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o muito pequeno, o muito grande e o 
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NOTA PRELIMINAR 

Nesta palestra, a palavra Ciência é 
empregada no seu sentido estrito de Ciência 

Natural. As idéias se assentam na visão 
reducionista de que o comportamento dos 

sistemas naturais decorre das leis que regem 
suas partículas constituintes e as suas 

interações.  
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PARTE I – NOÇÕES PRELIMINARES 
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NOTAÇÃO EXPONENCIAL DOS NÚMEROS 
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2 – Números maiores do que 1: 
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1 nanômetro (nm) = 0,000 000 001 m = 10 – 9 m 

Fio de cabelo humano: 50 000 nm 
Tamanho do vírus: 100 a 500 nm 
Diâmetro do DNA: 2 nm 
Tamanho do átomo: 0,1 a 0,3 nm 
Tamanho do próton: 10 – 6 nm 
Menor tamanho já investigado: 10 – 10  nm 
Comprimento de Planck: 10 – 26 nm = 10 – 35 m 

ALGUMAS COISAS PEQUENAS 

O comprimento de Planck é o menor comprimento 
concebível pela física vigente. 
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ALGUMAS COISAS GRANDES 

n  Tamanho da Terra: 12 400 000 m = 10 7 m 
n  Distância Terra-Sol: 10 11 m 
n  Tamanho do sistema solar: 10 13 m 
n  Distância à estrela mais próxima: 10 16 m 
n  Tamanho da Via-Láctea: 10 21 m 
n  Tamanho do universo visível: 10 26 m 
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Na coordenada de eixos colocamos só o expoente 
dos números.  

Assim, -15 significa 10-15, 15 significa 1015, etc. 



9 

PARTE II – O MUITO PEQUENO 
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O átomo é composto de um núcleo, que contém 
prótons e nêutrons, e de elétrons. 

 
O elétron é uma partícula realmente elementar. 
Se o elétron tem alguma dimensão não-nula ela  

é menor do que 10-19 m . 
 

Já os prótons e nêutrons, como veremos, são 
partículas compostas. 
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Toda a matéria estável é feita de prótons, 
nêutrons, elétrons e de uma partícula sutil, 

chamada neutrino. 

 

Mas na natureza há centenas de partículas 
instáveis. Elas são formadas em dadas 

situações, mas decaem muito rapidamente, 
decompondo-se em partículas estáveis e em 

fótons. 
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As partículas se classificam em duas 
classes: léptons e hádrons. O elétron 

pertence à classe dos léptons. O próton 
e o nêutron pertencem à classe dos 

hádrons. 
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Murray Gell-Mann propôs em  
1964 que os hádrons seriam  

compostos de partículas de carga 
fracionária que ele denominou quarks. 

Gell-Mann sugeriu a existência de três quarks: 
Quark up, símbolo u, com carga +2e/3 
Quark down, símbolo d, com carga –e/3 
Quark estranho, símbolo s, com carga –e/3. 

Gell-Mann, Nobel 1969 
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Modelo de quarks do próton 

Modelo de quarks do nêutron 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then 
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Grandes desafios do muito pequeno 
•  Construir uma teoria quântica da gravitação. 

   Isso significa fazer uma teoria do próprio  
   espaço-tempo. 

 
•  Saber se as partículas elementares são realmente 

pontuais. 
 

•  Entender a origem da massa (campo de Higgs?) 
 

•  Saber se há leis de movimento na escala de Planck. 
Esta talvez seja a mais importante questão dentro da 

física. 



Mas a exploração do muito pequeno quase 
certamente trará surpresas. É preciso lembrar que 
a razão entre a menor dimensão já investigada e a 

dimensão de Planck há um fator de 1015. Esse 
fator é igual à razão entre as dimensões do 

homem e do próton! 
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A investigação experimental do muito pequeno 
esbarra na barreira do custo. O acelerador 

LHC, que atingirá a escala de 10 –20 m, 
custou 12 bilhões de dólares. O custo 

cresce geometricamente com o inverso da 
dimensão a ser investigada.  
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Acelerador (subterrâneo) de partículas LHC no CERN. 
Sua circunferência mede 27 km. 
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Acelerador LHC de partículas do CERN: a máquina 
mais cara do mundo. O túnel circular mede 27 km.  
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Partículas 
geradas na 

colisão entre 
um próton  

e um 
antipróton.  

Imagine um maluco buscando entender um Boeing  
colidindo dois deles no ar e examinando  

os fragmentos da colisão.  
Bem... Os físicos fazem algo análogo na busca 

da compreensão da matéria!  
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LIMITE DA EXPLORAÇÃO DO 
PEQUENO USANDO ACELERADORES 

Além do custo, há o problema do tamanho dos 
aceleradores. Com a técnica atual, um acelerador 

capaz de atingir a escala de Planck teria o 
tamanho da Via Láctea. 

Precisamos criar uma nova tecnologia de 
aceleradores!  
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A compreensão do muito grande pode 
lançar luz sobre o muito pequeno, e 

vice-versa. Por isso, nos últimos 20 anos 
deu-se ênfase ao estudo do muito grande. 
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PARTE III – O MUITO GRANDE 

As estrelas brilham 
muito debilmente. 

Mas se não as 
víssemos, qual seria 

nossa idéia do 
universo? 

Observatório Hubble – 1990.  Primeiro 
dos grandes observatórios espaciais.      
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Sua Relatividade 
Geral mostra que o 

Universo não pode ser 
uma eternidade 

estática. Ele tem de 
estar encolhendo ou 

expandindo. 
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 Em 1927, Lemaître 
propôs que o Universo surgiu de uma 

explosão e que está em expansão. 

George-Henri 
Lemaître 
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Dados de Hubble que revelam 
um Universo em expansão (1929) 

Edwin Hubble 

Hubble disse que não conhecia o trabalho de Lemaître. 
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George Gamow 

George Gamow elaborarou (1948) a 
proposta de Lemaître e mostrou que 

haveria relíquias do Big-Bang: 

uma radiação de fundo, na região 
de microondas, preencheria todo o 

Universo. 

Teoria Alpher-Bethe-Gamow 
Gamow fez a teoria com seu aluno Alpher. Insistiu com o amigo Hans Bethe para 
assinar a teoria Alpher-Bethe-Gamow (alfa-beta-gama) sobre a origem do mundo. 

Depois da publicação, Bethe descobriu que uma das predições estava errada, e 
anunciou: Estou mudando meu nome para Zacharias! 
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Em 1964, Arno Penzias e Robert 
Wilson descobriram a radiação de 

prevista por Gamow. 

Penzias e Wilson 
Nobel 1978 
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John Mather e George Wilson 
descobriram que a radiação de 

fundo é anisotrópica e 
apontaram que o estudo da 

anisotropia lançaria luz sobre o 
Big-Bang. 

Mather e Wilson 
Nobel 2006 
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Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(Imagem de Março/2006) 

Esta imagem da radiação de fundo é a “foto” mais antiga 
que se pode tomar do Universo. Ela mostra a distribuição 
da energia do Universo quando ele tinha uns 380 mil anos. 

Nenhuma outra imagem trouxe tanta informação sobre o cosmo. 



31 

Expansão  

acelerada 

do Universo 

(Março/2011) 

A expansão do Universo é impulsionada por uma força cósmica 
que atua como uma gravidade repulsiva. Tal força seria criada 

pela ENERGIA ESCURA. 
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A rotação das galáxias é muito rápida. A massa 
visível não é bastante para manter os braços em 
“órbita”. A massa adicional seria oriunda de 

MATÉRIA ESCURA. 
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A energia escura responde por 70% da massa 
do Universo. A matéria escura responde por 
25% dessa massa. Apenas 4% da massa do 

Universo é feita de matéria visível! 
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PARTE IV – O COMPLEXO 
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Henri Poincaré 
1854-1912 

Benoit Mandelbrot  
1924 - 

Pioneiro no estudo do 
caos determinístico 

Pioneiro no estudo dos 
fractais 



Phillip Anderson: “More is different”  

(Mais é diferente) 

Sistemas de muitas partículas interagentes podem exibir 
propriedades que não decorrem trivialmente das 

partículas que os compõem 
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Fractais complexos gerados 
por algoritmos triviais 
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Fractais são comuns 
na natureza 

Samambaia gerada por um 
programa de computador 
extremamente simples. 
Rodando o programa, a 

samambaia cresce 
indefinidamente. 

A morfogênese da samambaia 
natural talvez também decorra 

de comandos biológicos 
simples. 
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A Grande Onda              
Katsushika Hokusai (1760 - 1849) 

Pintores notaram os fractais 
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O Dilúvio – Leonardo Da Vinci 
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O complexo 

Sistemas de muitas partículas interagentes podem ter 
comportamento complexo. 

Um sistema é dito complexo quando sua 
compreensão a partir dos seus elementos 

constituintes  é muito desafiadora. Mas não  
apenas isso. Os sistemas complexos têm outros 

atributos especiais. 
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Caráter da complexidade 

Os sistemas complexos apresentam: 
 
•  correlações espaciais 
•  memória (correlação temporal) 
•  auto-organização 



Propriedades de sistemas que não decorrem 
trivialmente de suas partículas constituintes são 

chamadas emergentes. 

Emergência fraca: As explicação das 
propriedades emergentes com base nas 
partículas constituintes é muito difícil. 

Emergência forte: Algumas propriedades 
emergentes não podem ser explicadas com base 

nas partículas constituintes. 

Emergência  



Poucos cientistas da natureza acreditam na 
emergência forte, pois ela viola causalidade.  

 

A NATUREZA NÃO É MÁGICA NEM 
MILAGROSA. 

Este deve ser o princípio fundamental da 
Ciência. 
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C60 
Exemplo de auto-organização perfeita. A  
molécula de C60 existe no espaço sideral. 

 

Richard Smalley 
Nobel 1996 

Auto-organização 
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Nanotubos de carbono 

 Outro exemplo de auto-organização perfeita 

Sumio Iijima 
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Nanocristais de 
seleneto de cádmio. 

Eles adotam uma 
dessas duas formas. 

Por quê? 
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Rede cristalina do 
diamante 

A maioria das substâncias 
pode se auto-organizar na 
forma de cristais, ou redes 

cristalinas. 
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Flocos de neve: auto-organização com 
finíssimo gosto 
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Dunas de areia: um exemplo de auto-
organização imperfeita. 
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Até nuvens se auto-organizam de forma imperfeita 

Foto de Max Milligan 
publicada em “O Reino 
dos Incas”. 
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Furacão: um enorme desastre pode ser gerado  
por um belo fenômeno de auto-organização! 
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Galáxias espirais são um exemplo de  
auto-organização em escala cósmica. 

Não parece um furação? 



As proteínas são cadeias muito longas de aminoácidos. Após 
sua síntese, as cadeias se enovelam para formar estruturas 

tridimensionais precisas. Ainda não se entende como se dá esse 
enovelamento. Sem ele, não haveria vida. 

Frederick Sanger 

Nobel 1956 e 1980 
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O Filo Chordata, desenvolvido no Cambriano há 550 
milhões de anos, obedece à simetria esquerdo-direito e a 

duas polaridades: frente-atrás e superior-inferior. 
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Os seres vivos são  
formas 

extremamente 
complexas de 

auto-organização. 



Embriogênese da 
Dorosophila melanogaster. 

 Grande parte dos genes que 
comandam essa auto-
organização já estão 

identificados. Pertencem à 
família de genes Hox que se 

originou no Cambriano, 
530-550 milhões de anos 

atrás. 

Fonte: WWW.nature.com 



Mas a ciência se nutre da esperança de 
que todos esses fenômenos complexos 

poderão ser entendidos e reduzidos às leis 
mais fundamentais da Natureza. 



OBRIGADO! 


