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Por que estudar biofísica?



O estudo das ciências

• Atualmente se divide em várias áreas:
• Ciência animal

• Astronomia

• Ciência atmosférica

• Bioquímica

• Biologia

• Botanica

• Química

• Ciência da Computação

• Matemática

• Meteorologia

• Física

• Psicologia

• Toxicologia

• Zoologia

• Geologia

• Ecologia ...

• No início do século XIX:
• História Natural (progenitor da geologia e biologia)

• Filosofia Natural (progenitor da física e química)



Ciência
• Ciência se baseia na busca pela verdade 

baseada na crença de que existe uma 
realidade física absoluta;

• As coisas não são apenas fruto da nossa 
imaginação. 

• A ciência é baseada na observação, de 
maneira pública e que pode, em princípio, 
ser reporduzida por qualquer um.

• Os modelos são a base para a ciência e 
representam algo baseado em um conjunto 
de dados. 
• representações matemáticas

Identificação de um 
problema

Observação  / 
Experimentação

Análise

Hipótese

Teste Experimental

Modelo

Generalização



Física

• É a mais elementar de todas as ciências

• Explica fenômenos fundamentais da maneira mais 
simples possível

• Subdivide-se em 
• Mecânica clássica 

• Termodinâmica

• Eletrecidade e Magnetismo

• Ótica 

• Relatividade 

• Mecânica Quântica

 Estuda a massa e energia



Biologia

• Estuda também a massa e energia, no entanto em sistemas vivos 
mais complexos, resultantes da união de átomos e moléculas e 
que gerenciam atividades complexas

• Até 1950 as atividades da biologia eram descritivas, catalogando 
similaridades e diferenças. 

• Após 1950, com a forte interação com a física houve uma 
revolução na compreensão de como a vida funciona e profundas 
melhorias em drogas farmacêuticas e procedimentos clínicos 
ocorreram.
• Tudo se deve à novos procedimentos com aplicações da física para  

compreensão dos processos macromoleculares.



Aplicação da física na biologia ao longo 
da história

• Heraclitus (500 a.C.) 

- Primeiras teorias sobre o processo da vida e sua dinâmica

• Renascimento:
• Leonardo da Vince (1452-1519)

- Investigou os princípios mecânicos dos voos de pássaros e 
usou as informações para engenharia 



• Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) 

- Pai da biomecânica

- Primeiro a propôr que os músculos não exercem um 
movimento vital, mas sim de contração

Sua obra: De Motu Animalium I e II 
(Do movimento dos animais I e II)

• Luigi Galvani (1737-1798)

- Médico que, estudando coxas de rãs, descobriu que 
músculos e células nervosas eram capazes de produzir 
eletricidade.



• Hermann von Helmholtz (1821-1894) 

- Médico e físico que fez importantes contribuições para a 
física pura (termodinâmica e magnetismo) e desenvolveu 
grandes aplicações físicas na medicina sobre os aspectos 
óticos do olho humano e sobre a teoria da audição.

• Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923)
– descobriu os raios-X em 8 de novembro de 1895, que foi

imediatamente aplicado na obtenção de imagens do
corpo humano, revolucionando o diagnóstico médico

– Em 1901, Roentgen recebeu o Premio Nobel de Física
pela descoberta dos raios-X



Harold Varmus
Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, 1989

“A maioria das mudanças revolucionárias que ocorreram na biologia
e na medicina estão calcadas em novos métodos. E esses,
usualmente, estão calcados em descobertas fundamentais em outras
áreas. Algumas delas são tão óbvias que nem as percebemos – como
o papel da física nuclear na produção de radioisótopos essenciais
para a medicina moderna. A física também forneceu os ingredientes
fundamentais para muitas aplicações clínicas comuns – raios-x,
tomografia computadorizada, vídeo-endoscopia por fibras óticas,
cirurgia a laser, ecocardiografia, e ultrassonografia. A ciência dos
materiais está contribuindo com novas juntas, válvulas cardíacas e
outros substitutos para tecidos.”

Continua...



“Igualmente, um entendimento da ressonância magnética nuclear e
das emissões de pósitrons foi necessário para os experimentos com
imagens que nos permitem localizar e cronometrar as atividades
cerebrais que acompanham pensamentos, movimentos, sensações e
uso de drogas. Da mesma forma, a cristalografia por raios-x, a
química e a modelagem computacional estão agora sendo usadas
para melhorar o “design” de drogas, baseado na determinação da
estrutura tridimensional de proteínas ... Esses são apenas poucos de
muitos exemplos da dependência das ciências biomédicas de uma
vasta gama de outras disciplinas, como a física, a química, a
engenharia e muitos outros campos aliados.”

(AAAS, Conferência Plenária, 13/02/1998)

Harold Varmus
Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, 1989



Física na biologia

• Estudos de estruturas e funcioamento macromolecular:
• Técnicas de microscopia (transmissão e varredura eletrônica, 

fluorescência, interferência, polarização,  força atômica, escaneamento 
por tunelamento...)

• Técnicas de espectroscopia (por ressonância magnética nuclear, 
paramagnética eletrônica, raios-X, neutron, espalhamaneto Raman...)

• Medidas de campos magnéticos extremamente pequenos com 
SQUIDS (superconducting interference quantum device)

• Imageamento de eventos rápidos com laser, raios-X, ultrassom 
e ressonância magnética

• Avanços computacionais



• Corresponde a aplicações de conceitos científicos físicos à
compreensão dos mecanismos que propiciam a vida

• Estudo em escala macro e microscópica dos fenômenos físico-
biológicos que envolvem organismos vivos, e em escala molecular,
os comportamentos resultantes de vários processos da vida, além
da interação e da cooperação entre os sistemas altamente
organizados de macromoléculas, organelas e células.

• É possível dizer que nenhum estudante das ciências da vida de hoje
será adequadamente educado/formado sem uma firme
compreensão dos princípios fundamentais da ciência física, que são
objetivos deste curso.

Biofísica



I. Introdução

1. Física e Biologia, seus objetivos, estrutura e posição

2. Os objetivos, o papel e o conteúdo da Biofísica

3. Níveis da organização da matéria

II. Energia
1. O que é a Energia e suas formas
2. Tipos de forças físicas e sua natureza
3. Lei da conservação da Energia. Aplicação para sistemas vivos
4. A Fotossíntese - único processo de utilização da energia solar na natureza 

viva
5. Transformação e eficiência da utilização da energia num organismo.
6. Eficiência da utilização na biosfera da energia recebida de várias fontes

Programa do curso Biofísica I



III. Fluídos em organismos

1. Leis de hidrostática. Pressão atmosférica. Fonte e distribuição da pressão 
vascular no organismo

2. Tensão superficial e forças capilares

3. Leis básicas de hidrodinâmica. Viscosidade. Forças resistivas em um fluído

4. Difusão e osmose

IV. Bioeletricidade
1. Difusão das partículas carregadas na presença do campo elétrico. Lei de 

Nerst-Planck

2. Transporte ativo de íons

3. Formação e propagação de um pulso nervoso

4. Potencial de ação

5. Transmissão sináptica

6. Excitação de fibras cardíacas. Funcionamento do coração

7. Eletroreceptores e peixes elétricos



V. Bioacústica
1. Ondas sonoras

2. O ouvido humano. Características de percepção auditiva

3. Ondas ultrassônicas. Ecolocalização

VI. Biofísica de visão
1. Bases da ótica geométrica

2. Olhos compostos. Fotorreceptores

3. Olho humano. Poder de resolução

4. Visão noturna e colorida

5. Defeitos visuais do olho humano



Cronograma

06/março Recepção calouros

13/março Aula 

20/março Aula 

27/março Aula 

03/abril Experimento 1

10/abril Semana Santa

17/abril Aula 

24/abril PROVA 1

01/maio Dia do trabalho

08/maio Aula

15/maio Aula

22/maio Experimento 2 e 3 

29/maio Aula

05/junho Experimento 4

12/junho Aula

19/junho Aniversário de RP

26/junho Experimento 5

03/julho PROVA 2

Monitoria:
5ª feira: 13:00 – 16:00
CIDRA
Carolina Yaly:
carolina.yaly@usp.br



Avaliação

• Conceito Final

Nota Final = (0,2Pr + 0,3P1 + 0,5P2)

Pr = Média das Notas dos Trabalhos

P1 = Nota Teórica 1 

(80% de P1 = PROVA 1 e 20% de P1 = questões das listas de exercício) 

P2 = Nota Teórica 2

(80% de P2 = PROVA 2 e 20% de P2 = questões das listas de exercício) 



Alguns textos interessantes

• Okuno, E.; Caldas, I.L.; Chow, C., Física para Ciências Biológicas e 
Biomédicas, Editora HARBRA Ltda.

• Duran, J.E.R., Biofísica: Conceitos e Aplicações, Pearson Prentice Hall, 
São Paulo.

• Cameron, J.R.; Skofronick, J.G. & Grant, R.M., Physics of the Body, 
Medical Physics Publishing, Madison, Wisconsin.

• Heneine, I.F., Biofísica básica, Editora Atheneu, Rio de Janeiro.
• Newman J. Physics of the life Sciences. Springer Science-Business Media, 

LLC. New York, NY.



 Grandezas fundamentais que compõem o universo: 

 Grandeza física: Tudo aquilo que pode ser medido, e 
associado um valor numérico e uma unidade.
 Massa, tempo, comprimento, velocidade, aceleração, força, energia, 

trabalho, temperatura, pressão, etc.

Criando uma linguagem comum....

MATÉRIA
(massa)

ENERGIA

ESPAÇO

TEMPO



• São compostos de matéria (massa)

• Utilizam e produzem energia

• Ocupam lugar próprio no espaço

• Vivem na dimensão tempo
• Na vida comum, o tempo pode ser avaliado por qualquer fenômeno 

periódico como os batimentos cardíacos ou as estações do ano.

Seres Vivos



A Biofísica é o estudo da Matéria, Energia, Espaço e 
Tempo nos Sistemas Biológicos.

Conjunto de observações e comparações qualitativas 

Generalizações quantitativas

Hipóteses e teorias quantitativas

Reprodutibilidade Incertezas

Organismos vivos altamente complexos  resultados altamente variáveis (incerteza grande) 



Medidas científicas de grandezas de interesse exigem unidades 
bem definidas para ser possível a comparação

METROLOGIA

 “A Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e 
práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer 
campo da ciência ou tecnologia.”

INMETRO, 2008



 Princípios: unicidade; uniformidade

Objetivos:

• Facilitar a comunicação

• Coerência

Grandezas físicas:

• Massa: quilograma

1 kg equivale à massa do cilindro de platina iridiada
(protótipo internacional, mantido no Birô de Pesos e
Medidas em Sèvres, França).

A noção de 1 kg é dada por 1 litro de água (cubo de
volume 10 x 10 x 10 cm3)

 Submúltiplos do kilograma são muito usados em
biologia: grama, miligrama…

Sistema Internacional (SI) de Medidas



Grandezas físicas:

• Espaço: metro

 foi estabelecido inicialmente como a distância entre dois traços paralelos
sobre uma barra de platina iridiada.

 para evitar a necessidade de se replicar constantemente o objeto
referência, foi estabelecida uma medida natural de comprimento, baseada
na radiação atômica e o metro passou a ser definido como o comprimento
de onda da luz vermelho-alaranjada do criptônio 86 (1.650.763,73
comprimentos de onda = 1 metro)

• Tempo: segundo

 Foi estabelecido inicialmente pelo tempo igual a 1/86.400 partes de um dia
solar médio

 Para evitar influências da velocidade de rotaçaõ da Terra, foi estabelecido
por um padrão atômico definido pelas caracteristicas vibracionais do césio-133
(1 s = 9.192.631.770 vibrações completas)

Sistema Internacional (SI) de Medidas



Unidades bases



Prefixos



Unidades derivadas



Unidades derivadas



Relembrando algumas grandezas

 Massa (m): medida da quantidade de matéria de um ser vivo; sob 
ação da gravidade, exerce uma força (peso corporal). 

Mvírus = 10-20 kg Mbaleia = 103 kg

 Comprimento, área e volume: se relacionam com espaço e as 
dimensões do corpo; variam largamente entre os seres vivos e se 
relacionam com diversos fatores fisiológicos, como metabolismo
• o comprimento (L): m, a área ou superfície corporal (L2): m2, o volume (L3): m3

 Densidade: relação massa/volume de um corpo.
 A densidade dos tecidos biológicos é próxima à da água, com exceção do 

tecido ósseo, que é muito mais denso; e varia dentro de limites estreitos 
(grandes alterações podem ser patológicas).

dsangue = 1,057 x 103 kg.m-3 dágua=1,0 x 103 kg.m-3

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
=
𝑘𝑔

𝑚3



Massa, volume e densidade



Relembrando algumas grandezas

 Velocidade: relação entre espaço percorrido e tempo decorrido.

Essa relação mede a velocidade constante, aproximada, da 
corrente sanguínea, dos impulsos nervosos, dos movimentos 
musculares, do deslocamento de íons entre dois compartimentos.

𝑣 =
𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

Quando usada no contexto velocidade de reações químicas,
substitui-se o espaço percorrido pela matéria transformada



 Aceleração: mudança da velocidade em função do tempo

• Aceleração do sangue na ejeção cardíaca, aceleração de objetos 
pela contração muscular....

• Exemplo:

 Força: massa x aceleração

• Forças de atração e repulsão nas moléculas biológicas; força de 
contração muscular, etc.

𝑎 =
∆𝑣

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
=
𝑚/𝑠

𝑠
=
𝑚

𝑠2

Força= 𝑚. 𝑎 = 𝑘𝑔.
𝑚

𝑠2
= 𝑁 (𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛)

𝑣1 =
3𝑐𝑚

1𝑠
=
0,03𝑚

1𝑠
= 0,03𝑚/𝑠

𝑣2 =
6𝑐𝑚

1𝑠
=
0,06𝑚

1𝑠
= 0,06𝑚/𝑠

𝑣3 =
9𝑐𝑚

1𝑠
=
0,09𝑚

1𝑠
= 0,09𝑚/𝑠

Portanto: 𝑎 =
∆𝑣

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
=
0,09 −0,03

3
= 0,02𝑚/𝑠2



 Trabalho: principal atividade do ser 
humano e se relaciona diretamente 
com a energia; é definido por força x 
distância

• Contração muscular = trabalho retirado da 
energia elétrica dos músculos

• Síntese de protéina = trabalho retirado da 
energia elétrica dos alimentos

Trabalh𝑜 = 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 . 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑁.𝑚 = 𝐽 (𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒)



 Pressão: força / área
• Pressão sanguínea: força que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos 

sanguíneos

• Pressão intraglomerular : força que o plasma exerce dentro do glomérulo e 
produz o filtrado para  formação da urina

𝑃 =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎

á𝑟𝑒𝑎
=
𝑁

𝑚2
= 𝑃𝑎 (𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙)



 Viscosidade (𝜂): resistência interna de um fluido, líquido ou gás;
 É visível no seu escoamento. 

 Fisicamente é a força que deve ser feita durante certo tempo, para deslocar 
uma área unitária de um fluído 

• Circulação sanguínea, lubrificação de articulações, etc.

 Tensão superficial (s): representa a força que deve ser feita 
para penetração de objetos em superfícies líquidas

ságua=7,2 x 109 N/m

𝜂 =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎 . 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

á𝑟𝑒𝑎
=
𝑁 . 𝑠

𝑚2
= 𝑃𝑎. 𝑠

𝜎 =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎
=
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

á𝑟𝑒𝑎
=
𝑁

𝑚



 Temperatura: intensidade da energia térmica.
 Deve ser diferenciada do calor que mede a quantidade de energia térmica

 É medida na escala centígrada que tem ponto zero na fusão do gelo e 100C 
na ebulição da água, ou na Kelvin (absoluta) com ponto zero a -273,15K.

 Frequência: número de eventos quaisquer num intervalo de 
tempo
• Diversos fenômenos biológicos são repetitivos em função do tempo 

(batimentos cardíacos, movimentos respiratórios...)

𝑓 =
1

𝑇
=
1

𝑠
= 𝐻𝑧(ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧)

𝑇(𝐾) = 𝑡 ℃ + 273,15

(A) 1l com calor c, resulta em temperatura t
(B) 1ml com calor c, resulta em temperatura 
1000t



Para pensar...

• Quantas vezes vc já ouviu:
“A pressão sanguínea é 12 por 8”

“O volume celular é 80”

“A concentração da solução é 80”

A temperatura é 39”

• O que está errado?

TODO PARÂMENTRO FÍSICO (E BIOLÓGICO) É DIMENSIONAL



Brincando com as unidades...

Exercícío 1- Um anestésico de uso intravenoso age na dose de 
2mg/kg de massa corporal, vem em ampolas na concentração de 
10mg/ml e o paciente pesa 60kg. Qual o volume de solução 
analgésica a ser injetado?

Exercícío 2- O número de Reynolds, indicador de escoamento de um 
fluido, é definido para um fluido de densidade ρ e coeficiente de 
viscosidade η como: ℜ = 2ρav/η, em que a é o raio do tubo de 
escoamento e v é a velocidade média do fluido. Sendo ℜ
adimensional, determine a unidade de η no SI.



Modelagem

• Para físicos o mundo segue leis da física, embora em alguns casos a
descrição matemática completa da situação não permite soluções.

• Ex: rasgar um pedaço de papel e deixá-lo cair no chão, sua queda segue a lei da
física (ação da força da gravidade), mas é impossível com uma equação
descrever sua queda.

• Artifício muito usado: SIMPLIFICAÇÃO

“Eu nunca fico satisfeito até elaborar um modelo
mecânico da coisa. Se eu consigo fazer um modelo
mecânico eu a entendo !”

Lord Kelvin (cientista britânico com contribuições para a
eletricidade, magnetismo, mecânica e termodinâmica).



Um modelo....

http://cienciasolimpicas.blogspot.com.br/2011/10/balanco-brincar-tambem-e-esporte.html#more

http://cienciasolimpicas.blogspot.com.br/2011/10/balanco-brincar-tambem-e-esporte.html#more


Um sistema biofísico

• Bacteria E coli

• É o organismo unicelular mais 
estudado e muito bem caracterizado

• Descoberta em 1885, possui um 
tamanho conveniente para 
microscopia ótica e possui um 
crescimento rápido e barato

• Permitiu uma série de descobertas 
bioquímicas: código genético, 
glicólises, regulação da síntese 
proteica e são a base da engenharia 
genética.

• Mesmo sendo simples, exibe 
estrutura e propriedades comuns de 
todas as células.



Medidas
• Uma das principais características da ciência é reproduzir

medidas de quantidades de interesse.

• Em medicina:

• Atualmente muitas medidas são feitas com uma acurácia
maior que a necessária, uma vez que o que pode interessar
é como as medidas variam com o tempo.



Ainda sobre medidas em biologia / 
medicina

• Medidas de processos repetitivos:
• Envolvem o número de repetições por minuto, segundo, hora...

Ex: Pulso (70 pulsações/min) e Respiração (15 inspirações/minuto)

• Medidas não repetitivas:
• Podem durar desde o tempo do potencial de ação de uma célula

nervosa até a vida toda

Ex: Tempo para rim excretar determinada substância do sangue

• Efeito consultório: Medidas de pressão e taxa de batimento
cardíaco podem sofrer grandes alterações devido a
ansiedade do paciente.



Medidas

“ Eu sempre digo que quando você pode medir o 
que está dizendo e expressa-lo em números, você 

sabe alguma coisa acerca do assunto, mas quando 
você não pode expressa-lo em números o seu 

conhecimento é escasso e insatisfatório; pode ser 
que o início do conhecimento, mas você avançou 
pouco em suas ideias para o estágio de ciência, 

qualquer que seja o assunto.”   
Lord Kelvin

Porém....
• As medidas afetam a grandeza que se quer medir....

“Tudo o que se vê não é 
Igual ao que se viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo no mundo”
(Como uma onda - Lulu Santos & Nelson Motta)



Erros nas medidas
• Toda medida tem imperfeições que levam a erro.

Tradicionalmente o erro é visto como tendo duas
componentes: uma aleatória e outra sistemática.

1. Erro aleatório tem origem em efeitos imprevisíveis e estocásticos.
Embora esse erro não possa ser eliminado, pode ser reduzido por
um grande número de medidas.

2. Erro sistemático também não pode ser eliminado, mas pode ser
reduzido. Se esse erro aparece devido a um efeito reconhecido,
pode ser quantificado e, se de valor significativo para a precisão
requerida na medida, uma correção pode ser realizada.

Ex: medida de fundo no detector.

REF: Guide to the Expression of Uncertainty in measurement, BIPM, 1993



Ainda sobre medidas...

• As medidas nunca são feitas com precisão 
ou exatidão absoluta, uma medida só tem 
significado quando se pode avaliar o erro 
pelo qual ela está afetada.

• Suponha que a balança ao lado seja 
graduada de 1 em 1 g. Qual a massa da 
tartaruga?

• O resultado de qualquer medida deve 
conter todos algarismos precisos e mais 
um algarismo estimado
• Assim, a massa da tartaruga é 16,5g

• Se a balança fosse graduada de 0,5 em 0,5g 
teríamos 16,50g



Ainda sobre medidas...

• Para medir uma grandeza, sempre que possível, 
fazemos uma série de medidas e apresentamos seu 
valor mais provável:

• Se x1, x2, ..., xn são os valores de uma série de n medidas de uma 
grandeza, o valor mais provável da grandeza medida é dado pela 
média aritmética ou valor médio do conjunto de medidas:



• Mas é interessante saber o quanto as medidas individuais se 
afastam do valor médio:

• O desvio absoluto de cada medida ou erro da medida é definido como o 
módulo da diferença entre a medida considerada e o valor médio da 
grandeza,

• O desvio relativo de cada medida é dado por  ∆𝑥𝑖 𝑥𝑖
• O desvio médio do conjunto de n medidas de uma grandeza é a média

aritmética do módulo dos desvios absolutos de cada medida,

• O desvio padrão dos dados representa uma estimativa da dispersão em
torno do valor médio quando se tem poucos valores (uma amostra)
dentro de um universo maior de valores (população).

𝑠 =
1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛

(𝑥𝑖 −  𝑥)
2



Acurácia e precisão

• Ex .de grande acurácia: A altura de um paciente é medida e seu valor
é 1,765m com um desvio de 0,0003m (3mm), mas sabe-se que a altura
de uma pessoa pode variar 5mm durante o dia

• Ex. de alta precisão: A temperatura de um paciente foi medida 10
vezes e os resultados em C foram: 36.1; 36.0; 36.1; 36.2; 36.4; 36.0;
36.3; 36.3; 36.4; e 36.2 (média: 36.2±0.2C)



Falso positivo e falso negativo

• Falso positivo: ocorre quando um paciente é diagnosticado
como tendo uma doença que de fato ele não tem

Ex: Uma pessoa jovem foi diagnosticada como possuindo um problema
reumático no coração e teve como indicação repouso absoluto por vários
anos. Posteriormente descobriu-se que a pessoa possuía artrite, doença
na qual os movimentos devem ser mantidos para que não ocorra o
enrijecimento das articulações.

• Falso negativo: ocorre quando um paciente é diagnosticado
como não tendo uma doença que ele tem

Ex: Pode ocorrer no estadiamento inicial de vários tumores que são difíceis
de se diagnosticar, o que pode levar a atraso no tratamento e
consequentemente na chance de cura



Gráficos
• São uma das formas mais convenientes para visualizar e/ou

interpretar uma relação entre duas ou mais grandezas que seria
difícil de ser estabelecida somente com o uso de tabelas.

• Para construirmos um gráfico, devemos estabelecer uma escala em
cada eixo, de modo que pares de valores possam ser colocados no
gráfico, independente do intervalo de variação desses valores e dos
comprimentos dos eixos:



Escala Linear

• Como o próprio nome diz, gráficos em escalas lineares são aqueles 
nos quais ambos os eixos (x e y) são lineares, ou seja, a escala 
representada no eixo é diretamente proporcional à distância do 
ponto em relação à origem do eixo.

• Gráficos em escalas lineares são desenhados normalmente em 
papéis milimetrados

• Para se extrair dados quantitativos desses gráficos traça-se uma reta



X(u)

Y
(u
’)

Escala Linear

• As retas são objetos geométricos simples de serem representados 
matematicamente, pois podem ser escritas pela equação de reta:

y = ax + b
onde y é a variável dependente e x a independente, a e b são chamados 
de coeficientes angulares e lineares.

Ex: A partir de um conjunto de grandeza X e Y, pode-se construir o 
gráfico em escala linear e determinar a sua equação de reta: 

X (u) 0 2 4 6 8

Y (u’) 5 7,5 10 12,5 15
Y = 1,25X + 5



• Os dados referentes às medidas da velocidade de corrida de 
um animal em função do tempo encontram-se na tabela 
abaixo:

a) Construa o gráfico v x t

b) Que tipo de função relaciona a velocidade e o tempo?

c) Encontre a expressão empírica entre essas grandezas.

Exercício 3:

v (m/s) 9 13 17 21 25 29

t (s) 2 4 6 8 10 12



Escala Logarítmica

• Quando temos um conjunto de valores em ordem crescente (ou 
decrescente): x1, x2, ..., xn e o valor de xn é maior (ou menor) que x1 em 
muitas ordens de grandeza é inviável colocar estes valores em uma escala 
linear. Necessita-se de uma escala logarítmica.

• A escala logarítmica é construída de tal forma que quando uma 
quantidade x é marcada nessa escala o comprimento (distância em 
relação à origem do eixo) é proporcional à log(x).

L: ciclo da escala



Escala Logarítmica

• Não existe zero em escala logarítmica (lim
𝑥→0
log 𝑥 = −∞)

• A escala logarítmica é dividida em décadas. Cada década 
corresponde a uma ordem de grandeza decimal. A divisão da escala, 
em cada década, é idêntica de uma década para outra. 

• Uma década subseqüente tem que, necessariamente, possuir escala 
de tal forma que os números são marcados uma ordem de grandeza 
acima da década anterior. Por exemplo, caso a década anterior varie 
de 0,01 à 0,1; a década subseqüente deve variar de 0,1 à 1 e assim 
sucessivamente. 

10n+2 10n+410n+310n+110n



Escala Logarítmica – Gráfico mono-log
• Possui escala linear no eixo-x e escala logarítmica no eixo y

• É útil para representar funções do tipo:

𝑦 𝑥 = 𝐶𝐵𝐴𝑥

log 𝑦 𝑥 = log 𝐶𝐵𝐴𝑥 = log 𝐶 + log 𝐵𝐴𝑥

log 𝑦 𝑥 = 𝐴𝑥𝑙𝑜𝑔 𝐵 + log(𝐶)

• Fazendo uma mudança de variável: z x = log 𝑦 𝑥 , temos:

𝑧 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑐

onde a = Alog 𝐵 𝑒 c = log 𝐶

• Desse modo, dados que se comportam como funções exponenciais 
tornam-se retas quando graficados em escala mono-log!!!



Escala Logarítmica – Gráfico di-log
• Possui ambos os eixos em escala logarítmica
• É útil para representar funções do tipo:

𝑦 𝑥 = 𝐵𝑥𝐴

log 𝑦 𝑥 = log 𝐵𝑥𝐴 = log 𝐵 + log 𝑥𝐴

log 𝑦 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔 𝐵 + Alog(𝑥)

• Fazendo as mudanças de variáveis: z x = log 𝑦 𝑥 𝑒 𝑘 𝑥 =

log(𝑥), temos:

𝑧 𝑥 = 𝑎𝑘 𝑥 + 𝑏

onde a = A 𝑒 b = log 𝐵

• Desse modo, dados se comportam como retas em escala di-log!!!



• Função exponencial com base e (e=2,718...): 𝑦 𝑥 = 𝐵𝑒𝐴𝑥

• Ex: Um organismo unicelular reproduz-se por divisão binária a uma 
taxa constante. Inicialmente há duas bactérias e cada uma se divide 
em duas a cada 20 minutos.

Aplicações: Crescimento Exponencial

Nº de bactérias 2 4 8 16 32 -

t (min) 0 20 40 60 80 -



• Considere uma substância que contém átomos radioativos de 
tecnécio (99Tc). Foram feitas medidas da atividade relativa (A) 
desse átomo a cada duas horas.

A (desintegrações/s) 1,00 0,79 0,63 0,50 0,40 0,32 0,25

t (h) 0 2 4 6 8 10 12

Aplicações: Decaimento Exponencial



Níveis de organização 
da matéria



HIERARQUIA ESTRUTURAL

Níveis de organização da matéria



HISTÓRIA DO ÁTOMO

460 AC: Demócrito desenvolve a idéia do átomo

Martelou diferentes materiais em um 
almofariz até reduzi-los em partículas cada 
vez menores que ele chamou de átomo

Suas conclusões: 

• tudo é composto de átomos 

• átomos são partículas indivisíveis, invisíveis a olho nu, 
impenetráveis e com movimentos próprios

• qualquer matéria resulta da combinação de átomos de 
quatro elementos: água, terra, fogo e ar.

Outra corrente (Aristóteles): matéria era contínua



HISTÓRIA DO ÁTOMO

1661: Robert Boyle confirmou a idéia da corrente 
que previa o átomo 

Suas conclusões: 

• os átomos existiam e eram diferentes para cada tipo de 
elemento 

• combinações de tipos diferentes de átomos formavam os 
compostos 

Ex: bronze = cobre + zinco; 

amálgamas aquecidas = mercúrio + outros metais

• toda a matéria era formada por um pequeno número de 
substâncias simples (ou elementos) combinados de formas 
diferentes



HISTÓRIA DO ÁTOMO

1808 John Dalton   (1766-1844)

Os átomos de Dalton eram partículas 
indivisíveis, esféricas, maciças, 
impenetráveis e indestrutíveis que 
ficaram conhecidos como “bola de bilhar”

Modelo atômico de Dalton para três elementos diferentes



Elementos da Teoria de Dalton 

• a matéria seria constituída por partículas extremamente 
pequenas e indivisíveis chamadas de átomos, que 
preservariam suas individualidades nas transformações 
químicas;

• os átomos idênticos eram caracterizados pelas 
respectivas massas e constituiriam um mesmo elemento 
químico; 

• os compostos químicos seriam formados pela união de 
átomos de diferentes elementos, em proporções numéricas 
simples e definidas.

+ Dalton baseou-se em métodos experimentais para 
transformar as ideias de átomo de Demócrito em 
uma teoria científica.



HISTÓRIA DO ÁTOMO

1834 Michael Faraday

• Primeira evidência experimental 

sobre a divisibilidade do átomo

• Considerado o pai da eletrólise 

e criador dos termos ânios e 

cátions, deixava implicita a 

natureza elétrica da matéria



HISTÓRIA DO ÁTOMO

1898 Joseph John Thompson

• Descobre o elétron

• A indivisibilidade do átomo vem 

abaixo com esta descoberta



Vídeo sobre descoberta 
do elétron



HISTÓRIA DO ÁTOMO

Thompson desenvolveu a ideia de que um átomo seria
constituído de elétrons regularmente espalhadas no
interior de uma esfera de carga positiva (raio = 10-8cm)
para equilibrar as cargas negativas dos elétrons como
as ameixas em um pudim.

1904

MODELO

PUDIM DE AMEIXAS 



HISTÓRIA DO ÁTOMO

1910 Ernest Rutherford

Realizou o famoso experimento que expôs uma 
fina lâmina de ouro (espessura equivalente a 
apenas alguns átomos) a um feixe de partículas 
alfa (núcleos de  He): 

RESULTADO
• A maioria dos núcleos passa 

direto pela lâmina. Somente 1 
em cada 10.000 chocavam-se, 
destas partículas:

- Algumas sofrem desvio
- Pouquíssimas são rebatidas



Vídeo sobre experimento 
de Rutherford



HISTÓRIA DO ÁTOMO

Essas evidências levaram Rutherford a propor um novo
modelo para o átomo:

- A massa da lâmina de ouro deveria estar concentrada
em pequenos pontos, os núcleos.

- Os núcleos tem carga positiva para justificar o desvio
das partículas alfa (prótons)

- Como o átomo é neutro, o núcleo estaria cercado pelos
elétrons numa região negativa (eletrosfera).



Problemas deste modelo

1. Se o núcleo atômico é formado por partículas positivas, por
que essas partículas não se repelem e o núcleo não
desmorona?

2. Se as partículas são de cargas opostas, por que elas não se
atraem?

3. Mas como os elétrons ficam em movimento ao redor do
núcleo sem que os átomos entrem em colapso?



HISTÓRIA DO ÁTOMO
1913 - Niels Bohr

• Bohr postulou que os elétrons estariam em órbitas. 

• Cada órbita tem um energia definida e pode conter 
um certo número de elétrons.

• Ao passar de uma “órbita” a outra, ocorre 
absorçao ou liberação de energia

1932: Existência dos nêutrons é confirmada (partículas subatômicas sem carga
elétrica e com uma massa quase igual a do próton)



Alguns átomos – modelo de Bohr



MODELO ATÔMICO ATUAL

• É a evolução do modelo de Bohr, com a introdução 
de conceitos de Sommerfeld, Heisenberg, 
Schroedinger, Born e outros.....

• Basicamente os elétrons ocupam posições 
estatísticas, porém ao redor do núcleo



ÁTOMO: forma e função

• Núcleo: 
• Possui prótons e nêutrons (e outras subpartículas), 

carga positiva e massa
• Responsável por fenômenos radioativos 

• Eletrosfera:
• Possui apenas elétrons, carga negativa
• Propriedades químicas de valência, ligação, afinidade e 

emissão de energia (raios-X, ultravioleta, luminosa e 
térmica)



Dimensões atômicas

• Átomo: 10-10m

• Núcleo: 10-14m

• Exemplo de proporção: Se o átomo fosse menor que uma 
moeda de 1 centavo, colocado no centro de um campo de 
futebol, a primeira camada eletrônica passaria atrás das 
traves do gol



REPRESENTAÇÃO ATÔMICA

= número de prótons de um átomo

= número de prótons e nêutrons  
no átomo

X
Z

A Massa Atômica

Número Atômico

X= Elemento químico

número de elétrons = número de prótons



ÁTOMO DE HÉLIO

•Hélio: 𝐻𝑒4
2



Estrutura eletrônica

• Os elétrons se encontram na eletrosfera em camadas 
eletrônicas ou níveis energéticos:

• Quanto mais próxima do núcleo está uma camada, maior é a 
atração que o núcleo exerce sobre os elétrons dela



Estrutura eletrônica
• Dentro dos níveis energéticos existem os subníveis

energéticos, que também comporta um número máximo de 
elétrons

• A distribuição eletrônica nos subníveis é feita preenchendo-
se totalmente um subnível antes de passar para o próximo

• O químico norte-americano Linus Pauling elaborou um 
diagrama que permite fazer a distribuição eletrônica segundo 
essa ordem crescente



Tabela periódica de elementos
• Elemento = material constituído por átomos de mesmo 

número de prótons, podendo variar o número de neutrons 



• Os átomos se unem para formar moléculas.

• A união se faz pela atração dos elétrons de um 
átomo pelo núcleo do outro átomo

• O conjunto tem propriedades diferentes dos 
átomos componentes

MOLÉCULAS

=



Composição dos Seres Vivos

• Íons e pequenas moléculas:
• Água (H2O)
• Sódio (Na+)
• Cloro (Cl-)
• Potássio (K+)
• Cálcio (Ca++)

• Biomoléculas:
• São compostas principalmente por:

• C, N, O e H
• Se dividem em 4 grandes grupos:

• Açúcares ou carboidratos
• Lipídeos
• Proteínas
• Nucleotídeos
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