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RESUMO 

 

Após uma breve discussão dos problemas éticos envolvidos na interação entre 

o desenvolvimento científico e as  aplicações bélicas, e também uma pequena 

menção às teorias da elasticidade e do lançamento´de projéteis, foi feito um 

apanhado histórico sobre uma das mais famosas armas de guerra dos tempos 

antigos e medievais: a catapulta. Citamos também algumas aplicações em que este 

dispositivo não é usado como arma, por exemplo, em espetáculos circenses. 

Acreditamos que o assunto pode motivar o aprendizado do movimento de projéteis e 

da lei de Hooke pelos estudantes de nível médio. 

 

Palavras Chave: Ensino Médio; prática docente; ciência e Guerra; recurso didático-

metodológico. 
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Resumo - Espanhol 
 

RESUMEN 

 

Después de una pequeña discussion de los problemas éticos causados por la 

interacion entre el desarollo científico e las aplicaciones de este mismo 

desarollo a las armas de guerra, e também de uma breve mención a las teorias 

de la elasticidad e del movimiento de los proyectiles, hemos hecho un estúdio 

cerca una de las mas renombradas armas  de los tiempos antiguos e 

medievales: la catapulta. Han sido citadas también algunas aplicaciones de este 

aparato a fines non bélicos, por ejemplo, a espetáculos de circo. 

      Creemos nosotros que la presentacion de este asunto ayude a mejorar el 

aprendizaje por los estudiantes de la escuela secundária, de las teorias citadas 

mas arriba   
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Resumo - Françês 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Après une brève discussion des questions éthiques impliqués dans l'interaction entre le 

développement scientifique et l'application des matériels de guerre, et aussi une petite mention des 

théories de l'élasticité et de lancement des projectiles, il a été fait une compilation historique de la 

plus célèbre armes de guerre de l'Antiquité et du Moyen Âge: la catapulte. Nous rappelons aussi  

certaines applications òu ce dispositif n’est pas utilisé comme une arme, par exemple, dans les 

spectacles de cirque. Nous pensons qu'il peut motiver l'apprentissage de mouvement d'un projectile 

et la loi de Hooke pour les élèves du secondaire.  
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Mots-clés: Lycée, pratique de l'enseignement, la physique et la guerre; ressources didactique et 

méthodologique. 
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Alguns comentários sobre a aplicação da ciência, em especial a 

Física, ao desenvolvimento de armas de guerra. 

 

É bem conhecida a tendência da espécie humana para a violência. Desde os 

primeiros registros disponíveis sobre comunidades humanas, aparece a evidência de 

uso da força física e de armamentos para resolver as pendências entre os membros 

de uma sociedade, ou entre diferentes sociedades (neste caso costuma-se dizer que 

há uma guerra). Feliz ou infelizmente, estas guerras sempre estiveram ligadas a 

avanços científicos e tecnológicos, sendo, as vezes impulsionadas por eles e outras 

vezes sendo a causa de tais avanços. 

Do ponto de vista sociológico concordamos que isto é um fato deplorável, e 

só podemos esperar que a evolução (sempre muito lenta) da humanidade consiga 

alterar esta situação antes que sejamos responsáveis pela destruição da nossa 

própria espécie. Isto sem falar nos danos ao meio ambiente causados pelo uso 

irresponsável destes avanços científicos e tecnológicos com o objetivo único de 

aumentar o ganho financeiro de alguns em detrimento da garantia dos níveis 

mínimos de sobrevivência para muitos, tanto por este procedimento gerar miséria 

como por ele também destruir muitas vezes as fontes de subsistência de 

comunidades (por exemplo, alteração da temperatura da água destruindo o habitat 

natural de várias espécies de peixes, extinguindo-os ou forçando sua migração para 

águas mais distantes e, deste modo prejudicando colônias de pescadores, algumas 

extremamente antigas). 

Em nossa opinião, somente mudanças profundas na estrutura da maioria das 

sociedades modernas, envolvendo conscientização e alterações nos padrões 
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econômicos podem gerar alguma esperança de sobrevivência para espécie humana 

(algumas atitudes nesta direção, ainda que muito tímidas, podem ser observadas 

principalmente em países europeus). 

Um exemplo interessante de um dispositivo desenvolvido em tempo de guerra 

(embora somente seja aplicado para defesa) e que foi muito importante para o 

avanço científico é o radar. Utilizando técnicas de detecção desenvolvidas para este 

instrumento, W. Lamb observou pequenos desvios nos níveis de energia no átomo 

de Hidrogênio (o desvio de Lamb). Uma descrição teórica satisfatória deste desvio 

só foi possível com avanços nas técnicas da Eletrodinâmica Quântica efetuados por 

Schwinger, Tomonaga e Feynman. 

Quase todos os historiadores da ciência concordam, porém, que o episódio 

mais dramático do uso das descobertas científicas (no caso, o desenvolvimento da 

Física Atômica e Nuclear na primeira metade do século XX) para fins de destruição 

foi o lançamento das bombas de fissão sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no 

apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos físicos ligados ao 

estudo do átomo (mesmo alguns ligados à construção da bomba) reagiu com horror 

a este fato. Max Born, um dos principais expoentes desta pesquisa ficou 

profundamente marcado por estes acontecimentos. 

Reprodução de um trecho de Max Born  

 

Existe grande discussão entre os estudiosos da filosofia e da sociologia da 

ciência em torno dos problemas éticos associados ao uso da pesquisa científica para 

o desenvolvimento de armas letais (e também de algumas não letais). No início da 

década de 1970, dois pesquisadores muito famosos, Murray Gell-Mann e Eugene 
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Wigner, foram impedidos de entrar no recinto de conferências científicas por terem 

participado de pesquisas para o governo americano, visando o aprimoramento de 

armas a serem usadas na guerra do Viet nam.  

No século XX, no entanto, o desenvolvimento bélico que maior comoção 

causou, tanto no público em geral quanto na comunidade científica, foi a atuação de 

um grande grupo de cientistas e engenheiros em Los alamos, que culminou com a 

construção das bombas atômicas e seu posterior lançamento sobre populações civis 

em Hiroshima e Nagasaki. Neste contexto, é interessante reproduzir o depoimento 

de Max Born, na segunda edição de seu famoso livro de divulgação científica O 

Universo em eterno movimento ( The Restless Universe). [BORN, M. 1953], que foi 

publicada pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial ( a primeira edição é da 

década de 1930). 

Na primeira edição, as últimas linhas foram: 

“A necessidade do cientista de investigar, da mesma maneira que a fé de um 

devoto ou a inspiração de um artista, “ é a expressão da procura da humanidade por 

algo fixo, estável, no redemoinho do Universo: Deus, Beleza, Verdade. 

A verdade é o objetivo de todo cientista. Ele acaba por descobrir que nada está 

em repouso, nada é eterno no Universo. Não podemos conhecer tudo, e prever 

menos ainda. Mas a mente humana é capaz de captar e entender pelo menos parte 

da criação; em meio à tempestade dos fenômenos, temos o farol imutável das Leis 

Naturais’’. 

Assim termina a primeira edição, de 1936, portanto antes da 2ª Guerra 

Mundial. Na segunda edição, logo após este trecho, vem um post-scriptum, do qual 

reproduzimos, a seguir , uma parte: 
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“Ciência e História 

Grandes e formidáveis acontecimentos ocorreram desde que escrevi o 

parágrafo anterior, há 15 anos atrás. A dança dos átomos, elétrons e núcleos que, 

com toda a sua fúria, está sujeita às eternas leis de Deus, emaranhou-se com outro 

Universo em perene agitação, que pode muito bem ser o do Demônio: a luta da 

humanidade por poder e dominação, que eventualmente torna-se História. O meu 

entusiasmo otimista acerca da procura desinteressada pela Verdade foi 

severamente abalado. Fico espantado com minha ingenuidade quando releio coisas 

que escrevi naquela época, tais como: ‘Agora, nossa motivação, diferente da dos 

alquimistas, não é a busca por ouro, escondido nos ministérios das artes mágicas, e 

sim a curiosidade pura dos cientistas. Pois é claro, desde o começo, que não 

devemos esperar que a satisfação desta curiosidade venha acompanhada de 

riqueza.’ 

Ouro significa poder, poder para dominar o mundo e participar de suas 

riquezas. A alquimia moderna, a ciência, é um atalho para este objetivo, pois produz 

poder diretamente; um poder de aterrorizar, dominar e ferir em uma escala nunca 

antes vista. E vemos este poder exibido em impiedosos atos de guerra, na 

devastação de cidades inteiras, e na destruição de suas populações. Tal destruição 

já foi, no passado, é claro, alcançada por outros meios. Outras cidades que não 

Hiroshima e Nagasaki foram destruídas, nesta mesma guerra, juntamente com parte 

considerável de sua população, embora mais lentamente, com o uso de explosivos 

mais comuns. 

Todas as guerras anteriores tiveram seus ‘progressos’ técnicos em poder 

destrutivo, desde a Idade da Pedra, quando as primeiras armas de bronze 
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suplantaram os machados de pedra lascada e as flechas. No entanto, há uma 

diferença. Muitos Estados, populações e civilizações foram destruídos por outros 

mais poderosos. Porém, vastas regiões não foram afetadas por estas guerras, 

havendo assim sempre uma forma de renascimento. Hoje, no entanto, o planeta 

ficou pequeno, e a raça humana tem que encarar, pela primeira vez, a possibilidade 

de sua autodestruição. 

Quando fui solicitado a escrever uma nova edição desde livro, confesso que 

me senti bastante constrangido. Para atualizar o conteúdo, eu teria que apresentar 

um apanhado dos desenvolvimentos científicos desde 1935. Mas, embora este 

período esteja tão repleto de descobertas fascinantes (e também de ideias e de 

teorias) quando qualquer outro, eu não poderia descrevê-lo usando o mesmo tom 

que escrevi a primeira edição, ou seja, acreditando que uma compressão mais 

profunda do funcionamento da Natureza seria o primeiro passo para a disseminação 

de uma filosofia racional e de um comportamento equilibrado na política mundial.  

Para mim, os cientistas que trabalham na confecção da bomba atômica eram 

extremamente hábeis e engenhosos, mas não eram homens sábios. Eles 

entregaram, incondicionalmente, o resultado de suas descobertas nas mãos de 

políticos e militares; agindo assim, perderam sua inocência moral e sua liberdade 

intelectual. 

Assim, peço desculpas se a atualização que escrevi parecer seca e resumida. 

Ela não tem o objetivo de despertar entusiasmo; apenas tenta descrever como 

chegamos a esta situação trágica’’ 
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Referencial teórico 

 

 
1.1 LANÇAMENTO OBLIQUO: 
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Suponha que um corpo é lançado para cima numa direção θ (teta), sendo 0 < θ 

< 90° com o solo plano (um garoto molhando seu cão por exemplo, ou ainda um 

garoto chutando uma bola). Tal evento é chamado de lançamento oblíquo (ou 

movimento balístico).  

 

  Para estudar esse movimento, procuramos dividi-lo em dois: num movimento 

horizontal e num vertical. Como ponto de partida, fazemos a decomposição de sua 

velocidade inicial (v0), descobrindo as intensidades de suas componentes horizontal 

(v0x) e vertical (v0y). 

 

 

 

                                                                                              

Observando-se que a aceleração da gravidade local atua na vertical e, 

portanto, afeta apenas a velocidade vertical, o móvel passa a executar 

simultaneamente dois movimentos: uniforme na horizontal e uniformemente 

variado na vertical (típico de um lançamento vertical para cima).  
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Os quadros a seguir resumem as características desses movimentos 

componentes 

 

 
 
 
 
1.2 LANÇAMENTO HORIZONTAL: 
 
 

Quando lançamos horizontalmente um corpo, com uma velocidade inicial (v0) a 

partir de uma certa altura do solo, notamos que ele descreve uma trajetória curva em 

seu vôo até o solo. Se a resistência do ar for desprezível, esta curva será um arco 

de parábola.  

 

 

 

 

 

Galileu decifrou este movimento usando o artifício da composição de 

movimentos. Observe seu raciocínio: 
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a) Se no local do lançamento não houvesse gravidade e nem resistência do ar, o 

corpo seguiria horizontalmente em movimento retilíneo uniforme, percorrendo 

distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. 

 

b) Como há gravidade, o corpo cairá simultaneamente em queda livre, ou seja, 

realizará um M.U.V. vertical, e ao mesmo tempo, um M.U. horizontal. A 

composição desses dois movimentos gera o movimento parabólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: As equações utilizadas para calcular o tempo de queda e a velocidade vertical 

são as mesmas equações do M.U.V., e para calcular o alcance ( distância percorrida 

na horizontal ) a equação horária do M.U.. 

 

 

 

1.3 Cálculos Básicos 
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Considere um objeto disparado de uma altura h com velocidade horizontal v0. 

Sob a ação exclusiva da gravidade (g), o objeto toca o solo após um certo tempo de 

queda (t) cumprindo um alcance horizontal (D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este alcance corresponde ao deslocamento do movimento uniforme que 

ocorre na horizontal, com vx = v0 , ao mesmo tempo que o objeto dispença em 

queda livre vertical descendo h. A partir disso, temos: 

 

 

 

 

 

 

A velocidade que o móvel atinge em seu vôo parabólico, após um certo tempo 

(t) do disparo, é obtida pela adição vetorial de suas velocidades componentes, isto é: 

 

 

Em módulo, temos: 
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1.4 FORÇA ELÁSTICA 
 

 
As molas exercem uma das forças de contato mais comuns. Uma mola pode 

empurrar (quando comprimida) ou puxar (quando esticada). 

 

 

 

Experimentalmente verifica-se que a força deformadora F é proporcional à de 

deformação x sofrida pela mola. Essa lei de proporcionalidade foi enunciada pelo 

cientísta Robert Hooke. 
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1.5 LEI DE HOOKE 

 

Em regime de deformação elástica, a intensidade da força deformadora é 

proporcional à deformação x produzida: 

 

 

 

Onde k = constante elástica, que é uma característica de cada corpo; suas unidades 

são: 
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Em um diagrama de F (intensidade da força) em função de x (comprimento da 

deformação), tem-se: 
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UMA BREVE HISTÓRIA DO TEMPO 

 

Robert Hooke nasceu em 18 de julho de 1635, em Fresh Water, na ilha inglesa 

de Wight. De constituição física bastante frágil, durante toda sua vida teve problemas 

com a saúde.  

Desde cedo, o garoto doentio mostrou intensa satisfação por modelos 

mecânicos e pelo desenho. Sua personalidade sempre o levava a novos campos de 

pesquisa, a novos desafios, assim foram raras as pesquisas que conduziu até o fim. 

Com dezoito anos, ingressou na Universidade de Oxford e devido à falta de 

recursos financeiros foi trabalhar como assistente de Robert Boyle. Tinha início a 

carreira científica de Robert Hooke. 

 A pedido de Boyle, Hooke aperfeiçoou, em 1660, uma máquina pneumática de 

Otto van Gueriche, inventada seis anos antes. Com essa nova máquina pneumática 

conseguiram realizar várias experiências químicas e fisiológicas. Logo, confirmaram 

a existência do vácuo e constataram que o mesmo extinguia a chama de uma vela e 

a vida de uma cotovia. 

Com Hooke e Boyle, houve o enorme progresso de estabelecer-se que o ar é 

elástico, prolongando a vida quando comprimido e a encurtando quando rarefeito, 

que o ar contém uma substância indispensável à respiração e à combustão, e que 

os movimentos respiratórios servem para introduzir ar fresco nos pulmões e assim 

manter a vida - e não para aquecer o coração, como era afirmado há mais de dois 

mil anos. 

Em 1665, o cientista publicou sua Micrographia, livro que o consagraria nos 

meios científicos e o caracterizaria como um bom exemplo de cientista versátil. 
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Em 1678, apareceu suas leituras de Potentia restitutivas, nas quais enuncia a 

famosa Lei de Hooke, demonstrando que em qualquer corpo a força de restauração 

é proporcional à elongação (F = kx). 

Hooke abandonou a secretaria da Royal Society em 1682 e, em 3 de março de 

1703, faleceu. 

 

 

2.1 O DINAMÔMETRO - APLICAÇÃO DA LEI DE HOOKE 

 

O dinamômetro é baseado no alongamento sofrido por uma mola, quando ela é 

submetida à ação de uma força. 

 

 

 

Por meio da deformação de uma mola podemos medir o peso de um corpo ou 

o valor de uma força qualquer. 
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Podemos construir medidores de intensidade de força utilizando a compressão 

sofrida por uma mola quando submetida à ação de uma força, como ilustra a figura 

a. 

Em geral as balanças encontradas em farmácias (fig. b) e as balanças 

domésticas (fig. c) utilizam a compressão de molas. 
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As balanças das figuras b e c são, na realidade, medidores de intensidade de 

força. No entanto, ao usarmos uma dessas balanças, poderemos observar que seu 

mostrador está graduado em quilogramas, isto é, unidades de massa! Por que isso 

ocorre? 

O fabricante dessas balanças tem inicialmente um mostrador graduado em 

unidades de força. 

Quando ele recebe uma encomenda, sua primeira providência é verificar qual é 

o valor da aceleração da gravidade no local para onde vai a balança. Em seguida, 

aplicando a equação: 

 

 

 

Assim, o que ele faz é dividir todos os valores do peso que estão no mostrador 

pelo valor de g obtendo os valores das massas correspondentes; com esses valores 

ele constrói um novo mostrador, graduado em quilogramas. 

Se essa balança for transportada para um local cuja aceleração da gravidade 

tem outro valor, o mostrador deverá ser novamente ajustado, caso contrário não 

fornecerá os valores corretos para as massas. 
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História das Catapultas 

 

A origem das catapultas é atribuída a Arquimedes (287 a.C. – 212 a.C.). que 

supostamente é autor da célebre frase “Dêem-me uma alavanca e deslocarei o 

mundo”. Elas eram usadas na Antiguidade para lançar objetos pesados à longa 

distância com pedras ou pedaços de metal contra tropas e fortificações inimigas.   

Arquimedes as construiu no intuito de afastar os romanos de Siracusa, na Sicília, 

sua terra natal. As catapultas foram desenvolvidas muito antes do aparecimento da 

pólvora e do canhão. (o que tornou a catapulta obsoleta). O nome catapulta deriva 

do termo grego katapéltes (καταπάλτης).  

Durante a época medieval, catapultas e mecanismos de cerco relacionados, 

que veremos mais adiante, foram as primeiras armas usadas para guerra biológica. 

As carcaças de animais doentes e daqueles que morreram da peste negra ou de 

outras doenças eram carregadas como munição e então arremessadas contra as 

paredes dos castelos numa tentativa de infectar os habitantes 

 A evolução das armas de fogo aposentou as catapultas. Porém, isso não 

impediu sua última glória. Durante a 1º Guerra Mundial (1914-1918), em meio à 

batalha de trincheiras, os homens que arriscavam suas vidas atirando granadas 

rumo às posições inimigas reinventaram a roda. Utilizando molas e madeira, 

construíram pequenas catapultas, capazes de lançar as granadas sem que fosse 

preciso se expor ao fogo inimigo. Uma demonstração de que a simplicidade e 

eficiência das armas de cerco ainda podiam causar o que sempre causaram: terror 

aos inimigos. 
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3.1 Tipos de Catapulta 

As catapultas podem ser classificadas de acordo com o processo  físico usado 

para guardar e liberar a energia necessária para o arremesso. As primeiras 

catapultas eram de tensão, desenvolvidas no início do século IV a.C. na Grécia. Um 

arco sob tensão propele o braço lançador, de um modo muito parecido com o de 

uma besta gigante (A besta, também conhecida como arco balestra, é uma arma de 

mão, semelhante a uma espingarda. Ao invés de balas ela arremessa pequenas 

flechas, utilizando um arco flexível como propulsor. Diz a tradição que esta foi a 

arma utilizada por Guilherme Tell no famoso episódio envolvendo uma maçã 

colocada sobre a cabeça de seu filho *** figura). Subsequentemente, catapultas 

de torção foram desenvolvidas, como a manganela, o onagro e a balista, a mais 

sofisticada das catapultas. 

 

3.1.1 Trebuchet 

 

Se olharmos para a história das catapultas, descobrimos que o trebuchet é a 

mais antiga entre as armas de cerco e também a mais poderosa e eficaz. Acredita-

se que foram inventados no Oriente Médio ou na China. Elas vieram a ser um 

ingrediente importante da guerra na Europa durante os tempos medievais e eram 

conhecidos na Inglaterra como "ingenium". (O francês teve um gosto especial para o 

trabuco e manteve-se uma parte do seu equipamento militar por anos). Historiadores 

acreditam que o trebuchet continuou a ser usado pelos europeus, mesmo depois 

que a  pólvora foi trazida da China por Marco Polo. 

O trebuchet é diferente de outros tipos de catapultas pelo o fato de que, 

enquanto na maioria em catapultas, a força necessária para lançar o objeto é gerada 
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pela tensão na corda ou cordas, um trebuchet usa um contrapeso de grande massa 

que é instrumental no lançamento do objeto ligado à extremidade oposta. (Fig. 1) 

Os trabucos* foram usados para lançar uma gama de objetos, desde pedras, 

pedaços de armas de metal e bolas de fogo aos cadáveres, tanto de animais quanto 

de humanos, através e sobre as paredes de castelos. O uso eles durante os tempos 

medievais variaram de tamanho, de alcance e de precisão. Um trebuchet único 

podia ser utilizado para arremessar milhares de pedras por dia. Costumava haver 

dois tipos: de tração e os que usavam pedras como contrapeso. 

 Fig. 1 

http://www.civfanatics.com/gallery/showimage.php?i=927&original=1 

*(Nome dado ao trebuchet em português) 

 

3.1.2 Ballista 
 
 

O ballista foi inventada pelos gregos no século 8 a.C. e era semelhante à besta 

moderna na aparência. Esta é a segunda mais antiga arma de cerco  da história, o 

nome é derivado de ballistes, palavra grega que significa "jogar". Foi utilizado para 

disparar flechas e outros objetos afiados e também foi chamado de máquina de 

arremesso de dardos. O ballista era imóvel e tinha que ser construído no local da 

guerra.  
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O ballista funciona segundo o princípio da catapulta, onde a tensão de uma 

corda trançada é usada para jogar pedras enormes a velocidades elevadas, ao 

longo de uma trajetória plana. Diz-se que uma das principais razões de os romanos 

serem tão bem sucedidos na construção de um vasto império  foi  o uso  da ballista 

para destruir muros de fortalezas de cidades inimigas, em segundos. Esta arma  era 

um dos mais precisos instrumentos de cerco também na era medieval. Sua 

desvantagem era seu curto alcance.  

O ballista foi modificado para formar a springald, que funcionava com o mesmo 

princípio do ballista. A única diferença era que o springald tinha um trampolim 

vertical fixado na sua extremidade inferior. Esta arma  foi concebida para uso em 

espaços compactos.  

 

      
https://www.ece.cmu.edu/~koopman/ballista/pics/ballist1.gif 

 
 
 
 
3.1.3 Mangonel 

 
 

O crédito pela invenção do mangonel costuma ser atribuído aos romanos, que 

teriam projetado a arma por volta de 400 a.C, com a intenção de obter algo que 

pudesse causar destruição semelhante ao ballista grego, mas que fosse  menor e 
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móvel. Mangonel é uma  palavra derivada de manganon, palavra grega que significa 

"motor de guerra". Inicialmente, o mangonel tinha uma funda no qual o projétil era  

colocado. Mais tarde, a funda foi substituída por um braço de madeira.  

Entre os três tipos de catapulta, o intervalo do mangonel é a mais longo, e um 

objeto lançado utilizando esta arma pode chegar a uma distância de cerca de 390 m. 

Mesmo que seja maior que o Ballista, o mangonel é pequeno quando comparado 

com o trebuchet, e tem rodas associadas à sua base. Agora, se você está se 

perguntando onde o objeto a ser lançado era colocado, podemos dizer que ele era 

posto na taça vazia que era esculpida na projeção em forma de braço.  

Os mangonels diferem dos balistas porque, ao contrário destes últimos, a 

trajetória do objeto durante o lançamento é um arco. O mangonel  é às vezes, 

chamado de Onagro, no entanto, o onagro é uma arma de cerco muito menor, 

embora nas mesmas linhas que o mangonel. Se você der uma olhada nas imagens 

acima, você verá que o onagro (a imagem à direita) nada mais era que uma versão 

muito simplificada do mangonel.  

  

 

  
http://www.real-world-physics-problems.com/images/catapult_picture_edit.jpg 
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APLICAÇÕES DE CATAPULTAS 

 

4.1 O homem bala 

 

O número de circo em que uma pessoa é lançada no ar a partir de um canhão 

ou outro dispositivo começou no início dos anos 1870, quando um homem disparado 

de um canhão a curta distância foi apanhado por um assistente em um trapézio. 

Quando a família Zacchini  reviveu o número em 1922, resolveu executar voos mais 

ousados, em que o artista percorresse uma distância maior e aterrissasse em uma 

rede. Os primeiros canhões usavam molas para impulsionar o artista, mas em 1927 

passou-se a usar ar comprimido. 

Para aumentar a emoção do número, a família Zacchini começou a lançar o 

artista por cima de rodas – gigantes. No começo, era apenas uma, mas em 1939 ou 

1940 chegaram a um grau de risco que beirava o absurdo, quando Emanuel 

Zacchini voou por cima de três rodas – gigantes, percorrendo uma distância 

horizontal de 70 metros. 

O número do canhão humano talvez seja uma das aplicações mais 

impressionantes da teoria do movimento de projéteis, pois envolve a possibilidade 

evidente de o artista cair fora da rede.  

Para se preparar para um disparo, o artista colocava as pernas no interior de 

“calças de metal” situadas no interior do canhão. As calças eram ajustadas com 

precisão à forma das pernas e eram necessárias para manter a pressão quando o 

pistão era rapidamente deslocado para cima. Um fato pouco conhecido é que, em 

geral o homem-bala desmaiava, pois a aceleração necessária para um voo longo era 
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tão grande que o artista podia perder temporariamente a consciência. Parte do 

treinamento do artista envolvia recuperar a consciência durante o voo para que 

pudesse realizar um rolamento controlado na rede. Se o pouso fosse descontrolado, 

a colisão e o ricochete da rede podiam facilmente quebrar os membros ou o pescoço 

do artista. A família Zacchini afirmava que a velocidade do artista chegava a 600 

quilômetros por hora na boca do canhão, mas provavelmente a velocidade não 

passava de 160 quilômetros por hora. 

Outro risco pouco conhecido é a resistência do ar enfrentada pelo artista. Este 

efeito dependia da orientação do corpo durante o voo: era menor se o corpo 

estivesse orientado na direção do percurso e maior se o corpo tivesse uma 

orientação perpendicular a essa direção (o que podia acontecer durante a queda). 

Uma resistência do ar pequena aumentava o alcance do disparo; uma resistência do 

ar maior reduzia o alcance. Como a orientação do artista variava de um disparo para 

o outro, alguém tinha que calcular (ou estimar) a distância que o artista iria percorrer 

e depois instalar uma rede larga o suficiente para dar conta das possíveis variações 

devidas à resistência do ar. 

                              
Foto retirada do site http://hennryquerocks.blogspot.com.br/2011/04/homem-bala-morre-na-

inglaterra.html. 

http://hennryquerocks.blogspot.com.br/2011/04/homem-bala-morre-na-inglaterra.html
http://hennryquerocks.blogspot.com.br/2011/04/homem-bala-morre-na-inglaterra.html


39 
 

                                                                                                                                                                                  
 

Nesta foto o homem jogado morreu. O rapaz de 23 anos, foi atirado por um canhão 

contra uma rede de proteção, mas a rede cedeu.  

 

4.2 - Porta Aviões 

 

Outro exemplo de aplicação da catapulta é  o sistema de decolagens utilizado 

nos porta-aviões e que funciona como um verdadeiro estilingue gigante. 

Os porta-aviões são algumas das maiores embarcações conhecidas no 

planeta. Isso, no entanto, não garante uma pista com tamanho suficiente para que 

um caça tenha espaço para decolar. 

Para resolver este problema, foram criadas catapultas para aviões. Chamadas 

de CATOBAR (sigla para Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery – 

Sistema de Auxílio à Decolagem e ao Pouso com a Utilização de Catapulta, em 

tradução livre). O  sistema funciona de maneira relativamente simples: 

Pistões da pista de decolagem são presos a partes especificas da aeronave 

(geralmente os trens de pouso, mas isso depende do caça). Estes pinos são 

também fixados no chão e contam com válvulas presas em uma espécie de correia. 

Quando a aeronave é catapultada estas se enchem de pressão do vapor e 

impulsionam o avião, percorrendo os cerca de 330 metros da pista do porta-aviões 

em dois segundos e atingindo mais de 260 quilômetros por hora. 
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Decolando (Fonte da imagem: Military Photos) 

A força desse gigantesco estilingue vem dos reatores do navio, que 

disponibilizam vapor de altíssima pressão para que a catapulta consiga ajudar as 

aeronaves “arremessando-as” no momento da decolagem. 

Além disso, o sistema conta também com a colaboração de outros fatores, 

como um sistema que produz um fluxo de ar adicional no convés, o que ajuda na 

hora de se conseguir atingir maiores velocidades para a realização deste processo. 

Obs: O Acidente que vitimou um sargento da marinha brasileira, a bordo do 

porta aviões São Paulo, ocorreu justamente no mecanismo da catapulta utilizada 

para ajudar no lançamento dos aviões. Esta catapulta é acionada por vapor 

comprimido, e uma falha na contenção deste vapor causou o acidente.  

http://i41.tinypic.com/21o9dms.jpg
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http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/libia-otan/porta-avioes.htm 

 

 

 

4.3 - Batalha de Monte Castello 

 

A Batalha de Monte Castelo (ou Monte Castello) foi travada ao final da 

Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas e as forças do Exército Alemão, 

que tentavam conter o seu avanço no Norte da Itália. Esta batalha marcou a 

presença da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no conflito. A batalha arrastou-se 

por três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, durante os 

quais se efetuaram seis ataques, com grande número de baixas devido a vários 

fatores. Quatro dos ataques não tiveram êxito, por falhas de estratégia. 

Dizem que um dos motivos da falha nessa estratégia foi que os soldados 

aliados utilizavam catapultas para lançar os obuses dos morteiros, e as tropas a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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frente das catapultas estavam sendo mortas pelos próprios companheiros devido a 

erros de cálculo no lançamento da catapulta. Isto fazia com que as tropas de 

infantaria recuassem, achando que estavam sendo bombardeadas pelos alemães. 

 

4.4 – Resistência do ar no movimento de um projétil 

O texto abaixo foi traduzido da edição francesa da obra Física recreativa, do 

autor russo Yakov Perelman, reconhecida internacionalmente como um livro de 

grande valor para a divulgação de conceitos e aplicações interessantes e curiosas 

da Física. A obra pode ser encontrada em português sob o título Aprenda Física 

brincando, Hermus, São Paulo. 

 

4.4.1 Uma bala no ar  

Todos nós sabemos que o ar oferece resistência ao movimento de uma bala, 

mas são poucos aqueles que têm uma noção exata do valor da força dessa 

resistência. Quase todos imaginam que o ar é um meio muito pouco denso, incapaz 

de frear sensivelmente o rápido movimento de uma bala de espingarda, pois, 

normalmente, esse efeito não é, de fato, percebido. 

Mas basta observar a fig. I para compreender que o ar, na realidade, constitui 

um obstáculo muito sério. A grande curva da fig. I representa a trajetória que uma 

bala descrevia se a atmosfera não existisse. Ao ser lançada pela espingarda, sob 

um ângulo de elevação de 45º e com uma velocidade inicial de 620 m/s, o alcance 

da bala seria de 40 Km e ela descreveria um enorme arco de 10 Km de altura. Na 
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realidade, no ar a bala tem um alcance apenas de 4 Km, descrevendo um arco tão 

pequeno que é mal percebido no desenho. 

 

       

Fig. I: No movimento de um projétil, a resistência do ar pode ter efeitos significativos. (Livro : Curso de Física – 

Volume I. Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, 2000. Ed. Scipione) 

 

4.4.2 - Um tiro de longo alcance 

A artilharia alemã foi a primeira a tentar atingir um inimigo situado a uma 

distância superior a 100 Km. Isto ocorreu no fim da Primeira Guerra Mundial (1918), 

quando a aviação francesa e a inglesa conseguiram dar fim aos ataques aéreos dos 

alemães. O Estado-maior alemão encontrou, então, outra maneira de atingir a capital 

francesa, distanciada de mais de 110 Km da linha de frente do exército germânico. 

O processo, totalmente novo, foi descoberto por acaso. Os artilheiros alemães 

constataram, com surpresa, que ao aumentar o ângulo de elevação de um canhão 

de grosso calibre, o alcance da bala passava de 20 Km para cerca de 40 Km. O 

projétil, lançado com grande velocidade inicial, em uma trajetória muito inclinada, 

atingia camadas rarefeitas da atmosfera, onde a resistência do ar era quase 

desprezível. Percorria, assim, nesse meio, uma parte considerável de seu caminho e 
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descia ao longo de uma trajetória também bastante inclinada. A Fig. II mostra 

diferentes trajetórias percorridas em virtude de alterações no ângulo. 

Fig. II: Com o ângulo de lançamento nº 3, o projétil atingiu camadas e ar muito rarefeitas e o seu alcance tornou-

se consideravelmente maior. (Livro : Curso de Física – Volume I. Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, 2000. Ed. 

Scipione) 

 

4.4.3 – O canhão “Big Bertha” 

Vejamos, a seguir, algumas características do canhão construído pelos 

alemães. Consistia em um enorme tubo de aço, com 34 m de comprimento e mais 

de 1m de diâmetro (fig. III). A espessura das paredes da culatra era de 40 cm. O 

conjunto pesava 750 toneladas e suas balas, de 120 Kg, tinham 1 m de 

comprimento e 21 cm de diâmetro. A carga de pólvora era de 150 Kg e , ao explodir, 

exercia uma pressão de 5000 atmosferas, lançando o projétil com uma velocidade 

inicial de 2000 m/s. O tiro era disparado segundo um ângulo de elevação de 52º e o 

ponto superior do arco descrito pela bala situava-se a 40 Km de altitude, isto é, a 

bala penetrava consideravelmente na estratosfera. O projétil gastava 3,5 minutos 

para alcançar Paris, dos quais 2 minutos eram passados na estratosfera.  
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Estas eram as características do primeiro canhão de longo alcance, antecessor 

da artilharia moderna. 

 

 

Fig. III: O grande canhão, conhecido como Big Bertha, construído pelos alemães na Primeira Guerra 

Mundial (1914 - 1918), para bombardear Paris de uma distância de 115 Km. (Livro : Curso de Física – Volume I. 

Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, 2000. Ed. Scipione) 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

                                                                                                                                                                                  
 

RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO 

 

No período de estágio pedi ao professor que cedesse umas duas aulas fora do 

período do meu estágio para propor o ensino sobre a catapulta. Ele aceitou numa 

boa até porquê nunca chegou a fazer isso. Foi em uma turma da segunda série do 

Colégio Estadual Raul Vida,  no turno da noite. Havia pessoas de várias idades 

então a pesquisa ficou interessante.  

No primeiro dia levei uma catapulta pequena e expliquei sobre a sua história. 

Ela foi inventada no tempo dos antigos gregos, sendo usada em guerras para 

derrubar muralhas. Eram atirados até carcaças de animais doentes ou mortos. 

Depois expliquei como funcionava, mas perguntando aos alunos quais os princípios 

físicos que descreviam o sucesso da catapulta. Depois de várias respostas, alguns 

alunos enfim , disseram “energia, e outros, força, e outros ainda, energia e força ”. Aí 

foi onde eu comecei a explicar a energia potencial elástica que é acumulada devido 

à força aplicada no lançador da catapulta é transformada em energia cinética e 

potencial gravitacional, em acordo com a conservação de energia mecânica. A força 

elástica faz o braço de lançamento girar; Assim, o objeto é impulsionado para cima e 

para frente. 

Foi bom, pois pude também rever vários conceitos físicos presentes que muitos 

esquecem como: Força elástica, Velocidade, Impulso, Trajetória, Alcance, Altura, 

Conservação da  Energia Mecânica, Energia Potencial Elástica e Trabalho. 

Como o basquete está aparecendo forte novamente no Brasil, a todo momento 

eles faziam referência a esse esporte . Como , por exemplo, o braço sendo uma 

catapulta ao remessar uma bola. E também muitos já conheciam devido aos jogos 
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de computador, pois existem muitos jogos de RPG (Role-playing game - "jogo de 

interpretação de personagens") que usam a catapulta. 

No segundo dia parti para os cálculos em um problema simples de lançamento 

oblíquo, pedindo para calcularem a altura máxima, o alcance máximo, o tempo que o 

projétil ficava acima do solo e a velocidade na altura máxima. Nesse dia, os alunos 

acharam um pouco mais difícil devido às contas, que são o problema da maioria dos 

alunos hoje em dia. Mas quem quer ser professor tem que ter paciência. Por fim 

entreguei um questionário com 10 perguntas rápidas só pra ver se eles realmente 

tinham assimilado bem o conhecimento sobre a catapulta. 

 

Perguntas feitas em sala de aula 

1-   Nos tempos gregos, o que era usado como arma? 

2- O que nós damos a um objeto quando o empurramos e ele ganha velocidade? 

3- O que era usado como objeto para ser lançado? 

4- Quais os tipos de energias estão presentes em uma catapulta? 

5- Cite 3 exemplos de esportes que vão estar nas olimpíadas que se assemelham a 

uma catapulta. 

6- A figura 1 representa uma sucessão de fotografias de uma atleta durante a 

realização de um salto ornamental numa piscina. As linhas tracejadas nas figuras 1 e 

2 representam a trajetória do centro de gravidade dessa atleta para este mesmo 

salto. Nos pontos I, II, III e IV da figura 2, estão representados os vetores velocidade, 

  , e aceleração,   , do centro de gravidade da atleta. 
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Figura 1 

Os pontos em que os vetores velocidade,   , e aceleração,   , estão representados 

corretamente são 

a) II e III.    b) I e III.    c) II e IV.    d) I e IV. 

 

7-. Clarissa chuta, em seqüência, três bolas - P, Q e R -, cujas trajetórias estão 

representadas nesta figura: 

 

 

 

 

 

Sejam t(P), t(Q) e t(R) os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, 

desde o momento do chute até o instante em que atingem o solo. Considerando-se 

essas informações, é CORRETO afirmar que 

a) t(Q) > t(P) = t(R)      b) t(R) > t(Q) = t(P) 

c) t(Q) > t(R) > t(P)      d) t(R) > t(Q) > t(P) 

 

8- Arremessa-se obliquamente uma pedra, como mostra a figura. Nessas condições, 

podemos afirmar que: 



49 
 

                                                                                                                                                                                  
 

 

a)  a componente horizontal da velocidade da pedra é maior em A do que nos pontos 

B, C, D e E. 

b)  a velocidade da pedra no ponto A é a mesma que nos pontos B, C e D. 

c)  a componente horizontal da velocidade tem o mesmo valor nos pontos A, B, C, D 

e E. 

d)  a componente vertical da velocidade é nula no ponto E. 

 

9-  Nos jogos da Copa do Mundo, foram cobradas muitas faltas e tiros de meta. Nos 

chutes de uma bola para o ar, ela descreve uma trajetória característica antes de 

atingir o solo. A respeito do movimento de um corpo, acima do solo, lançado 

obliquamente num terreno plano, se desconsiderarmos a resistência do ar, afirma-se 

que: 

 

I – a aceleração do corpo é constante 

II – a trajetória descrita pelo corpo, em relação à Terra, é uma parábola. 

III – a velocidade do corpo, no ponto mais alto de sua trajetória, em relação à Terra, 

é nula. 

 

Dessas afirmativas: 

 

a) somente I é correta. 

b) somente II é correta 
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c) somente I e II são corretas. 

d) Somente I e III são corretas. 

 

10 - O lançamento de foguetes tornou-se, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, 

uma tecnologia bastante difundida. Em relação ao lançamento oblíquo no vácuo, 

pode-se afirmar que o alcance é máximo quando, necessariamente 

 

a)  A velocidade e o ângulo de lançamento com a horizontal são máximos. 

b)  A velocidade e o ângulo de lançamentos são mínimos. 

c)  O ângulo de lançamento com a horizontal é qualquer. 

d)  O ângulo de lançamento com a horizontal vale 45º. 

 

Apresentamos abaixo o gráfico que ilustra o desempenho da turma no teste. 

  

 

 

 

   

Acertaram tudo 

Tiveram de 5 a 9 acertos 

Não fizeram 
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APÊNDICE 

 

 

Santos Dumont x Irmãos Wright 

 

 

Praticamente o mundo todo considera Santos Dumont, apenas os americanos 
consideram os irmãos Wright. 
 
        Veja o q diz a Wikipedia: 

 

        Em 13 de setembro de 1906, [Santos Dumont] fez um vôo público em Paris, em 

seu famoso avião 14-Bis. Esta aeronave usava o mesmo sistema de wing-warping 

usado nas aeronaves de Wright, e percorreu uma distância de 221 metros. O 14-Bis, 

ao contrário do Flyer dos irmãos Wright, não precisava de trilhos, catapultas ou 

ventos contrários para alçar vôo, bem como teve muita cobertura da imprensa, de 

aviadores e de organizações de aviação, e é por isso que este vôo é considerado 

por várias pessoas como o primeiro vôo bem sucedido de um avião. Quando este 

vôo foi realizado, o pouco conhecimento e o descrédito dado aos vôos dos Irmãos 

Wright pela mídia internacional fizeram com que o 14-Bis de Santos Dumont fosse 

considerado então pela mídia francesa o primeiro avião a decolar por meios 

próprios. 

Santos Dumont, após o 14-Bis, inventaria o primeiro ultraleve, o Demoiselle, a 

última aeronave desenvolvida por ele. Este, além disso, realizaria também 

importantes avanços na controlabilidade de aviões, como o uso efetivo de ailerons 

em suas aeronaves, por exemplo. 
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### Vídeo do You tube (Jô soares)  

 

Ernesto Klotzel e Tomas Prieto são autores do livro ‘Almanaque do avião’  e  na entrevista eles discutem sobre a 

catapulta usada no avião.  

 

http://gshow.globo.com/programas/programa-do-jo/O-Programa/noticia/2013/10/ernesto-klotzel-e-tomas-prieto-

sao-autores-do-livro-almanaque-do-aviao.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gshow.globo.com/programas/programa-do-jo/O-Programa/noticia/2013/10/ernesto-klotzel-e-tomas-prieto-sao-autores-do-livro-almanaque-do-aviao.html
http://gshow.globo.com/programas/programa-do-jo/O-Programa/noticia/2013/10/ernesto-klotzel-e-tomas-prieto-sao-autores-do-livro-almanaque-do-aviao.html
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