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FOLHA 38

ANÁLISE DIMENSIONAL

Existem algumas unidades básicas das quais derivam toda e
qualquer outra unidade. Abaixo temos as cinco unidades bási-
cas e seus símbolos dimensionais.

UNIDADE SÍMBOLO
grandeza NO SI DIMENSIONAL

Comprimento metro (m) L

Massa quilograma (kg) M

Tempo segundo (s) T

Temperatura
Termodinâmica kelvin (K) Θ

Quantidade
de Matéria mol (n) N

Corrente
Elétrica ampère (A) I

Intensidade
luminosa candela (cd) I0

Vamos ver como se trabalha com as dimensões.

EXERCÍCIOS

01. Determine a equação dimensional das grandezas abaixo:
a) Força (~F = m · ~a).

b) Dimensão da pressão (p = F
A );

PREVISÃO DE FÓRMULAS

Podemos usar a análise dimensional para prever algumas equa-
ções. Devemos no entanto ter algum conhecimento prévio sobre
o assunto a se prever a fórmula.

EXERCÍCIO

02. Determine uma possível equação para o período de um
pêndulo simples.

ORDEM DE GRANDEZA

Para aproximarmos um número qualquer para um número n de
casas, devemos olhar o n-ésimo número mais um. Se o n+1 for
menor ou igual à 5 mantemos o número anterior; se for maior
que cinco, acrescentamos um no n-ésimo número. Vejamos al-
guns exemplos.

EXERCÍCIOS

03. Aproxime os seguintes números mantendo apenas os dois
primeiros algarismos:
a) 1,32 ≈

b) 1,38 ≈

c) 1,75 ≈

d) 48363 ≈

Mas se quisermos uma aproximação com base no expoente do
número dez quando escrevemos este número em notação cien-
tí�ca, como faremos?
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O nome disso é ordem de grandeza. Vejamos alguns casos de
ordem de grandeza:

12100 = 1, 2100× 104 ∼ 104

Dizemos então que a ordem de grandeza de 12100 é 104. Para
entender melhor como se determina a ordem de grandeza, va-
mos escrever um número escrito em notação cientí�ca em po-
tencia de dez. Vejamos:

x · 10n = 10y ⇒ log(x · 10n) = log(10y)⇒
log x+ log(10n) = y ⇒ y = n+ log x

Exemplos (usando calculadora cientí�ca):

48363 = 4, 8363 · 104 = 10y

sendo y = n+log x = 4+log 4, 8363 = 4+0, 6845... ≈ 4, 68 ≈ 5
Note que, usando a regra de aproximação anterior, vemos que
se log x > 0, 5 a ordem de grandeza deve ser 10n+1; se no en-
tanto log x ≤ 0, 5 a ordem de grandeza deve ser 10n.
Observe que se

log x = 0, 5⇒ x = 100,5 =
√

10 ≈ 3, 16

Ou seja, ao escrever um número na forma de notação cientí�ca,
usamos a seguinte regra:

� se x ≤ 3, 16 mantemos a potência de dez

� se x > 3, 16 aumentamos uma unidade no expoente da
potência de dez

EXERCÍCIO

04. Determine a ordem de grandeza dos seguintes números:
a) 48363 =

b) 120 =

c) 462 =

d) π · 105 ≈

ESTIMATIVAS

Em geral, a Unicamp costumava pedir questões de estimativa
em sua prova. Em geral quando se pedia para estimar algo o
aluno deveria ter alguma noção sobre ordem de grandeza de
algumas coisas ao seu redor.
Como sugestão, o aluno deve observar algumas grandezas ao
seu redor. Isso o ajudará na prova. Vejamos exemplos disso na
prática.

EXERCÍCIOS

05. Faça algumas estimativas sobre:
a) tamanho da palma de sua mão.

b) envergadura de um pardal (distância entre as pontas das
asas de um pardal quando as asas estão abertas).

c) volume de uma gota de água.

d) ordem de grandeza de uma viagem de 5 h em uma auto-
pista se trânsito e sem paradas no Brasil.

Como tarefa, faça medidas de diversos objetos ao seu redor
e treine estimativas. Exemplos:

� espessura de um �o de cabelo;
� número de �os na sua cabeça;
� número de grãos de areia em determinada praia;
� número de folhas em uma árvore;
� vazão da torneira em sua casa (esta você pode medir);
� quantidade de calorias que uma pessoa ingere por dia.

Vale a pena ressaltar que na Fuvest, quando pedir para esti-
mar algo, você deverá usar os dados do enunciado e fazer os
cálculos. Ou seja, não há necessidade de usar seus conhecimen-
tos de dimensões de objetos ao seu redor.
Vale ressaltar também que a Unicamp tem reduzido o número
de questões desse tipo, que chegou a ser bem tradicional. No
entanto saber estimativas pode ser útil para qualquer área, por-
tanto não pense só no vestibular.
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