Otto e o ciclo Diesel está na forma como a 

explosão é provocada. Nos motores a diesel a mistura do combustível é inflamada pelo 

aquecimento do ar sob o efeito da compressão, enquanto nos motores movidos a gasolina (ou 

álcool ou gás natural), para que haja a combustão é necessária a presença de uma faísca, 

produzida pela vela de ignição. 

A ilustração da Figura 107 faz uma comparação entre o diagrama p x V 

representativo do ciclo Otto com o mesmo diagrama para o ciclo Diesel, onde se acham 

destacados cada uma dos quatro tempos do motor, bem como a etapa do ciclo em que o motor 

recebe calor da fonte quente (Q1) e a etapa em que ele rejeita o calor não aproveitado para a 

fonte fria (Q2). Em ambos os casos, o trabalho realizado pela máquina, durante 1 ciclo, 

corresponde à área limitada pelo próprio ciclo. 
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Figura 107 – Ciclo Otto x ciclo Diesel. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Embora os dois ciclos possuam as mesmas etapas (admissão, compressão, 

explosão ou combustão e escape ou exaustão), há de se destacar uma diferença entre eles, no 

ciclo Otto, quando a válvula de admissão é aberta, no 1º tempo (admissão) o movimento 

descendente do pistão aspira a mistura (ar + gasolina) para o interior da câmara de combustão, 

enquanto no ciclo Diesel, quando a válvula de admissão é aberta, o motor aspira apenas ar. 

Em seguida o ar é comprimido (2º tempo), após o que o combustível (óleo diesel) é injetado, 

dando sequência à combustão, devido à elevada temperatura em que o ar se encontra. 

Finalmente, a válvula de escape é aberta, e a subida do pistão resulta na exaustão. 

Outra diferença entre os dois ciclos é a taxa de compressão sofrida pelo gás, 

enquanto no ciclo Otto, a compressão reduz o volume da mistura a cerca de 1/8 do volume 

inicial, no ciclo Diesel a taxa de compressão é bem maior, reduzindo o volume do ar a cerca 

de 1/20 do seu valor inicial. A maior taxa de compressão do ciclo Diesel deve-se à 

necessidade deste processo aquecer o gás, para que ocorra a combustão, já que estes motores 

não têm a vela de ignição. 

 

Questão 17: Qual a vantagem do motor de um carro ser do tipo turbo 

compressor? E de ter intercooler? 
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Se o motor de um carro é do tipo turbo, a injeção da mistura (ar + gasolina) na 

câmara de combustão não é feita por simples aspiração, mas por um dispositivo denominado 

turbo compressor, que como o próprio nome diz comprime a mistura, antes desta ser injetada 

no interior do cilindro. A vantagem do uso deste dispositivo é que para um mesmo volume da 

mistura, obtém-se uma massa maior, por causa do aumento da sua densidade, o que garante 

um ganho de potência.  Trata-se, portanto de um recurso que permite a fabricação de motores 

menores com potência compatível à de motores de maior tamanho. Assim, para uma mesma 

potência, os fabricantes conseguem reduzir o peso do automóvel, o que contribui para uma 

diminuição do seu consumo de combustível. 

O intercooler é um acessório que pode ser utilizado nos motores turbo, cuja 

função é resfriar a mistura antes de sua admissão no cilindro, para que com isto se obtenha um 

aumento da sua densidade, o que vai propiciar um ganho extra de potência. 

A Figura 108 permite a identificação dos principais dispositivos do sistema turbo 

compressor dotado de intercooler e do fluxo da mistura (ar + gasolina) através dele. 

 

Figura 108 – Fluxo da mistura através do turbo compressor. 

 
 
Fonte: http://www.enginelogics.com/wp-content/uploads/2013/04/turbo-system.jpg - modificado pelo autor 

(Acesso em 25jan2014). 

 

Para conseguir comprimir a mistura, antes de sua admissão na câmara de 

combustão, o turbo compressor utiliza os gases provenientes da exaustão do próprio motor 

para fazer girar a turbina, que por sua vez está acoplada por um mesmo eixo ao compressor, 

http://www.enginelogics.com/wp-content/uploads/2013/04/turbo-system.jpg
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como se pode ver na Figura 109. Os gases de exaustão impulsionam a turbina, fazendo-a girar 

com frequências que chegam a atingir 2.500 Hz. 

 

Figura 109 – O turbo compressor. 

 
Fonte: http://www.brafil3.com.br/servidor/brasilnovo/conteudo/noticias_leitura.asp?XCod_recebe=125 -

modificado pelo autor (Acesso em 25jan2014). 

 

O objetivo dos turbo compressores é melhorar a eficiência volumétrica, que pode ser 

aperfeiçoada se conseguirmos fazer entrar uma maior quantidade de mistura gasosa 

no interior da câmara de combustão. Uma maneira de fazer isso é através da 

utilização de um compressor acoplado ao sistema de admissão. Mais ar e mais 

combustível entrarão no cilindro em cada ciclo e, consequentemente, a potência 

global do motor aumenta. (PARKER, 2006, p 60) 

 

Questão 18: Você já deve ter ouvido falar que os jogadores brasileiros não 

gostam de jogar em estádios situados em grandes altitudes, como alguns existentes na 

Cordilheira dos Andes, pois o ar mais rarefeito compromete o condicionamento do atleta. 

Será que a performance do motor de um automóvel também ficaria comprometida em 

grandes altitudes? 

 

Certamente, pois sendo o ar da altitude mais rarefeito, a aspiração da mistura teria 

menor massa de ar para um mesmo volume. Assim, para uma mesma dosagem da mistura (ar 

+ gasolina), o motor teria, para cada ciclo termodinâmico, a injeção de menos combustível, 

comprometendo a sua potência. 

Caso o motor do carro seja turbo, este comprometimento será menos 

problemático, devido o ganho de potência causado pela compressão da mistura antes de sua 

admissão na câmara de combustão. 

http://www.brafil3.com.br/servidor/brasilnovo/conteudo/noticias_leitura.asp?XCod_recebe=125%20-modificado
http://www.brafil3.com.br/servidor/brasilnovo/conteudo/noticias_leitura.asp?XCod_recebe=125%20-modificado
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Questão 19: Qual o princípio físico que assegura o funcionamento do ar 

condicionado de um automóvel? Qual a origem da energia que o alimenta? 

 

Sabe-se que o calor flui espontaneamente de um ambiente mais quente para outro 

mais frio. Quando se coloca, por exemplo, uma pedra de gelo no interior de um copo 

contendo um suco, surge naturalmente uma transferência de calor do suco para o gelo, 

provocando o resfriamento do primeiro e a fusão seguida de aquecimento do segundo, até que 

eles atinjam a temperatura de equilíbrio térmico. 

Do ponto de vista energético, a função do ar condicionado automotivo é provocar 

uma transferência de calor do interior do carro (fonte fria) para o meio externo (fonte quente), 

o que, naturalmente, não ocorre de forma espontânea, visto que o calor irá fluir do ambiente 

mais frio para o ambiente mais quente. Assim, esta transferência só poderá ocorrer mediante o 

recebimento de energia de uma fonte externa, a energia elétrica proveniente da bateria do 

automóvel, também denominada trabalho recebido (W). Chamando de Q2 o calor cedido pela 

fonte fria (interior do carro) e Q1 o calor recebido pela fonte quente (meio exterior), pode-se 

representar o balanço energético do ar condicionado automotivo pela ilustração representada 

pela Figura 110. 

 

Figura 110 – Balanço energético de um ar condicionado. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A sua eficiência (e) é dada pela relação entre a energia utilizada, ou seja, o calor 

roubado da fonte fria Q2 e a energia recebida, ou seja, o trabalho W recebido, sendo então 

definida da seguinte forma: 
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Combinado a equação acima com o balanço energético, ilustrado pela Figura 103, 

pode-se calcular a eficiência da máquina refrigeradora por: 

 

 

 

A máquina frigorífica ou refrigerador opera em ciclos utilizando um fluido 

refrigerante, geralmente o gás freon. A Figura 111 identifica a localização dos 4 principais 

elementos responsáveis pela troca de calor no ar condicionado automotivo: o compressor, o 

condensador, o tubo capilar (válvula de expansão) e o evaporador. 

 

Figura 111 – Localização dos principais componentes do ar condicionado veicular. 

 
Fonte: Soares, Vítor Rafael Galisteu. SENAI – SC, Treinamento em Manutenção de Ar Condicionado 

Automotivo, pág. 52 – (Acesso em 25jan2014) modificado pelo autor. 

 

O diagrama ilustrado pela Figura 112 indica não apenas o ciclo descrito pelo 

fluido refrigerante responsável pelas trocas de calor envolvidas no funcionamento do ar 

condicionado automotivo, mas as propriedades do fluido (estado físico, pressão e 

temperatura) nas diferentes etapas constituintes do ciclo termodinâmico do refrigerador. 
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Figura 112 – Ciclo termodinâmico de um ar condicionado automotivo. 

 
Fonte: http://mecanicacaseira.blogspot.com.br/2010/07/como-funciona-o-ar-condicionado-dos.html - Acesso em 

21mar2014 

 

O resfriamento do interior de um automóvel  ocorre segundo uma transformação 

cíclica sofrida pelo fluido refrigerante, composta por 4 etapas, descritas a seguir na forma 

ideal, ou seja, desconsiderando possíveis perdas de energia. 

 

1ª etapa: Compressor (A → B) 

O fluido refrigerante é comprimido bruscamente, sofrendo uma redução no seu 

volume. Como o processo ocorre muito rapidamente, pode-se considerá-lo adiabático. Assim, 

o trabalho realizado pelo compressor é integralmente transformado num ganho de energia 

interna. Este processo pode ser representado pelo diagrama p x V ilustrado na Figura 113. 

 

  

http://mecanicacaseira.blogspot.com.br/2010/07/como-funciona-o-ar-condicionado-dos.html
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Figura 113 – O diagrama p x V da máquina refrigeradora – Compressor. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2ª etapa: Condensador (B → C → D) 

Inicialmente o gás é resfriado isobaricamente (B → C), o que o faz perder energia 

em forma de calor sensível. Posteriormente o fluido sofre condensação (C → D), o que o faz 

perder energia em forma de calor, agora latente. O diagrama p x V deste processo pode ser 

ilustrado pela Figura 114. 

 

Figura 114 – O diagrama p x V da máquina refrigeradora – Condensador. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3ª etapa: Válvula de Expansão (D → E) 

Ao passar pelo tubo capilar (válvula de expansão) o fluido sofre uma expansão 

brusca (adiabática). Devido á queda de pressão e temperatura, parte do fluido refrigerante se 

vaporiza, resultando na presença de gotículas suspensas em vapor, submetido a baixa pressão. 

O seu diagrama p x V pode ser ilustrado pela Figura 115. 
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Figura 115 – O diagrama p x V da máquina refrigeradora – Válvula de Expansão. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4ª etapa: Evaporador (E → A) 

Submetido a baixa pressão, que permanece constante, o fluido refrigerante 

absorve calor do interior do automóvel, o que provoca a vaporização das gotículas 

remanescentes. O seu diagrama p x V pode ser representado pela Figura 116. 

 

Figura 116 – O diagrama p x V da máquina refrigeradora – Evaporador. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em seguida, o processo se repete de forma cíclica, cujo diagrama p x V pode ser 

representado pela Figura 117. 
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Figura 117 – O diagrama p x V do ciclo termodinâmico da máquina refrigeradora. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Enquanto o ciclo termodinâmico das máquinas térmicas, conforme foi visto no 

ciclo Otto e no ciclo Diesel, é percorrido no sentido horário, o ciclo termodinãmico das 

máquinas refrigeradoras é percorrido no sentido anti horário. Em ambos os casos, a área do 

ciclo corresponde ao trabalho total realizado durante o ciclo termodinâmico, com a diferença 

que nas máquinas térmicas este trabalho total é realizado pelo fluido sobre a vizinhança, 

desponibilizando-se assim energia mecânica, enquanto nas máquinas refrigeradoras este 

trabalho total é realizado pela vizinhança sobre o fluido operante, implicando num consumo 

de energia externa, no caso, energia energia elétrica.  

Convém destacar que o funcionamento de uma máquina refrigeradora não se dá 

de forma ininterrupta. Existe uma dispositivo denominado termostato que desliga o 

refrigerador de tempo em tempo, sempre que a temperatura do ambiente a ser refrigerado 

atinge o valor desejado. Este mesmo dispositivo é capaz de religar o circuito elétrico do 

refrigerador, quando a temperatura do ambiente se eleva devido o recebimento de calor dos 

corpos que se encontram em seu interior. 

 

Questão 20: O que é entropia? Que tipo de limitação esta grandeza física impõe 

às máquinas térmicas, como o motor de um automóvel?  

 

Define-se a entropia como a grandeza física que está associada ao nível de 

desordem de um sistema. 
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No estudo da Física são várias as transformações energéticas estudadas, como as 

que ocorrem nas máquinas térmicas ou nas máquinas elétricas, e sempre que ocorre a 

transformação de um tipo de energia em outro, a energia do sistema se conserva, ou seja, a 

energia que a máquina recebe é igual à energia que ela aproveita somada à parcela da energia 

que ela desperdiça.  

Nas máquinas térmicas, como o motor de um automóvel, ocorre transformação de 

calor em trabalho, mas como esta conversão nunca poderá ser feita de forma integral, a 

parcela da energia liberada sob forma de calor implica numa degradação da energia. A 

entropia é uma grandeza física que está associada ao nível de degradação da energia do 

sistema. 

 
De maneira geral, ao analisarmos qualquer processo que ocorra na natureza, iremos 

chegar às mesmas conclusões. Assim, enquanto você caminha, estuda, cresce, se 

alimenta, dorme, acende uma lâmpada ou passeia de automóvel, uma certa 

quantidade de energia estará continuamente tornando-se indisponível para a 

realização de trabalho, embora a energia total não tenha sido alterada. Costuma-se 

dizer que a energia se degrada ao se transformar em energia térmica. (LUZ; 

ÁLVARES, 2006, p. 117) 

 

O conceito de entropia pode ainda ser associado à existência de um sentido 

preferencial para as conversões de energia. Energia mecânica, por exemplo, pode ser 

integralmente convertida em calor, tal qual ocorre na frenagem de um automóvel, mas o 

contrário jamais ocorrerá. 

 
(...) Pode, obviamente, existir uma locomotiva, puxada por uma máquina a vapor 

antiga, ou por um motor diesel moderno, que avance respeitando as leis da 

termodinâmica. Mas o trem que progredisse só porque os trilhos estivessem quentes 

seria um comboio fantasma, mais fantasmagórico que os das feiras populares. 

(FIOLHAIS, 1991, p. 154) 

 

Da mesma forma, o calor flui espontaneamente de uma região mais quente para 

outra mais fria, como ocorre nas paredes do motor de uma motocicleta, quando ele flui do 

motor para o meio externo. No entanto, para que o calor flua de um ambiente mais frio para 

outro motor para o meio externo. No entanto, para que ele flua de um ambiente mais frio para 

outro mais quente, como por exemplo, de dentro para fora de uma geladeira, se faz necessária 

a ação de um agente externo.  

 
É com base nessa ideia essencial que podemos compreender o funcionamento das 

máquinas refrigeradoras, onde a substância de operação (freon) realiza a troca de 

calor no sentido inverso ao espontâneo, mas, para isso, ela requer um outro 

mecanismo capaz de fornecer energia ao sistema (energia elétrica nos refrigeradores 

atuais e energia interna de um combustível – o querosene -  nos antigos). (GRUPO 

DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA, 1991, p. 118)  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho propõe o estudo dos princípios físicos contextualizados ao 

funcionamento e à utilização racional do automóvel, visando a obtenção de uma 

aprendizagem significativa. Os dados obtidos pela pesquisa sugerem que, sobretudo nas 

questões de cunho conceitual, esta abordagem promoveu uma evolução nos níveis de 

aprendizagem. Além disso, foi feita uma sondagem junto aos alunos e estes, foram quase 

unânimes em aprovar esta iniciativa, por propiciar uma maior motivação ao estudo desta 

ciência, à medida que a contextualização ao automóvel dá significado ao estudo de princípios 

físicos, que carecem de uma maior relevância, quando abordados simplesmente em situações 

que privilegiam o formalismo matemático das grandezas físicas envolvidas, o que ocorre 

comumente nos livros didáticos disponíveis. Convém destacar a importância da maior 

motivação demonstrada pelos alunos, pois este aspecto é considerado por David Ausubel 

como uma das condições necessárias ao alcance da aprendizagem significativa. 

Uma limitação que esta pesquisa apresenta é o fato de não ter contemplado todas 

as áreas de estudo da Física no ensino médio, em virtude dos assuntos discutidos terem sido 

condicionados aos conteúdos já vivenciados pelos alunos. Ficaram à margem do presente 

trabalho, os conteúdos de Ondulatória e Eletricidade, que possuem diversas aplicações no 

funcionamento do automóvel, sobretudo o segundo. Além disso, a contextualização ao 

automóvel foi realizada em turmas que já tinham vivenciado o ensino de Física de forma 

convencional. Sugere-se que se possa fazer o estudo comparativo entre o estudo dos 

princípios físicos na forma tradicional com o estudo contextualizado ao automóvel em grupos 

que não tenham tido acesso à abordagem destes conteúdos utilizando outras estratégias. 

O ganho de aprendizagem e a manifestação de uma maior motivação do aluno 

pelo estudo da Física quando de sua contextualização ao funcionamento e à utilização do 

automóvel sugerem que outros aparatos tecnológicos possam ser utilizados para dar maior 

significado ao estudo desta ciência, ilustrando os princípios físicos em ferramentas 

tecnológicas que estão presentes no seu dia a dia, como um computador, um televisor, um 

aparelho de telefonia celular, um GPS ou um simples controle remoto.  
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

Caro aluno, este questionário é parte integrante de uma pesquisa. Gostaria de contar com a sua 

participação.  Você não precisa se identificar, pois os resultados serão usados unicamente para 

fins de pesquisa, visando contribuir com o ensino de Física. 

 

Favor assinalar, para cada item, somente as proposições com as quais você concorda, 

numerando-as em escala de prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, você está discordando apenas do espírito revanchista da segunda afirmativa e, 

dentre as demais, você julga como mais relevante o fato dos recursos poderem ter tido um 

destino mais nobre, e como menos importante, embora concorde, o fato de termos boa chance 

de faturar a taça, devido o apoio de nossa torcida. 

 

Por favor, responda com sinceridade: 

 

01. Sobre o estudo de Física, você julga: 

 

(XXX) É de difícil compreensão. 

(XXX) É muito interessante, porque aguça o nosso raciocínio lógico. 

(XXX) Exige a memorização de muitas fórmulas. 

(XXX) É muito interessante, pois nos permite compreender o funcionamento de alguns 

recursos tecnológicos. 

 

02. O ensino de Física seria mais interessante se privilegiasse. 

Exemplo: Suponhamos que você opine sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil 

em 2014 e responda da forma abaixo: 

 

(X2X) Vai favorecer atividades como o turismo, pois vai dar boa visibilidade aos nossos 

pontos turísticos.  

(XXX) Será uma ótima oportunidade para nos vingarmos dos uruguaios que nos 

derrotaram na Copa de 1950. 

(X3X) É uma boa, afinal com o apoio da nossa torcida, temos boas chances de ganhar a 

Copa. 

(X1X) O dinheiro investido traria maior benefício para a população se fosse aplicado em 

áreas carentes, como a saúde. 
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(XXX) Atividades práticas em laboratório. 

(XXX) Atividades práticas com material de baixo custo, na própria sala de aula. 

(XXX) A resolução de exercícios que desfiassem o raciocínio lógico. 

(XXX) A compreensão do funcionamento de dispositivos tecnológicos. 

 

03. A motivação que você tem para estudar Física é: 

 

(XXX) nenhuma, pois não me identifico de forma alguma com a matéria. 

(XXX) unicamente a necessidade de obter aprovação ao final do ano letivo, pois o que estuda 

não vai precisar usar futuramente. 

(XXX) a necessidade de obter aprovação no final do ano letivo e o desejo de entrar na 

Universidade, via ENEM ou vestibular. 

(XXX) compreender vários fenômenos do nosso dia a dia, bem como aparelhos que 

utilizamos. 

 

Utilize o espaço abaixo, caso queira fazer algum comentário ou sugestões que julgue 

pertinentes, para tornar o ensino de Física mais atraente para os alunos do ensino médio. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

DO 1º ANO 

 

 

01. Você já deve ter visto alguma foto de carro de corrida, em que se utiliza o recurso 

ilustrado abaixo, denominado panning, que consiste em focalizar um objeto que se move, em 

detrimento da paisagem, que ficará desfocada. 

 

 
http://digital-photography-school.com/the-art-of-panning (Acesso em 26/12/2013) 

 

Este efeito fotográfico está relacionado com o fato da câmera estar em _______________  em 

relação à paisagem e em _______________ em relação ao automóvel. 

 

As lacunas podem ser respectivamente preenchidas por: 

 

a) Repouso e repouso. 

b) Movimento e repouso. 

c) Repouso e movimento. 

d) Movimento e movimento. 

 

02. A milha terrestre é uma unidade de medida de distância, criada à época do Império 

Romano, mas que ainda hoje é muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos e no Reino 

Unido.  

 

Foi definida pelos romanos como sendo a distância correspondente a 1.000 passos (do latim, 

mille passus) duplos dados pelo centurião, o comandante das milícias. Nos dias atuais, seu 

valor é considerado igual a 1.609,34 m, ou seja, 1 milha terrestre ≅ 1,6 km.  

 

http://digital-photography-school.com/the-art-of-panning
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Um motorista está trafegando numa rodovia, quando avista a placa ilustrada pela figura 

abaixo, indicando a presença de fiscalização eletrônica, e os limites de velocidade que devem 

ser obedecidos. 

 

 

http://genaroblog.blogspot.com.br/2012/07/sinalizacao-existe-mas-quem-respeita.html (Acesso em 21/12/13) 

 

Imediatamente, ele olha para o velocímetro do veículo, calibrado em milha por hora (mph) e 

cuja indicação está representada pela figura a seguir. 

 

 

http://br.freepik.com/vetores-gratis/free-vectorvelocimetro_443486.htm(Acesso em 27/12/13) 

 

Neste caso, podemos afirmar que o motorista: 

a) Não precisará reduzir a velocidade, qualquer que seja o veículo que esteja dirigindo, por 

não desrespeitar os limites de velocidade máxima. 

b) Precisará reduzir a velocidade se o veículo que ele dirige é um caminhão, mas poderá 

manter a velocidade se estiver dirigindo um automóvel. 

c) Precisará reduzir a velocidade, Independente do tipo do veículo que está dirigindo, pois a 

velocidade indicada pelo velocímetro está acima do limite permitido pela rodovia. 

d) Não poderá comparar as velocidades, pois a unidade milha por hora, usada pelo 

velocímetro, não pode ser considerada como unidade de velocidade, mas de aceleração. 

http://genaroblog.blogspot.com.br/2012/07/sinalizacao-existe-mas-quem-respeita.html
http://br.freepik.com/vetores-gratis/free-vector-velocimetro_443486.htm
http://br.freepik.com/vetores-gratis/free-vector-velocimetro_443486.htm
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03. Dois carros idênticos A e B, que se movem com velocidades cujos módulos são 

respectivamente iguais a 80 km/h e 60 km/h colidem em três situações distintas, ilustradas 

pelas figuras abaixo. 

 

 

Levando-se em conta a velocidade relativa entre eles, podemos afirmar que, o impacto será: 

 

a) idêntico nas três colisões. 

b) mais forte na colisão transversal e mais fraco na colisão traseira. 

c) mais forte na colisão frontal e mais fraco na colisão transversal. 

d) mais forte na colisão frontal e mais fraco na colisão traseira. 

 

04. Um veículo trafega a 72 km/h quando o motorista avista o semáforo vermelho, assumindo 

de imediato a intenção de frear o carro, mas o seu pé só aciona o pedal do freio 0,8 s após, 

quando então o veículo fica submetido a uma desaceleração constante de 4 m/s
2
. A distância 

percorrida pelo veículo desde o instante em que o motorista percebeu o sinal vermelho até o 

instante em que ele para é igual a: 

 

a) 16 m. 

b) 50 m. 

c) 66 m. 

d) 82 m. 

 

05. Muitas vezes não temos a real noção do impacto decorrente de uma eventual colisão de 

um carro contra um obstáculo fixo, um muro de concreto, por exemplo, por não sabermos 

avaliar o perigo que aquela velocidade oferece. Um bom exercício para tal é verificar de que 

altura aproximada este carro precisaria cair, em queda livre, para atingir esta velocidade. 
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Considere um carro que trafega a 90 km/h e se choca contra um muro de concreto. Este 

impacto pode ser comparado ao de um carro idêntico, que cai em queda livre, do topo de um 

edifício de aproximadamente: 

 

a) 3 andares. 

b) 5 andares. 

c) 11 andares. 

d) 15 andares. 

 

06. Um carro sofre uma desaceleração brusca até colidir contra um muro e em função disto, o 

seu motorista, por não usar o cinto de segurança tem o corpo projetado de encontro ao para 

brisa, conforme a ilustração abaixo. 

 

http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/fisica/09_pressao_d.htm (Acesso em 04/01/13) 

 

O corpo do motorista se projeta de encontro ao parabrisa devido: 

 

a) À força que este recebe do encosto do banco, durante a desaceleração do carro. 

b) À força de atrito que ele recebe do assento do banco. 

c) À ação do seu próprio peso. 

d) Ao princípio da inércia, que lhe assegura a tendência de permanecer com a velocidade que 

já possuía. 

 

07. Um aluno estava voltando para casa após mais um dia de aula quando o carro do seu pai 

deu “prego de gasolina”. Como estavam em frente a um posto de combustível, o pai pediu ao 

filho que descesse para que desse um empurrãozinho no carro até o posto, para que pudessem 

abastecer, quando então o filho retrucou, argumentando.  

 

http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/fisica/09_pressao_d.htm
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Pai, de acordo com a 3ª lei de Newton, que eu aprendi hoje na escola, quando eu empurrar o 

carro, ele vai exercer uma força de mesma intensidade na minha mão, porém de sentido 

oposto. Assim, estas forças vão se anular, e o carro não sairá do lugar. 

 

Que argumento o pai poderia usar para corrigir o erro conceitual cometido pelo filho. 

 

a) a força que você exerce no carro é maior que a que o carro exercerá em você. 

b) o carro não poderá exercer força alguma sobre você, pois ele não possui energia, já que está 

sem combustível. 

c) as forças de ação e reação realmente têm a mesma intensidade, mas elas não podem se 

anular, pois não atuam no mesmo corpo. 

d) como a força peso do carro se anula com a força de reação normal que ele sofre do solo, 

qualquer força aplicada a ele, por menor que seja, irá movê-lo. 

 

08. Um carro de massa m está em movimento retilíneo acelerado, numa pista plana e 

horizontal, adquirindo uma aceleração a


 sob a ação exclusiva das seguintes forças: 

 

1F


→ força gravitacional que a Terra exerce sobre o carro. 

2F


→ força de reação normal exercida pelo solo. 

3F


→ força de atrito atuante nas rodas motrizes. 

4F


→força de atrito atuante nas rodas não motrizes. 

  

Assim, de acordo com a 2ª Lei de Newton, podemos afirmar que: 

 

a) (F1 + F2) – (F3 + F4) = m.a 

b) (F3 + F4) = m.a 

c) (F3 – F4) = m.a 

d) F3 = m.a 

 

09. Você já deve ter reparado que os carros atuais têm a carroceria mais frágil que as dos 

carros antigos, o que geralmente é motivo de queixa dos seus proprietários.  Numa eventual 

colisão, esta maior fragilidade da carroceria é: 



201 
 

a) Indiferente, pois não afetará o impacto entre os ocupantes do carro e as partes internas 

deste. 

b) Indesejável, pois irá causar maior desconforto aos ocupantes do carro. 

c) Interessante, pois irá contribuir para atenuar os impactos entre os passageiros e as partes 

internas do veículo. 

d) Indesejável, pois irá aumentar o impacto entre o carro e o obstáculo. 

 

10. Um veículo de uma empresa de entregas trafega por uma rodovia plana e horizontal 

transportando em sua caçamba uma caixa que está simplesmente apoiada sobre o piso, 

conforme a figura abaixo. 

 

 

 

Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o risco da caixa escorregar sobre a 

caçamba está condicionado ao valor: 

 

a) da velocidade do veículo 

b) da aceleração do veículo, somente em arrancadas. 

c) da aceleração do veículo, somente em arrancadas ou freadas. 

d) da aceleração do veículo, em arrancadas, freadas ou curvas. 

 

11. Voltando para casa, após mais um dia de aula, uma estudante está confortavelmente 

sentada no transporte escolar, levando no seu colo a sua irmã mais nova. O ônibus passa então 

por um trecho em que o terreno é muito acidentado e o leito da estrada tem o perfil indicado 

pela figura abaixo. 
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A estudante comenta então para a sua colega que está na poltrona vizinha que estranhamente a 

sua irmã hora parece estar mais leve, hora parece estar mais pesada. Assinale a opção que 

traduz a argumentação física que a colega da estudante poderia utilizar para explicar a 

sensação que ela descreveu. 

a) o peso da sua irmã realmente está variando, sendo maior no trecho C e menor no trecho A. 

b) o peso da sua irmã não variou, mas sim, a força normal que ela exerceu em você, que foi 

maior no trecho C e menor no trecho B. 

c) o peso da sua irmã não variou, mas sim, a força normal que ela exerceu em você, que foi 

maior no trecho C e menor no trecho A. 

d) o peso da sua irmã não variou, mas sim, a força normal que ela exerceu em você, que foi 

maior no trecho A e menor no trecho C. 

 

12. Uma construtora ganhou uma licitação para a instalação de lombadas ao longo de uma 

rodovia nos locais em que havia grande incidência de atropelamentos. A função destas 

lombadas seria de limitar a velocidade dos automóveis que por ela passassem a 36 km/h, sob 

pena dos seus pneus perderem contato com o solo. 

 

 

Neste caso, o raio R de curvatura das lombadas a serem construídas deverá ser igual a: 

 

a) 2,5 m 

b) 5 m 

c) 7,5 m 

d) 10 m 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

DO 3º ANO 

 

 

01. É comum o uso de espelhos convexos nos retrovisores externos dos veículos. Eles têm a 

vantagem de ampliar o campo visual do motorista, possibilitando a execução de manobras 

com maior segurança. No entanto, o uso destes espelhos tem uma inconveniência, que é 

geralmente destacada no próprio retrovisor, dos veículos importados, como se pode ver na 

figura abaixo, em que o espelho traz a seguinte advertência: objects in mirror are closer than 

they appear, que em inglês significa: objetos vistos através do espelho estão mais próximos 

do que parecem. 

 

 

http://wwphs.sharpschool.com/h_s_s_depts/science/ms_bugge/conceptual_physics/u

nits/optics/ (Acesso em 28/12/13) 

 

O fato dos objetos parecerem estar mais afastados deve-se ao fato de: 

 

a) A imagem fornecida pelo espelho estar muito distante do automóvel. 

b) O nosso cérebro interpretar como distante, um objeto cuja imagem é reduzida, por 

associarmos este fato à redução do ângulo visual. 

c) a imagem projetada na retina do motorista ser muito menor do que o objeto. 

d) a velocidade do automóvel afetar a nossa percepção de distância. 

 

02. Um caminhão tanque é abastecido na refinaria às 4 horas da manhã, a uma temperatura 

ambiente de 15 ºC com 10 mil litros de combustível. Após trafegar sob o sol durante várias 

horas, o caminhão descarrega todo o combustível no posto, a uma temperatura ambiente de 40 

ºC. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do combustível igual a 1,2 . 10 
-3

 ºC 
-1

, o 

volume adicional descarregado pelo caminhão é aproximadamente igual a: 

http://wwphs.sharpschool.com/h_s_s_depts/science/ms_bugge/conceptual_physics/units/optics/
http://wwphs.sharpschool.com/h_s_s_depts/science/ms_bugge/conceptual_physics/units/optics/
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a) 50 litros. 

b) 100 litros 

c) 200 litros. 

d) 300 litros. 

 

03.  A nossa prática de consumo faz com que compremos geralmente os produtos sólidos em 

função de sua massa, tais como: feijão, arroz, açúcar e queijo. Produtos líquidos são na 

maioria das vezes tarifados em função do seu volume, tais como: água, refrigerante, leite e 

gasolina. Levando em conta o fenômeno da dilatação térmica, podemos afirmar que, do ponto 

de vista financeiro: 

 

a) É indiferente abastecer em qualquer horário do dia, pois 1 litro de gasolina terá sempre a 

mesma massa, qualquer que seja a sua temperatura. 

b) Levamos vantagem quando abastecemos o carro no horário mais quente, pois estaremos 

comprando maior massa de gasolina, para um mesmo volume. 

c) Levamos vantagem quando abastecemos o carro no horário mais frio, pois nesta situação a 

densidade da gasolina é menor. 

d) Se o preço da gasolina fosse estipulado em função de sua massa (por kg) ao invés do seu 

volume (por litro), o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. 

 

04. Para a refrigeração do motor de um automóvel, tanto se pode usar o ar como a água. 

Considerando os calores específicos da água e do ar respectivamente iguais a 1 cal/g°C e 0,25 

cal/g°C, a razão entre a massa de ar e de água para proporcionar a mesma refrigeração no 

motor do automóvel deverá ser igual a: 

 

a) 0,25  

b) 1,0 

c) 1,2 

d) 4,0 

 

05. Desde 2003 que o Brasil fabrica automóveis com o sistema flex de combustível, 

permitindo que o motor seja movido à gasolina ou etanol, ou ainda uma mistura dos dois. Nos 

postos de combustível, o preço do litro do álcool é geralmente inferior ao preço do litro da 

gasolina, mas mesmo assim, a maioria dos motoristas opta por abastecer o carro com gasolina. 
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http://www.jornalhojelivre.com.br/noticias/anp-quer-tirar-um-digito-do-preco-da-gasolina/ 

(Acesso em 03/01/14) 

 

A melhor explicação para esta escolha está no fato de: 

 

a) A gasolina ser mais confiável 

b) Embora o litro do etanol seja mais barato que o da gasolina, a energia que a sua queima 

libera é bem menor, possibilitando, na maioria das vezes, com o mesmo valor financeiro, 

rodar maior distância abastecendo o carro com gasolina.  

c) As pessoas ainda têm certo preconceito sobre o uso do etanol, achando que o seu uso pode 

danificar componentes do motor. Assim, deixam de usá-lo mesmo que o seu uso seja mais 

barato que o da gasolina. 

d) A gasolina polui menos que o álcool, o que faz as pessoas optarem por gastar mais, para 

preservar o meio ambiente. 

06. Antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus de seu carro, que 

estão à temperatura ambiente de 27°C, com uma pressão de 30 “libras”. Ao final da viagem, 

para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão dos mesmos e descobre 

que esta aumentou para 32 “libras”.  

 

Se o volume dos pneus permanece inalterado e se o gás no interior é ideal, o motorista 

determinou a temperatura dos pneus como sendo: 

 

  

http://www.jornalhojelivre.com.br/noticias/anp-quer-tirar-um-digito-do-preco-da-gasolina/
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a) 17 °C  

b) 27 °C 

c) 37 °C 

d) 47 °C 

 

07. Analisando o funcionamento de um ar condicionado de um automóvel, podemos afirmar 

que a sua finalidade energética é transferir calor: 

 

a) do interior do carro para o meio externo, o que se dá de forma espontânea. 

b) do meio externo para o interior do carro, o que se dá de forma espontânea. 

c) do interior do carro para o meio externo, o que se dá de forma forçada, daí a necessidade do 

recebimento de energia de um agente externo, a bateria. 

d) do meio externo para o interior do carro, o que se dá de forma forçada, daí a necessidade do 

recebimento de energia de um agente externo, a bateria. 

 

08. Um sistema gasoso é submetido a uma transformação cíclica ABCA, representada pelo 

diagrama p x V abaixo.  

                                                                                                            

 

Os trabalhos realizados pelo gás, nas transformações AB, BC e CA, são respectivamente 

iguais a: 

 

a) 90 J, 0 e - 30 J 

b) 60 J, 0 e 30 J 

c) 90 J, 30 J e - 60 J 

d) 60 J, - 30 J e 90 J 

  

1                         4 

p (N/m2) 

V  (m3) 

    50 

 

    10 A C 

B 
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE APRENDIZAGEM DO 1º ANO 

 

 

01. Sobre os conceitos da Cinemática, assinale a alternativa correta. 

 

a) Um corpo em movimento em relação a um referencial está em movimento em relação a 

qualquer outro referencial.  

b) Um corpo em repouso em relação a um referencial está em repouso em relação a qualquer 

outro referencial.  

c) Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação 

a outro, pois estes conceitos são relativos. 

d) A trajetória que um corpo descreve independe do referencial adotado pelo observador. 

 

02. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET fez um estudo sobre os 

fatores operacionais realizados por um motorista, destacando o ato de pegar o celular no bolso 

ou em qualquer lugar como já prejudicial no desvio da atenção do motorista no trânsito. Os 

fatores motores, já representam um risco no uso do aparelho celular, acrescentam-se mais 

recentemente, inclusive neste estudo, os fatores psicológicos e cognitivos dispensados neste 

uso, já reconhecendo o desvio de atenção na utilização do aparelho viva-voz. 

 

ação do motorista tempo estimado distância percorrida 

acender um cigarro 3 segundos 80 metros 

sintonizar o rádio 4 segundos 110 metros 

discar número de telefone 5 segundos 140 metros 

 

Podemos concluir que a tabela acima foi elaborada, considerando que o carro trafegue com 

uma velocidade média próxima de. 

a) 60 km/h 

b) 80 km/h 

c) 90 km/h 

d) 100 km/h 
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03. (UFRJ) Dois trens, um de carga e outro de passageiros, movem-se nos mesmos trilhos 

retilíneos, em sentidos opostos, um aproximando-se do outro, ambos com movimentos 

uniformes. O trem de carga, de 50 m de comprimento, tem uma velocidade de módulo igual a 

10 m/s e o de passageiros, uma velocidade de módulo igual a v. O trem de carga deve entrar 

num desvio para que o de passageiros possa prosseguir viagem nos mesmos trilhos, como 

ilustra a figura. No instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens ao desvio valem 

200 m e 400 m, respectivamente. 

 

O valor máximo de v, para que não haja colisão é: 

 

a) 10 m/s 

b) 12 m/s 

c) 16 m/s 

d) 20 m/s 

 

04. (UECE) Um automóvel desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 36 

km/h. Devido a um vazamento, o carro perde óleo à razão de uma gota por segundo. O 

motorista pisa no freio, introduzindo uma aceleração constante de retardamento, até parar. As 

manchas de óleo deixadas na estrada, durante a freada, estão representadas na figura. 

 

 



209 
 

Pode-se concluir que a aceleração de retardamento vale, em módulo. 

a) 1 m/s
2
 

a) 2 m/s
2
 

a) 3 m/s
2
 

a) 4 m/s
2 

 

05. A tecnologia moderna é capaz de conduzir passageiros de um canto a outro do planeta em 

alta velocidade. Mas não é de grande ajuda quando se trata de transportar considerável 

número de pessoas em distâncias de apenas algumas centenas de metros. A solução para esse 

dilema pode ser a esteira de alta velocidade – trottoir roulant rapide, em francês – em 

funcionamento experimental desde o ano passado na enorme Estação de Montparnasse, em 

Paris. Instalada no corredor que conecta as plataformas de trem com as de metrô, percorre 180 

metros e atinge 9 quilômetros por hora, velocidade três vezes maior que a de uma esteira 

rolante comum e equivalente à dos ônibus urbanos na capital francesa. 

 

Os engenheiros franceses levaram dez anos e consumiram 4,5 milhões de dólares 

para desenvolver um sistema que não atirasse os passageiros de cara no chão. A solução foi 

uma esteira dividida em três seções. Na primeira, de aceleração, com 10 metros de extensão, o 

passageiro é levado sobre um tapete formado por rolamentos. A velocidade inicial é de 2,2 

quilômetros por hora, comparável à de uma caminhada leve. Cada rolamento é ligeiramente 

mais rápido que o anterior. Quando se chega à etapa seguinte, a da esteira de borracha de alta 

velocidade propriamente dita, com 160 metros, já se está bem próximo dos 9 quilômetros por 

hora. Na outra ponta, a da saída, dá-se o processo inverso, com rolamentos de desaceleração. 

O truque do sistema é a forma como se passa de uma seção para outra. Com os pés firmes no 

chão, o passageiro desliza rapidamente por um friso de metal. Se levantar o pé nesse momento 

e tentar caminhar, será tombo na certa. (Revista Veja, Edição 1814, 6 de agosto de 2003) 
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O gráfico abaixo representa a velocidade, em função do tempo, com que um passageiro é 

transportado ao longo de todo o percurso. 

                                                    

Assinale a opção cujo gráfico melhor representa a componente horizontal da força exercida 

sobre o passageiro em função do tempo.  

 

 

 

06. Considere as afirmações seguintes e assinale a única que está em conformidade com as 

leis de Newton. 

 

a) Se um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, obrigatoriamente existem forças 

atuando nele. 

b) Todo corpo em movimento tem uma tendência natural a permanecer em MRU, caso sua 

força resultante seja nula. 

c) Se um corpo está sob a ação de duas forças de mesma intensidade, então, ele deve estar em 

equilíbrio. 

d) Se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade 

que a correnteza exerce sobre o barco no sentido oposto, ele deve permanecer em repouso em 

relação à margem. 

 

07. De acordo com a terceira lei de Newton, sempre que um corpo exerce uma força em outro, 

este reage, aplicando no primeiro uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido 

oposto. Assinale a opção cuja ação e reação estão em conformidade com esta lei: 

 

v 

t 
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a) Ação: A Terra atrai a Lua. Reação: A Lua atrai a Terra. 

b) Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação: O adversário cai. 

c) Ação: O pé chuta a bola. Reação: A bola adquire velocidade. 

d) Ação: Joaquim dá um chute em Raimundo. Reação: Raimundo dá um soco em Joaquim. 

 

08. João estava à margem de uma ferrovia quando fotografou um trem que estava passando 

diante dele. Na foto, apareceu um pêndulo, preso ao teto do vagão, que se mostrava inclinado 

de um ângulo θ em relação à vertical, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

Considerando que no intervalo que contém o instante em que a foto foi tirada o ângulo θ se 

mantenha constante, assinale a afirmativa correta: 

 

a) O trem pode estar se movendo para a direita, desde que esteja em movimento uniforme. 

b) O trem pode estar se movendo para a esquerda, desde que o seu movimento seja acelerado. 

c) Quanto maior for o ângulo θ, certamente maior será a velocidade do trem. 

d) Quanto maior for o ângulo θ, certamente maior será a aceleração do trem. 

 

09. Um aluno pressiona um apagador contra a lousa, mantendo-o em repouso, conforme a 

figura abaixo. 
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Sobre o apagador, atuam as seguintes forças: 

 

F1 → força peso (exercida pela Terra) 

F2 → força de reação normal (exercida pela lousa) 

F3 → força de atrito (exercida pela lousa) 

F4 → força aplicada pelo aluno 

 

Assinale a opção cujos vetores representam, nesta ordem, a direção e o sentido das forças F1, 

F2, F3 e F4. 

 

a) ↑, ↓, → e ← 

b) ↓, ↑, ← e ← 

c) ↓, ←, ↑, e → 

d) ↓, ←, → e ↑ 

 

10. Considere dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a m e M, tal que M > m, 

que são puxados por uma força de intensidade F, em duas situações distintas, conforme a 

ilustração abaixo. 

 

 

 

Considerando o fio que os une ideal e desprezando os atritos, podemos afirmar que o risco 

que o fio corre de arrebentar: 

a) é igual nas duas situações 

b) é maior na situação 1 

c) é maior na situação 2. 

d) seria maior se houvesse atrito entre os blocos e o solo. 

 

11. Um carrinho de uma montanha russa percorre um trecho cujo perfil é representado pela 

figura abaixo, mantendo velocidade escalar constante. Sendo NA, NB e NC os módulos da 
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força de reação normal que o trilho exerce no carrinho nos pontos A, B e C, respectivamente, 

assinale a opção que compara corretamente as intensidades destas forças. 

 

 

                                                

a) NA = NB = NC. 

b) NA > NB > NC. 

c) NB > NA > NC. 

d) NB > NC > NA. 

 

12. Devido o congestionamento aéreo, um avião sobrevoa uma cidade, descrevendo um 

movimento circular e uniforme, conforme a figura abaixo, em que a trajetória está contida 

num plano horizontal. 

 

 

                                                         

                   

Sobre a força resultante atuante no avião, é correto afirmarmos que: 

 

a) é nula, pois o seu movimento é uniforme. 

b) é não nula e está, em cada instante, orientada para o centro. 

c) é não nula e está, em cada instante, orientada para fora da trajetória. 

d) é não nula e, em cada instante, tangente à trajetória. 
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APÊNDICE E – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE APRENDIZAGEM DO 3º ANO 

 

 

01. As figuras abaixo ilustram duas aplicações práticas dos espelhos esféricos. Os espelhos 

utilizados nas figuras 1 e 2 e suas funções são respectivamente: 

 

                                  

                          Figura 1                                                   Figura 2 

http://fisicantes.blogspot.com.br/ (Acesso em 08/01/2013) 

 

a) côncavo – ampliar a imagem; convexo – ampliar o campo visual. 

b) côncavo – ampliar o campo visual; convexo – ampliar a imagem. 

c) convexo – ampliar a imagem; côncavo – ampliar o campo visual. 

d) convexo – ampliar o campo visual; côncavo – ampliar a imagem. 

 

02. Uma compota de doce é feita de vidro e possui tampa metálica, conforme a figura abaixo. 

 

 

http://finaartedoces.blogspot.com.br/2012/06/compotas-novos-sabores.html (Acesso em 08/01/2013) 

 

Como a tampa está muito apertada, para afrouxá-la com maior facilidade podemos: 

 

a) Aquecer o conjunto 

http://fisicantes.blogspot.com.br/
http://finaartedoces.blogspot.com.br/2012/06/compotas-novos-sabores.html
http://4.bp.blogspot.com/-qnwlTLRtcXw/UDK4ES_hx5I/AAAAAAAAAHM/Avn3jkirNzo/s1600/espelho+odontol%C3%B3gico.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qnwlTLRtcXw/UDK4ES_hx5I/AAAAAAAAAHM/Avn3jkirNzo/s1600/espelho+odontol%C3%B3gico.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qnwlTLRtcXw/UDK4ES_hx5I/AAAAAAAAAHM/Avn3jkirNzo/s1600/espelho+odontol%C3%B3gico.jpg
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b) Resfriar somente a tampa metálica 

c) Aquecer somente o recipiente de vidro. 

d) Resfriar o conjunto. 

 

03. A lâmina bimetálica ilustrada pela figura abaixo se encontra a 0 ºC e é composta de zinco 

e aço, cujos coeficientes de dilatação linear são respectivamente iguais a 1,2.10
-5

 °C
-1

 e 

2,6.10
-5

 °C
-1

.  

 

                                                  

 

Podemos afirmar que a extremidade direita desta lâmina: 

 

a) Permanecerá na horizontal a qualquer temperatura. 

b) Se encurvará para cima se for aquecida, e para baixo se for resfriada. 

c) Se encurvará para cima se for resfriada e para baixo se for aquecida. 

d) Se encurvará para cima, independente de ser aquecida ou resfriada. 

 

04. O motor de uma moto, como se pode ver na figura abaixo, é cheio de reentrâncias cuja 

função é favorecer: 

 

http://www.hardmob.com.br/carros-motos-and-som-automotivo/361114-pintar-motor-da-moto.html (Acesso em 

08/01/2013) 

 

a) favorecer a transferência de calor, por condução do motor para o ar. 

b) favorecer a transferência de calor, por irradiação, do motor para o ar. 

c) favorecer a transferência de calor, por condução, do ar para o motor. 

d) favorecer a transferência de calor, por irradiação, doar para o motor. 

zinco 

aço 

http://www.hardmob.com.br/carros-motos-and-som-automotivo/361114-pintar-motor-da-moto.html
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05. (PUC – RS) Um médico recomendou a um paciente que fizesse exercícios com uma 

toalha quente sobre os ombros, a qual poderá ser aquecida, a uma mesma temperatura, 

embebedando-a com água quente ou utilizando-se um ferro de passar roupa, que a manterá 

seca. Quando a temperatura da toalha tiver baixado 10 
o
C, a toalha: 

 

a) úmida terá liberado mais calor que a seca, devido ao grande calor específico da água. 

b) úmida terá liberado menos calor que a seca, devido ao pequeno calor específico da água. 

c) seca terá liberado a mesma quantidade de calor que a toalha úmida. 

d) seca terá liberado mais calor que a úmida, devido à grande massa específica da água. 

 

06. (UFMG) Regina estaciona seu carro, movido a gás natural, ao sol. Considere que o gás no 

reservatório do carro se comporte como um gás ideal. Assinale a alternativa cujo gráfico 

melhor representa a pressão em função da temperatura do gás na situação descrita.                

 

 

 

07. (PUC-MG) A palavra ciclo tem vários significados na linguagem cotidiana. Existem 

ciclos na economia, na literatura, na história e, em geral, com significados amplos, pois se 

referem a tendências, épocas, etc. 

 

Em Termodinâmica, a palavra ciclo tem um significado preciso: é uma série de 

transformações sucessivas que recolocam o sistema de volta ao seu estado inicial com 

realização de trabalho positivo ou negativo e a troca de calor com a vizinhança. Assim, por 

exemplo, os motores automotivos foram bem compreendidos a partir das descrições de seus 

ciclos termodinâmicos. 

 

Considere o quadro abaixo onde são apresentadas três máquinas térmicas operando em ciclos 

entre duas fontes submetidas a 500 K e 300 K. Q e W são, respectivamente, o calor recebido 

da fonte quente e o trabalho realizado em cada ciclo. 
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Máquina Q W 

A 10.000 K 10.000 K 

B 12.000 K 6.000 K 

C 8.000 K 3.000 K 

De acordo com a Termodinâmica, é possível construir: 

a) as máquinas A, B e C. 

b) a máquina B apenas. 

c) a máquina C apenas. 

d) a máquina A apenas. 

 

08. Sobre os refrigeradores, assinale a alternativa correta: 

 

a) O refrigerador é uma máquina que transfere calor de forma espontânea, do seu interior para 

o meio exterior. 

b) O seu funcionamento é baseado numa transformação cíclica do gás refrigerante. 

c) O processo de refrigeração não envolve transferência de calor para o meio externo. 

d) Parte do calor recebido da fonte quente é convertido em trabalho e o restante é rejeitado 

para a fonte fria. 
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APÊNDICE F – AVALIAÇÃO DO ESTUDO DE FÌSICA CONTEXTUALIZADO AO 

AUTOMÓVEL 

 

 

Caro aluno, este questionário é parte integrante de uma pesquisa. Gostaria de contar com a sua 

participação.  Você não precisa se identificar, pois os resultados serão usados unicamente para 

fins de pesquisa, visando contribuir com o ensino de Física. 

 

Como você avalia a interpretação do funcionamento do automóvel para a 

contextualização do ensino de Física? 

 

(XXX) Satisfatório, pois nos mostra uma aplicação prática dos ensinamentos de uma ciência 

geralmente apresentada de forma muito abstrata. 

(XXX) Satisfatório, pois nos dá maior motivação a estudar os conceitos da Física. 

(XXX) Satisfatório, pois facilita a aprendizagem dos conceitos físicos. 

(XXX) Indiferente, pois a aprendizagem não se mostrou mais acessível, mesmo após a 

contextualização. 

(XXX) Indiferente, pois o tema não interfere na motivação ao estudo de Física. 

(XXX) Indiferente, pois o tema não interfere aprendizagem dos conceitos de Física. 

(XXX) Insatisfatório, pois o ensino tradicional de Física, voltado para a resolução de 

problemas é mais motivador. 

(XXX) Insatisfatório, pois o ensino tradicional de Física, voltado para a resolução de 

problemas é mais eficaz. 

 

Por favor, fundamente sucintamente a (s) assertiva (s) que você julgou procedente (s), ou faça 

algum outro comentário caso julgue necessário. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO A – EMENTA DA DISCIPLINA FÍSICA I - 1º ANO 

 

 

Física I: Mecânica Clássica e Termodinâmica Carga-Horária: 120h (160h/a) 

EMA 

Introdução ao estudo da física; Dinâmica Clássica. Trabalho, Energia e sua conservação e 

Potência. Dinâmica rotacional. Gravitação Clássica. Estática. Hidrostática. Física Térmica. 

Temperatura e Calor. Termodinâmica. 

PROGRAMA 

Objetivos 

 

fundamentos da mecânica e da termodinâmica para que ao final do curso ele seja capaz de 

equacionar e resolver matematicamente problemas que envolvam os conceitos e os princípios 

fundamentais da mecânica e da termodinâmica básica. 

conceitual e matemática atuais com o objetivo de interpretar fenômenos, prever situações e 

encontrar soluções adequadas para problemas aplicados aos sistemas mecânicos. 

diferentes formas de energia expressas na natureza. 

ntificamente e interagir com o 

mundo físico, utilizando conceitos de mecânica e termodinâmica. 

 

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos) 

 

1. Introdução ao estudo da física  

Notação científica, ordem de grandeza, algarismos significativos e Sistema Internacional de 

Unidades. 

2. Introdução ao estudo do movimento 

Referencial, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, com notação escalar e vetorial e 

descrição gráfica. 

3. Dinâmica Clássica 

Força e massa, impulso, leis de Newton e suas aplicações, momento linear e sua conservação. 

Forças no movimento circular uniforme. 
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4. Trabalho, Energia e sua conservação e Potência. 

Trabalho de uma força constante e de uma força variável. Teorema trabalho-energia cinética; 

Energia mecânica (Potencial gravitacional, potencial elástica e Cinética) e sua conservação; 

Potência e eficiência. 

5. Dinâmica rotacional 

Momento de inércia, momento angular e sua conservação. 

6. Gravitação Clássica 

Introdução a Astronomia; Leis de Kepler; Lei de Newton da Gravitação; 

7. Estática 

Centro de massa, Alavancas e ferramentas. Treliças e estruturas de apoio. 

8. Hidrostática 

Densidade, Pressão, Princípio de Stevin, Principio de Pascal. Principio de Arquimedes. 

Introdução a Hidrodinâmica. 

9. Física Térmica 

Temperatura e Calor; Escalas termométricas; Dilatação Térmica; Calorimetria. 

10. Termodinâmica 

Teoria Cinética dos Gases, Transformações Gasosas, Leis da Termodinâmica, Máquinas 

Térmicas, Entropia. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

rização e aplicação dos 

conteúdos de mecânica e termodinâmica, utilizando recursos tecnológicos interativos como 

animações e simulações, atividades experimentais investigativas e aulas de campo em 

ambientes não-formais de ensino. 

 

Recursos Didáticos 

 

a de aula tradicional e laboratório de Física com material experimental básico. Sala de 

informática com no mínimo um computador para cada dois alunos, recursos de multimídia e 

softwares específicos. Livro didático tradicional e notas de aulas desenvolvidas pelo próprio 

professor. 
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Avaliação 

 

de exercícios e práticas de laboratório individuais ou em grupo, numa perspectiva contínua e 

cumulativa. A recuperação será realizada semanalmente nos centros de aprendizagem e no 

final do curso por meio de uma prova final para os alunos que não obtiveram o rendimento 

mínimo necessário. 

 

Bibliografia Básica 

 

1. GASPAR, Alberto. Compreendendo a Física: Mecânica. Volume 1. Editora Ática. São 

Paulo, 2011. 

2. GASPAR, Alberto. Compreendendo a Física: Ondas, óptica e termodinâmica. Volume 2. 

Editora Ática. São 

Paulo, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1. HEWITT, Paul. Física Conceitual. Editora Bookman. São Paulo, 2002. 

Software(s) de Apoio: 

 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER. Interactive Simulations. 

Disponível em http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics. 
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ANEXO B – EMENTA DA DISCIPLINA FÍSICA II – 3º ANO 

 

 

Física II: Física Térmica, Ondas e Óptica. Carga-Horária: 90 h (120 h/a) 

 

Objetivos 

 

¨ Fazer uso de tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar fenômenos físicos; 

¨ Interpretar as informações científicas divulgadas na imprensa; 

¨ Reconhecer a Física como algo presente nos objetos e aparelhos presentes no dia a dia; 

¨ Utilizar os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano; 

¨ Compreender e aplicar as equações da física térmica no seu dia-a-dia; 

¨ Compreender e aplicar as leis e equações da física óptica no seu dia-a-dia; 

¨ Reconhecer a utilidade da física quântica no desenvolvimento da tecnologia.. 

 

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos) 

 

1. Física Térmica 

1.1. Termômetros e escalas 

1.2. Dilatação 

1.3. Calorimetria 

1.4. Termodinâmica 

2. Ondas e óptica física 

2.1. Ondas mecânicas 

2.2. Ondas eletromagnéticas 

2.3. Dualidade onda partícula 

2.4. Estudo do som 

3. Óptica geométrica 

3.1. Espelhos planos 

3.2. Espelhos esféricos 

3.3. Lentes 

3.4. Instrumentos ópticos 
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Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos 

 

¨ Aulas expositivas; resolução de listas de exercícios; atividades experimentais; seminários; 

desenvolvimento de projetos 

¨ Utilização de vídeos e projetor multimídia 

 

Avaliação 

 

¨ Avaliação individual e em grupo 

¨ Seminários 

¨ Relatórios das atividades experimentais 

¨ Projetos 

 

Bibliografia 

 

1. ALVARENGA, Beatriz. MÁXIMO, Antônio Curso de Física. São Paulo:Scipione, 

2001.v.I,II,III. 

2. GASPAR, Alberto. Física: Mecânica São Paulo: Àtica, 2003.v.1 

3. GASPAR, Alberto. Física Térmica. São Paulo: Àtica, 2003.v.2 

4. GASPAR, Alberto. Física: Eletromagnetismo. São Paulo: Àtica, 2003.v.3 

5. GRUPO REELABORAÇÃO DE FÍSICA. São Paulo: Edusp,1993. 
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ANEXO C – COMENTÁRIOS FEITOS PELOS ALUNOS NA SONDAGEM SOBRE O 

ENSINO DE FÍSICA 
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ANEXO D – COMENTÁRIOS FEITOS PELOS ALUNOS SOBRE O ENSINO DE 

FÍSICA CONTEXTUALIZADO AO AUTOMÓVEL 
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