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... entre esses dois abismos

do in�nito e do nada"

Blaise Pascal

No que chamamos de mundo macrosc�opico existe

uma s�erie de fenômenos que s~ao quase impercept��veis

ou irrelevantes no sentido de que est~ao associados a

for�cas de natureza microscopicamente desprez��veis, as-

sim busca-se leis f��sicas para a descri�c~ao de macro-

fenômenos simplesmente ignorando esses parâmetros.

Mesmo que essas for�cas provoquem perturba�c~oes in-

desej�aveis em medi�c~oes podemos ainda, de uma ma-

neira ou de outra, minimizar seus efeitos. Nessa cate-

goria quero incluir tanto as vari�aveis de car�ater proba-

bil��stico como fenômenos de car�ater determin��stico. Os

exemplos t��picos de perturba�c~oes probabil��sticas s~ao as

for�cas de atrito e o chamado ru��do branco em condu-

tores el�etricos, associado ao movimento browniano dos

el�etrons, que nenhum volt��metro \macrosc�opico" �e ca-

paz de detectar, mas que como resultado �nal em um

circuito el�etrico com certa complexidade pode repre-

sentar uma perturba�c~ao razo�avel. Como exemplo de

fenômeno microsc�opico determin��stico temos a for�ca nu-

clear forte e fraca na dinâmica subatômica; outro exem-

plo mais perto do nosso dia a dia �e a tens~ao super�cial

em l��quidos.

S~ao essas \for�cas desprez��veis" que, falando a grosso

modo, modelam o comportamento do mundo mi-

crosc�opico. N~ao �e novidade que a ciência associada a

esse mundo, no sentido da \busca de leis f��sicas" tem

uma natureza diferente da F��sica macrosc�opica, onde

por exemplo a lei de Ohm (publicada em 1827) que

descreve a corrente el�etrica em condutores �e um modelo

brilhante. Obviamente que se o f��sico G. S. Ohm tivesse

detectado, atrav�es de algum instrumento o ru��do branco

gerado pelo condutor, seus resultados (se algum!) te-

riam sido diferentes, no m��nimo ele hesitaria em dizer

que V = RI.

N~ao faltam outros exemplos do nosso cot��diano que

con�rmam que as leis macrosc�opicas diferem sobrema-

neira das leis microsc�opicas: ningu�em acreditaria que

um volume de �agua de mil ou dois mil litros poderia �-

car \pregado na parede", nem mesmo o volume de um

copo faria isso! No entanto ningu�em se surpreende com

o fato de uma gota d'�agua se pregar no teto. Esta ai

�rmado o conito entre a hidrost�atica e o estudo da

viscosidade e tens~ao super�cial de l��quidos.

A Ciência de hoje trabalha com ordens de grandeza

1020 vezes maior ou menor que as dimens~oes do nosso

corpo. �E crucial na investiga�c~ao cient���ca reconhecer

os limites nas ordens de grandeza nas quais o fenômeno

estudado �e observ�avel: isto �e, at�e que dimens~ao (para

cima e para baixo) seria esperado que um certo modelo

valeria? Em quais dimens~oes (de novo, para cima e

para baixo!) poderiam aparecer outros fenômenos que

se tornariam signi�cativos e afetariam o modelo pro-

posto?

Al�em dos surpreendentes (no sentido de que s~ao

n~ao triviais, e de nos fugir da intui�c~ao) modelos su-

batômicos existentes para o mundo microsc�opico, tal-

vez ainda mais angustiante �e pensar que no chamado

mundo macrosc�opico, as leis f��sicas conhecidas signi�-

cam apenas leis microsc�opicas em rela�c~ao a uma outra

\hiper-dimens~ao" onde gal�axias s~ao min�usculos obje-

tos. Assim, a maior parte das nossas leis naturais pelas

quais os cientistas se orgulham tanto, s~ao t~ao particu-

lares para os habitantes dessa hiper-dimens~ao, como as

leis da tens~ao super�cial n~ao tem absolutamente ne-
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nhuma rela�c~ao com as leis da hidrost�atica.

Sugest~ao para leitura.

1. Blaise Pascal - \Pensamentos" (1670), em particular

o par�agrafo 72. Nas bibliotecas brasileiras encontram-

se tanto a vers~ao original em francês (\Pens�ees"), como

tradu�c~oes para o português ou inglês. Talvez a vers~ao

mais freq�uentemente acess��vel seja a da cole�c~ao \Os

Pensadores" da Editora Nova Cultural.


