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ESCALAS DO UNIVERSO: INTERLIGANDO DIFERENTES ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta a proposta de um material didático, inspirado na obra de Isaac Asimov 

“A medida do Universo”, que busca atualizá-la e apresentar as informações em uma disposição diferente, mais 

visual e de nossa própria criação. A organização de informações em escalas que não restringem os exemplos a 

apenas uma área do conhecimento (física, química, biologia, geologia, matemática, entre outras) permite ao 

leitor fazer relações das quais não havia antes feito. Essas informações serão organizadas em escalas, com eixo 

que é uma grandeza física. São três eixos (pressão, temperatura e densidade) e, portanto, três escalas. A 

informação é disposta de acordo com qual  medida dessa grandeza ela representa. Acreditamos que esse trabalho 

facilitará o diálogo entre diferentes áreas, enquanto se ensina, por meio de exemplos conhecidos e/ou 

desconhecidos, como visualizar as “medidas do universo” no cotidiano. 
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ESCALAS DO UNIVERSO: INTERLIGANDO DIFERENTES ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A forma como a ciência é concedida, dentro do ensino, tem como objetivo formar 

um cidadão, que racionalmente, sabendo onde buscar as informações e averiguar a sua 

fundamentação, atua para o bem coletivo. Esse destaque da ciência vem diminuindo, o que 

acentua os problemas que o ensino de ciências nas escolas apresenta. Os estudantes que, no 

início da jornada escolar, apreciam a ciência acabam se desinteressando gradativamente à 

medida que avançam os anos escolares [12]. 

O estudante traz de fora da escola vivências que, ao considerarmos e somarmos às 

vivências do coletivo compõe uma diversidade de visões de mundo que deve ser atendida 

pelos currículos, de forma a superar essas diferenças [12]. Entretanto, a ciência é apresentada 

de forma fragmentada dentro do sistema de ensino. Essa fragmentação faz com que exista 

grande dificuldade para os estudantes relacionarem diferentes áreas do conhecimento devido à 

desconexão que existe entre elas, levando o estudante ao desinteresse que, como já citado, é 

acentuado à medida que o estudante avança em sua trajetória escolar [10, 3]. 

 Essa forma de ensino nada atrativa faz com que a ciência seja vista separadamente 

da sociedade, de maneira a não ser possível relacioná-la ao cotidiano local. Esse tipo de 

posicionamento talvez possa ser explicado se levarmos em consideração que existe um grande 

interesse por parte dos acadêmicos em publicar em revistas cujo idioma seja o inglês e 

nenhum outro. O desinteresse em publicar em revistas nacionais se dá devido aos critérios de 

avaliação, que dão mais destaque a trabalhos publicados internacionalmente. Outro fator que 

influencia essa postura é a divulgação de resultados à comunidade científica internacional. 

Essa tendência não é exclusivamente brasileira, mas sim um comportamento que existe em 

todo o Planeta [6,11]. 

É necessário buscar meios que auxiliem os estudantes a compreenderem a rede de 

informações que existem e as relações que estas possuem entre si, independente de estarem 

categorizadas em diferentes áreas do conhecimento. Um bom meio para atingir isso é a 

produção de material visual e de fácil acesso, que organize as informações e não estabeleça 

um distanciamento criado pela categorização das diferentes áreas do conhecimento. 
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Para ajudar a transpor essa barreira que é a desconexão entre as áreas do 

conhecimento, nós propomos um material didático que permite ao leitor relacionar livremente 

exemplos de todas as áreas, presentes no cotidiano ou que estão além de conhecimento 

popular, todas sob a luz de alguma grandeza física por vez. Usaremos como base e inspiração 

a obra “A Medida do Universo”, do escritor e bioquímico Isaac Asimov que, com maestria, 

descreveu nove escalas (comprimento, área, volume, massa, densidade, pressão, tempo, 

velocidade e temperatura) em que com diversos exemplos, comparando uns com os outros e 

sem se restringir apenas a uma área, alcançou os extremos de cada escala. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O sistema educacional favorece essa fragmentação dos saberes, que é amplificada 

pelo professor em sala de aula. Esse padrão existe, inclusive, dentro de uma mesma disciplina, 

ocasionando a perda do sentido pertencente ao conteúdo abordado e resultando no repúdio por 

parte dos estudantes para com determinadas disciplinas [3,5]. 

Os estudantes se sentem mais motivados quando o professor consegue despertar 

neles a vontade de aprender, que é traduzida em interesse e participação. Uma das formas com 

que o professor consegue atingir isso é através de recursos didáticos que somem a vivência 

escolar [4]. 

É possível usar como eixo organizador dos saberes as propriedades que são visíveis 

na natureza. Essas propriedades são estudadas há séculos pelo homem e os métodos de 

identificação e mensuração vão se tornando cada vez mais precisos. São grandezas que podem 

ser mensuradas. Existem equipamentos para coleta de dados e cálculos que permitem o 

melhor entendimento de como essas grandezas se comportam, melhor fundamentando-as. 

O conceito “medir” traz a ideia de comparação, pois, ao se realizar uma medição 

estamos comparando uma grandeza com outra definida como a “unidade”, de mesma espécie. 

Cada unidade é adequada para uma determinada medição, portanto, para se medir a pressão se 

usa unidade de pressão, jamais a de volume, por exemplo [13]. 

Por muito tempo cada povo teve sua própria maneira de medir o que precisavam, 

possuindo seu próprio sistema de medidas. As unidades mais emblemáticas, que inclusive 

possuem utilidade até hoje, são as que usavam como base o corpo humano como, por 

exemplo, pés e polegadas. Isso acarretava num grande problema, pois, além de se basearem 
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em algo com dimensões variáveis como o corpo humano, pessoas de diferentes regiões 

usavam diferentes sistemas que não se relacionavam, sem correspondência de unidades [13]. 

O sistema métrico, estabelecido na França pela primeira vez em 1790, com suas 

normas formalizadas em 1960 num acordo internacional, foi denominando “Sistema 

Internacional de Unidades” (Système inernacional d’unités). Em 1971, na 14ª Conferência 

Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas sete grandezas como fundamentais e que são a 

base do Sistema Internacional de Unidades e a partir delas são definidas todas as outras 

reconhecidas. No Brasil, o INMETRO reconhece as sete unidades fundamentais do Sistema 

Internacional: o metro (m), o quilograma (km), o segundo (s), a candela (cd), o Kelvin (K), o 

Ampére (A) e o mol (mol) [2, 8, 14]. Podemos observar as grandezas e suas respectivas 

unidades na figura 1. 

 

 

Figura 1 Unidades de Base do SI [9] 

 

O Sistema Internacional foi adotado pelo Brasil em 1962. As unidades no Sistema 

Internacional são escritas com letra minúscula, com exceção de início de frases. O símbolo, 

cuja ideia é universalizar a escrita, também é escrito com letras minúsculas com exceção dos 

símbolos que indicam unidades que são nomes próprios, homenageando alguém, como, por 

exemplo, o Kelvin (K) e o Ampère (A). O símbolo não é a abreviatura da sua correspondente 

unidade e por isso não colocamos pontuação após as letras. Além disso, os símbolos são 

invariáveis, não existindo plural. Ao nos referirmos, por exemplo, ao comprimento de 50 

metros, caso queiramos usar o símbolo, escrevemos 50 m, jamais 50 ms para indicar plural ou 

50 m., com o ponto indicando abreviação. Junto das unidades é possível adicionar prefixos 
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como no caso de 50 quilômetros (50 km), que o prefixo “quilo” indica mil vezes. Nesse nosso 

exemplo, portanto, temos 50 000 m [13]. Na figura 2 podemos ver a tabela com os prefixos 

admitidos pelo Sistema Internacional para denominar as ordens de grandeza. 

 

 

Figura 2 Prefixos do SI [9] 

 

Os estudantes apresentam dificuldade em adequar ao cotidiano as normas vigentes 

pelo Sistema Internacional de medidas. Muitos são os erros que, de tanto repetidos no dia a 

dia, desencadeiam uma dificuldade quando alguns dos diversos assuntos atuais, a exemplo da 

tecnologia, requisitam o domínio de certos conceitos. Podemos citar dois exemplos de erros 

que os estudantes podem observar fora da escola e trazer para a sala de aula. Um é visível no 

açougue, quando se pede um “quilo” de alguma carne, quando na verdade o “quilo” nada mais 

é que um prefixo que indica 1000 unidades de alguma medida (quilômetro = 1000 metros). O 

segundo exemplo é observado em algumas das placas de velocidade no trânsito, que ao lado 

do valor indicado de velocidade, a unidade está “Km/h” (quilômetros por hora), quando na 

verdade esse “K” é minúsculo (km), pois o maiúsculo indica a unidade kelvin (K), que é 

unidade de temperatura. Observe na figura 3 o erro [14]. 
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Figura 3 Placa de limite de velocidade 

[http://www.alagoas24horas.com.br/678101/placa-de-alerta-para-radares-de-velocidade-deixa-de-ser-

obrigatoria/] 

 

As diferentes áreas do conhecimento abrangem desde partículas menores que um 

átomo até o universo como um todo, de modo a ser difícil apreender as dimensões envolvidas 

nesses e, muitas vezes, entre os dois extremos. De exemplo em exemplo, podemos atingir 

esses extremos de forma sutil e intuitiva. Assim é possível relacionar diferentes seres e 

objetos que possuem a mesma dimensão e compará-los com outros de dimensões maiores ou 

menores [2]. 

 

3.  ANÁLISE DO LIVRO “A MEDIDA DO UNIVERSO” 

O autor parte da premissa de que as dimensões extremas do Universo, que ele 

exemplifica como sendo o átomo e o universo como um todo, não são apreendidas como os 

objetos que compõem o meio que nos cerca. Isso é facilmente observado. Apesar disso, é 

possível reduzir a estranheza diante desses extremos se a aproximação for feita aos poucos, de 

forma regular. 

A forma regular com a qual o autor se refere às escalas é a ESCADA, por onde é 

possível subir ou descer, degrau por degrau. A ideia é partir de um ponto da escada, que é a 

maneira que ele adota para se referir as escalas, subir (ou descer) degrau por degrau, cujo 

valor varia em uma progressão geométrica de razão 3,16 (raiz quadrada de 10). Esses valores 

estão relacionados com qual propriedade está sendo adotada para aquela escada. As 

http://www.alagoas24horas.com.br/678101/placa-de-alerta-para-radares-de-velocidade-deixa-de-ser-obrigatoria/
http://www.alagoas24horas.com.br/678101/placa-de-alerta-para-radares-de-velocidade-deixa-de-ser-obrigatoria/
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propriedades utilizadas são: comprimento, área, volume, massa, densidade, pressão, tempo, 

velocidade e temperatura.  

A cada degrau são apresentados exemplos de animais, formações geológicas, corpos 

celestes, etc. As dimensões desses exemplos se encontram no valor exato ou próximo ao valor 

referente ao degrau. Além dos exemplos, o autor traz explicações conceituais sobre a 

propriedade que serve de eixo para a escada, principalmente no degrau 1 que é o introdutório. 

Também traz as explicações históricas sobre as unidades utilizadas antes e unidades utilizadas 

alternativamente ao Sistema Internacional de Unidades. A medida que os degraus vão subindo 

(ou descendo) são introduzidos os prefixos reconhecidos pelo S.I., porém, na mesma lógica 

das unidades o autor também apresenta prefixos que são utilizados alternativamente.  

A construção do livro e a estruturação das informações facilitam o percurso por essa 

escada. Em alguns pontos, entretanto, o autor vai contra a sua proposta. Apesar de defender o 

S.I. e usar suas unidades como base para os degraus, o autor abusa de várias unidades 

alternativas, algumas extremamente específicas, onde não fica claro qual a real ideia dessa 

abordagem. Como exemplo dessas unidades é possível destacar na escala de massa onde em 

alguns parágrafos se fala apenas sobre libra avoirdupois, onça avoirdupois, libra troy e onça 

troy. 

 Em alguns pontos o autor converte mais de uma unidade exaustivamente. Isso 

certamente não atinge leitores mais leigos e não contribui para a proposta de aproximação, de 

forma regular e intuitiva, aos extremos do universo. Para exemplificar, seguindo ainda os 

exemplos do parágrafo anterior: 

A onça troy é cerca de 10 por cento mais maciça que a onça avoirdupois. Na 

realidade, 1 onça troy é igual a 1,097 onça avoirdupois. Isto significa que 10 onças 

troy são iguais a 10,97 onças avoirdupois, ou quase a massa do Degrau 2 (0,316kg). 

Na realidade, 3,16 hectogramas são iguais a 10,16 onças troy.  

Como 1 libra troy é igual a 12 onças troy, é também igual a 13,164 onças 

avoirdupois, ou 0,82275 (quase cinco sextos) de uma libra avoirdupois. 

Uma libra avoirdupois é igual a 4,359 hectogramas, enquanto uma libra troy é igual 

a 3,7342 hectogramas. 

Em outros pontos não são as unidades desconhecidas, mas sim os exemplos que 

causam estranheza. O autor afirma que precisa buscar uma linguagem universal para caso o 

livro circule internacionalmente, que foi o ocorrido. Apesar disso, em alguns momentos, o 

autor se apega a exemplos de onde vive, utilizando cidades vizinhas a sua e até os quarteirões 
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do centro da cidade de Manhattan como unidade de medida. Esse tipo de abordagem vai 

contra a ideia de intuitivamente progredir degraus acima/abaixo nas escadas.  

Apesar dessas pequenas falhas, os exemplos são interessantes, de grande variedade 

viabilizando o aprendizado de novos conceitos enquanto avança na leitura. Esses aspectos 

positivos são os almejados para o presente trabalho.  

 

4. NOTAÇÃO MATEMÁTICA 

A partir da ótica de alguma propriedade física, nós iremos organizar exemplos em 

ordem de grandeza. Essas propriedades (pressão, temperatura e densidade) serão explicadas 

adiante. Essas propriedades são mensuradas, de maneira que possamos comparar quais 

exemplos possuem, dentro daquela escala, os mesmos valores, valores maiores ou menores, 

dentro e fora da Terra. Cada uma dessas propriedades resulta, portanto, uma escala diferente. 

A medida que esses números crescem, é comum dividir os algarismos em grupos de 

três. Entretanto, essa divisão varia em como é feita. Geralmente usa-se o ponto (.) como, por 

exemplo, no número 1.000 (mil) e 1.000.000 (um milhão). Existe outra forma de fazer isso, 

utilizando a vírgula (,) que pode ser facilmente observada em algumas calculadoras, que segue 

o padrão americano. Dessa forma podemos escrever os mesmos números usados no exemplo 

anterior como 1,000 (mil) e 1,000,000 (um milhão). Assim como Asimov fez, seguindo a 

recomendação do Sistema Internacional, iremos simplesmente adotar o uso do espaço entre os 

algarismos para separá-los. Assim, teremos 1 000 (mil) e 1 000 000 (um milhão). A vírgula 

será utilizada para separar os decimais [2].  

Quando trabalhamos com números, dentro de uma proposta como essa, de trabalhar 

com escalas, podemos rapidamente atingir números enormes, dificultando a manipulação. 

Para contornar esse tipo de situação utiliza-se a notação exponencial. Para expressar um 

número com muitos zeros, a quantidade de zeros é sobrescrita a direita do número 10, logo, o 

número 100 000 000 000 000 000 000 pode ser escrito como     . Essa notação, além de ser 

elegante, também é prática. O mesmo pode ser feito com números extremamente pequenos se 

acrescentando o sinal de negativo (-) a esquerda do expoente (expoente negativo). A 

quantidade de zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de zero, contando também o 

que está à esquerda da vírgula. Assim, o número 0,00000000000000000001 pode ser escrito 

como      .  Por essa facilidade será adotado como base o número 10 [15]. 
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A potência apresenta uma propriedade referente à operação de multiplicação. Ao 

multiplicarmos potências com mesma base o resultado é essa base com o expoente igual a 

soma dos expoentes anteriores. Se temos     e multiplicamos por    , o resultado será    , 

onde o expoente 5 é igual a soma dos expoentes anteriores, 3 e 2.  

Para se atingir os valores que estão nos extremos da escala é preciso estabelecer qual 

o padrão adotado para se avançar os degraus. Uma opção é adotar uma progressão aritmética, 

uma sequencia numérica onde se adiciona um valor constante ao termo para se conhecer o 

termo seguinte. Em outras palavras, cada termo é igual ao anterior somado a um valor 

constante. O fato é que rapidamente esse valor constante perderia seu sentido, pois, 

dependendo do valor, diante de números astronômicos poderia não significar nada [3].  

A maneira mais adequada de trabalhar essa proposta é adotando uma progressão 

geométrica, que é uma sequencia numérica em que cada termo é igual ao produto do termo 

anterior com um valor constante [3].  

Ao expoente foi somado o valor de meio (1/2 ou 0,5), um valor fracionário. 

Lembrando que todos os dados numéricos estão na base 10. Dizer que esse valor fracionário 

foi adicionado ao expoente é o mesmo que, como foi explicado acima, multiplicarmos por 

  
 

 .   

Expoentes fracionários são o mesmo que raízes matemáticas. O expoente de valor 

meio (1/2 ou 0,5) é o mesmo que raiz quadrada. Logo: 

  
 
  √   

 
      

O valor de cada degrau é igual ao valor do degrau anterior multiplicado por um valor 

constante que é o número 3,16; resultando no acréscimo de meio ao expoente. O degrau 1 é 

igual a    , em todas as escalas. Qualquer número elevado a zero é igual a 1 (um). Esse valor 

é o ponto de partida tanto para as escalas crescentes quanto para as decrescentes.  

 

5. APRESENTAÇÃO DAS ESCALAS  

Para apresentar todos esses exemplos e suas respectivas informações, nós criamos 

uma formatação/disposição que será padrão para todas as escalas. Usamos colunas, que estão 

próximas umas das outras, lado a lado. As colunas são apresentadas dessa maneira para que 

seja possível ao leitor ter um apanhado geral das informações apresentadas, podendo observar 

a proximidade que elas estão uma da outra facilitando a ideia de relação ali existente.  
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Dentro dos limites das colunas, encontramos imagens acompanhadas de textos 

explicativos. Esses textos trazem informações mais diretamente relacionadas a escala se 

encontram no momento e a imagem a qual o texto está relacionado. Observe a figura 4 

adiante.  

 

Figura 4 Forma padrão de apresentação das informações [Autoral]. 

 

Dentro da mesma coluna as diversas informações são organizadas de cima para baixo 

em ordem decrescente de valores medidos. Em outras palavras, as informações que se 

encontram mais próximas ao topo da coluna possuem valores maiores do que as que se 

encontram mais próximas à base.  

Acima de cada coluna está indicado qual degrau ela representa. Essa é uma 

referência à obra original do Asimov, que usou escadas como metáfora para suas escalas, em 

que, de degrau em degrau, é possível subirmos ou descermos a escala (escada). Abaixo das 

colunas existe uma reta que as unem em uma base única e indica a direção em que a escala 

avança. Esse avanço, na obra original, pode ser crescente ou decrescente, entretanto, no 

presente trabalho, uniu-se a escala decrescente com a crescente criando apenas uma, contínua.  

Os valores numéricos que indicam o avanço da escala e serão apresentados seguindo 

a notação exponencial e o espaço entre os algarismos, adotado pelo Asimov na obra original. 

As unidades estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, seguindo também os 
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prefixos padrões que são introduzidos a cada     vezes (mil vezes). São as ordens de 

grandeza. Quando conveniente será apresentada uma unidade alternativa, caso essa seja 

cotidianamente utilizada, de modo a facilitar o acesso. 

Em vários momentos, Isaac Asimov utiliza como eixo de avanço em suas escalas 

pontos acima (atmosfera) ou abaixo da superfície (oceanos e litosfera), tanto da Terra quanto 

de outro corpo celeste qualquer. Em alguns momentos esse tipo de exemplo é o único 

presente em seu degrau. 

Acreditamos que um exemplo mais palpável possua mais potencial exercendo esse 

papel de eixo de ligação entre degraus do que os utilizados por Asimov. Isso pelo fato de 

exemplos como atmosfera, oceanos e troposfera serem limitados, mesmo se buscando corpos 

celestes maiores.  

Para exercer esse papel foi escolhido um objeto conhecido que possui volume 

conhecido que pode ser tratado de maneira hipotética, possuindo diferentes massas. Esse 

objeto é o cubo mágico. Para desenvolver as escalas de pressão e densidade foi utilizado, para 

cada degrau, um cubo mágico com diferentes massas, com volume fixo, de maneira à pressão 

exercida, ou, a densidade, seja a referente ao degrau em que se encontra. 

Esse tipo de abordagem viabiliza a existência de uma escala de massa intrínseca a 

esses cubos mágicos. É possível afirmar isso pois as massas não serão apenas apresentadas de 

forma numérica, mas também, por meio de exemplos que permitam relação de unidade. Para 

exemplificar, um cubo mágico de massa 150000 kg possui o peso de 5 baleias-jubarte.  

 

5.1 Pressão 

A pressão é definida como 

  
 

 
 

Onde   é o módulo da força perpendicular a superfície e   é a área da superfície que 

está sujeita a essa força  . Apesar da dependência da pressão com a força, a pressão é uma 

grandeza escalar, ou seja, não tem direção ou sentido. Vale reforçar o fato de ser o módulo da 

força a entrar na equação [8]. 

A unidade no Sistema Internacional para a pressão é Newton por metro quadrado 

(   ⁄ ) que é chamada de Pascal (  ), em homenagem ao matemático, físico e filósofo 

francês, Blaise Pascal (1623-1662). 
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No nível do mar, a pressão que toda a atmosfera acima faz na superfície é de 101 

quilopascais (101    ). Para essa pressão foi definido o nome de atmosfera (atm). Essa 

pressão é atingida por uma coluna de 10m de água, portanto, ao estar submersa a 10m de 

profundidade em um rio, uma pessoa sentiria duas atmosferas de pressão (2   ). 

 

5.2 Temperatura 

A temperatura reflete o estado energético vibracional (translacional) médio dos 

átomos e moléculas que compõem um meio ou uma substância. Uma fonte de calor existe 

quando sua temperatura é superior a temperatura da vizinhança. Quanto mais aquecido o 

corpo, maior sua temperatura. Quando dois sistemas possuem a mesma temperatura, não há 

troca de calor e portanto não há variação de temperatura, conceito esse conhecido como Lei 

zero da termodinâmica [7, 8]. 

A temperatura sendo uma das 7 (sete) grandezas fundamentais do Sistema 

Internacional, tem como unidade de medida o Kelvin, em homenagem ao físico William 

Thomson (1824-1907), conhecido como Lorde Kelvin. A escala Kelvin não possui limite 

superior, entretanto, possui um limite inferior (zero absoluto). A maneira correta, ao falarmos 

da temperatura do ponto triplo da água, é 273,16 Kelvin e não 273,16 graus Kelvin, pois não 

escrevemos 273,16 ºK mas sim 273,16 K [8]. 

A temperatura foi estabelecida a partir do ponto triplo da água, que é um conjunto de 

valores de pressão e temperatura onde a água líquida pode coexistir em equilíbrio térmico 

com o gelo e o vapor de água. Ao ponto triplo da água foi estabelecido o valor de 273,16 

Kelvin [7, 8]. 
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Figura 5 Ponto triplo da água 

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_triplo] 

 

A escala Kelvin é usada em grande parte por cientistas pela relação que possui com a 

quantidade de energia armazenada pelos átomos de um corpo. Essa energia flui em forma de 

calor entre corpos de diferentes temperaturas. Atingimos o zero absoluto (0 K) quando a 

energia que um corpo possui é retirada até que não seja mais possível retirar energia alguma, 

ou seja, o corpo não mais a possui [7, 8]. 

Outra escala que é largamente utilizada para medição de temperatura é a escala 

Celsius. A temperatura em que a água se congela, na pressão de 1 atm (101 kPa) é definida 

como zero graus Celsius (0 ºC). A temperatura em que a água entra em ebulição, ou seja, se 

transforma em vapor, a 1 atm (101 kPa) foi definida como cem graus Celsius (100 ºC). Essa 

escala admite valores negativos, que podem ser observados em vários locais no mundo. 

É interessante observar que a variação de temperatura de um corpo é a mesma tanto 

na escala Kelvin quanto na escala Celsius. Se, em um dia qualquer, a temperatura varia 5º C, 

indo de 25 ºC para 30 ºC, essa variação observada será a mesma na escala Kelvin pois, a 

temperatura, foi de 298,15 K para 303,15 K, subindo 5 K na temperatura. 

O aumento da pressão de um gás resulta no maior atrito entre as moléculas e, 

consequentemente, no aumento da temperatura. Se o gás estiver preso em um recipiente e o 

esquentarmos, a energia adicionada em forma de calor faz com que a agitação das moléculas 
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aumente, resultando num número maior de choques entre as moléculas do gás e as paredes do 

recipiente. Essa fato resulta no aumento da pressão do gás no recipiente. 

 

5.3 Densidade 

A densidade é definida como  

  
 

 
 

Onde   é a massa e   é o volume que o corpo ocupa no espaço. A densidade é, 

portanto, a quantidade de massa que um corpo contém a cada unidade de seu volume. Sua 

unidade no Sistema internacional é quilograma por metro cúbico (    ⁄ ). [8] 

A densidade tem uma importância muito grande para líquidos e gases, que não 

possuem forma definida. A relação entre compostos de diferentes densidades é evidente 

quando misturados em um recipiente. Após um intervalo de tempo o composto de maior 

densidade desce em direção ao fundo do recipiente enquanto o composto de menor densidade 

permanece acima. 

Utilizando o mesmo exemplo usado anteriormente, se aumentarmos a temperatura de 

um gás, ele expande e sua densidade diminui, pois seu volume aumentou enquanto sua massa 

permaneceu a mesma. 

 

6. Metodologia 

Foram selecionadas três das nove grandezas adotadas por Asimov para serem 

trabalhadas. Essa postura foi adotada buscando utilizar as grandezas que mais chamaram a 

atenção por não comumente serem utilizadas como eixo para uma escala. Grandezas como 

comprimento, tempo e massa são frequentemente utilizadas como eixo para escalas, 

entretanto a pressão, a temperatura e a densidade soam menos intuitivas para esse papel.  

Os exemplos utilizados na nossa proposta de material didático foram retirados da 

literatura, em livros universitários e escolares, além de alguns serem tirados do nosso próprio 

cotidiano. Grande parte dos exemplos e informações organizados provieram da própria obra 

do Asimov, que a todo o momento foi a base do presente trabalho. 

Os valores para os exemplos que não possuem dados tabelados são resultado de 

dados cruzados de diferentes fontes, e, em alguns casos onde podem assumir valores dentro 

de um intervalo significativo, utilizou-se a média. 
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Os exemplos que entendemos como mais adequados para fazerem parte das escalas, 

inicialmente foram organizados em planilhas no LibreOffice Calc, um software livre e de 

código aberto, de fácil acesso com milhões de usuários. Os valores de cada degrau e as 

informações de qual medida cada exemplo representava estavam todas disponíveis na 

planilha. 

Após esse processo, foi feita uma lista com todos os dados para filtrar quais 

permaneceriam dentro do trabalho e quais seriam descartados. O critério foi ter ligação com o 

cotidiano ou relação com algo de conhecimento para a maioria das pessoas. Essa lista foi feita 

no LibreOffice Writer, também software livre e de código aberto. Os exemplos filtrados 

foram reorganizados em tabelas nesse mesmo software para se ter uma noção visual de 

quantos exemplos se tem para cada degrau e serem trabalhados na próxima etapa. 

A edição das páginas do material didático foram realizadas com o GIMP (GNU 

Image Manipulation Program), também um software livre de código aberto. As ferramentas 

disponíveis foram essenciais para o desenvolvimento e os ajustes para chegar ao padrão 

adotado para a organização das informações.  

 

7.  Discussão e considerações finais 

 A partir desse trabalho fica evidente a importância que esse tipo de material 

didático desempenha na percepção das relações entre diferentes elementos de nosso universo, 

tanto os mais próximos do cotidiano quanto os sem contato direto, conhecidos através de 

meios de informação. 

 A construção de escalas desse tipo viabiliza o amadurecimento de uma visão de 

mundo onde as diferentes unidades de medição se traduzem no mundo físico. A promoção 

dessa construção pode ocorrer tanto por meio de pesquisas bibliográficas quanto por dados 

obtidos em experimentação. Esse envolvimento faz com que se crie uma maior familiarização 

tanto com as notações e unidades quanto com as propriedades trabalhadas. 

 É possível relacionar os valores que representam os degraus das escalas com os 

tipos de exemplos que encontraremos lá. Por exemplo, não existirá um metal tão denso quanto 

uma estrela, mas os metais, mesmo não possuindo todos a mesma densidade, possuem uma 

densidade que está dentro de um intervalo entre o metal mais denso e o menos denso, 

intervalo esse que não é muito extenso e está bem abaixo da densidade média de uma estrela.  
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 O desenvolvimento desse trabalho também mostrou que a percepção humana para 

certas propriedades físicas não são muito apuradas. Por exemplo, a temperatura, pois uma 

pessoa não consegue visualizar a diferença entre 500 K e 1 000 K com a mesma clareza em 

que consegue distinguir 50 m e 100 m. Dessa maneira, é preciso buscar formas de trazer essas 

propriedades e relações para mais próximo do leitor, por meio de algo que ele conheça. Para 

contornar isso utilizamos a massa como conectores para as propriedades Densidade e Pressão. 

 Esperamos que esse estudo contribua para a compreensão da relevância de 

trabalhos que protagonizem a observação do universo ao nosso redor. Também esperamos que 

motive a elaboração de novas pesquisas nessa área, promovendo a compreensão das relações 

de escalas e abrindo ao estudante um leque de acesso a novas informações, tanto presentes na 

literatura quanto presentes na própria natureza.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Escala de Densidade 
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Anexo 2: Escala de Temperatura  
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Anexo 3: Escala de Pressão  
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Anexo 4: Lista de dados 

 

DENSIDADE 

 

      

 10 attogramas/L   

o O melhor vácuo feito pelo homem 10 ag/L 

 

 1 femtograma/L   

o Ar 1 megametro acima da superfície 1 fg/L 

 

 1 picograma/L   

o Ar 450km acima da superfície 1 pg/L    

o Parte mais baixa da Coroa 1 pg/L  

 

 1 nanograma/L   

o Ar 160km acima da superfície 1 ng/L 

 

 100 microgramas/L   

o Ar 70km acima da superfície 100 microg/L  

 

 1 mg/L  

o Ar 50km acima da superfície 1 mg/L    

o Maiores gigantes vermelhas 1 mg/L  

 

 3,16 miligramas/L   

o Ar 45km acima da superfície 3,16 mg/L 

 

 1 cg/L  

o Ar 35km acima da superfície 1 cg/L    

o Superfície Marciana 1 cg/L  

 

 3,16 centigramas/ Litro   

o Ar 25km acima da superfície 3 cg/L   

 

 1 dg/L Hélio 1,78  

o Hidrogênio 0,9 

 

 3,16 decigramas/L   

o Gás neônio 9    

o Vapor d’água 8   

o Metano 7,1  

o Amônia 7,6 

 

 1 g/L  

o Dióxido de carbono 1,98 
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o Oxigênio 1,43 

o Nitrogênio 1,25 

o Ar 1,29 

o borracha natural 0,92  

o Cálcio 1,53 

o Magnésio 1,74 

o Querosene 0,82 

o Sangue humano – entre 1,04 e 1,06 g/cm^3 

 

 3,16 gramas por Litro   

o Alumínio 2,7 

o Grafite 2,25 

o Titânio 4,55 

o Diamante 3,5  

 

 1 dag/L  

o Vapor de Iodo 1,13 dag/L   

o aço inox 0,785   

o Bronze 0,883 

o Cobre 0,893 

o Mercurio 1,355 

o Zinco 0,714 

o Ferro 0,787 

o Prata 1,050 

o Níquel 0,891 

o Chumbo 1,13 

 

 3,16 decagramas por litro   

o Ouro 1,928 

o Platina 2,145 

o Urânio 1,895 

o Tungstênio 1,930  

 

 1 hg/L  

o Sobreiro (casca) 2,5 hg/L   

o Pau-de-balsa 1,1 hg/L   

o Bola de pingue-pongue 0,9 hg/L 

o Hélio líquido 1,5hg/L  

o Hidrogênio líquido 0,7 hg/L  

o Atmosfera de Vênus 1,7 hg/L 

 

 3,16 hg/L  

o álcool etílico 7,9 hg/L 

o Gorduras e Óleos em torno 9 hg/L 

o Ébano (madeira) 1,33 hg/L 

o Pinho 3,5 hg/L          

             

 1kg/L  
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o Densidade da água 

o Gelo 0,917 

o Glicose 1,54 

o Amido 1,5 

o Bicarbonato de sódio 

o amônia líquida 0,817  

o metano líquido 0,415   

o Dióxido de carbono líquido 1,1 

o Dióxido de carbono sólido 1,56 

o Lava Basáltico – 2,650 a 2,800 kg/L 

o Lava Andesítico – 2,450 a 2,500 kg/L 

o Lava Riolítico – 2,180 a 2,250 kg/L 

 

 3,16 kg/L  

o Diamante 3,5  

o Alumínio 2,7  

o Lua 3,34  

o Marte 3,94  

o Manto da Terra 2,8 

      

 10 kg/L  

o Ferro 7,874 

o Níquel 8,902 

o Núcleo da Terra 10,7  

o Mercúrio 5,42  

o Vênus 5,25 

o Prata 10,50 

o Chumbo 11,35 

 

 31,6 kg/L          

    

 100 kg/L  

o Centro do Sol 160          

    

 316 kg/L  

o Vega 300          

   

 1 tonelada/L  

o Estrela Aquernar 730         

    

 3,16 t/L  

o Alfa Crucis 2,6         

    

 10 t/L           

   

 31,6 t/L          
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 100 t/L           

   

 316 t/L           

   

 1 quiloton/L          

    

 3,16 kt/L  

o Sírio B 2,9 kt/L         

    

 10 kt/L           

   

 31,6 kt/L  

o Densidade central Sírio B 33 

 

 

 

TEMPERATURA 

 

 1K           

      

 3,16 K  

o Hélio se liquefaz 4,2K   

o Temperatura média do Universo 3K       

         

 10 K  

o Hidrogênio se liquefaz 20,4K e se solidifica 14K     

             

 31,6 K  

o O flúor se solidifica 54,4K         

           

 100 K 

o Período noturno de Mercúrio 150 K    

o Marte período Noturno 170K    

o Lua período Noturno 110K 

o A superfície da superfície visível de Júpiter 120K     

o mercúrio líquido se congela 234,3K    

o álcool etílico líquido se congela 158,6K   

o Um dia de inverno em zonas temperadas  

 

       

 316 K  

o Há pontos no fundo do oceano com água quente 350ºC    

  

o Mercúrio lado do Sol 430ºC    

o Vênus 457ºC   

o mercúrio ferve 356,58ºC   

o Estanho derrete 231,89ºC    
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o Chumbo 327,4 ºC   

o Acetilano pega fogo 335ºC 

o Água atinge a densidade máxima 

o Meio dia lunar 117ºC 

o Temperatura normal corpo humano 37ºC 

o Temperatura média na superfície da Terra 14ºC 

o Um dia de inverno em zonas temperadas 1 ºC 

o Temperatura de fumarolas (vida extrema) 121 ºC máximo com vida 400ºC máximo 

o Fritar um ovo 60ºC 

o Nuclear – A água que passa pelo reator está a 320 ºC 

o Asfalto quente 67,7 ºC já registrado 

 

 1000 K  

o 200km altitude atmosfera 1000ºC    

o 50km abaixo da superfície rochas 1000ºC     

o Temperatura central Lua 1600ºC    

o Prata derrete 960ºC 

o Ouro derrete 1063ºC 

o Cobre derrete 1083ºC 

o Lâmpada incandescente (Tungstênio)  Entre 2200 e 2700ºC 

  

 3160 K  

o Centro da Terra 4000ºC, podendo chegar 6000ºC     

o Superfície do Sol 5500ºC   

o Próxima Centauro superfície 2400ºC  

o Manchas Solares 4000ºC  

o Tungstênio se liquefaz 3415ºC e ferve 5000ºC  

     

 10000K  

o Sírio superfície 10000K   

o Labaredas das explosões solares 15000K      

          

 31600K  

o Anã branca recém formada 50000K  

o 1,5Megametro da superfície do Sol 20000K     

o Núcleo de Júpiter 54000K        

            

 1000000K  

o Coroa do Sol 1000000K        

          

 3160000K  

o Ainda na Coroa pode chegar 4000000K    

o Abaixo 600Megametros da Superfície do Sol 6000000K    

           

 10000000K  

o Centro do Sol 15000000K   

o Estrela de neutrons superficie 8000000K      
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 31600000K          

         

 100000000K          

        

 316000000K  

o Centro de uma bomba de hidrogênio atingem 400000000K    

            

  

 100000000K  

o Núcleo estrela de neutrons 800000000K      

             

 10000000000K   

o Supernova pode atingir 10000000000K  

 

     

PRESSÃO 

 

 1 kPa  

o Atmosfera 50km acima do nivel do mar 1 kPa  

o Um ser humano com 62kg e 300cm^2 de pé 12,4Pa 

o Saco de arroz de mercado 5kg 5,88Pa 

   

 3,16 kPa  

o Atmosfera 25km acima do nivel do mar 3,16 kPa  

   

 10 kPa  

o Atmosfera 15km acima do nivel do mar 1 kPa  

     

 31,6 kPa  

o Atmosfera 8km acima do nivel do mar 31,6 kPa 

      

 100 kPa  

o Nível do mar 100kPa   

o Pressão pneu de carro médio 206 kPa 

o Panela de pressão 202kPa 

   

 316 kPa  

o Coluna de água 10,332 metros      

o 21,7 metros na água do mar 316 kPa 

o Pneu de bicicleta 455kPa 

  

 1 mPa  

o 9 decametros sob a superfície do oceano 1 megapascal  

o Superfície de Vênus 9megapascals 

    

 3,16 mPa  
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o 3 hectômetro sob a superfície do oceano 3,16 megapascal    

  

 10 mPa  

o Vênus superfície 9 megapascal  

o Profundidade perto de 1km 10 megapascal   

 

 31,6 mPa  

      

 100 mPa  

o Fossa das Marianas 108,4 mPa    

 

 316 mPa  

o 10km abaixo da superfície rochas 316 megapascal  

     

 1 GPa  

o 36km abaixo da superfície rochas 1 gigapascal  

     

 3,16 GPa  

o 100km abaixo da superfície rochas 3,16 gigapascal 

      

 10 GPa  

o 300km abaixo da superfície rochas 10 gigapascal    

   

 31,6 GPa  

o 800km abaixo da superfície rochas 3,16 gigapascal  

     

 100 GPa  

o 2,2 megametros abaixo da superfície rochas 100 gigapascal   

   

 316 GPa  

o 5 gigametros abaixo da superfície rochas 316 gigapascal 

o Centro da Terra (6371Gm) 370 gigapascal 

 

 1 TPa  

o Urano e Netuno centro de 0,7 terapascal  

    

 3,16 TPa  

o Centro de Saturno 5 terapascal   

   

 10 TPa  

o Núcleo de Júpiter 8 teraP    

  

 31,6 TPa       

 100 TPa       

 316 TPa       

 1 Ppa (petapascal)       

 3,16 Ppa       
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 10 Ppa       

 

 31,6 Ppa  

o Centro do Sol 32 petapascal     

 

 


