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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Para os antigos filósofos gregos, o conhecimento prático e o conhecimento teórico 

andavam em caminhos diferentes, sendo distintos pelas suas origens e seus objetivos. Eles 

acreditavam que o conhecimento prático se interessava apenas em saber “como fazer”. Era 

um processo sujeito à descoberta pelo uso, enquanto o conhecimento teórico dizia respeito 

exclusivamente à razão ou à compreensão das coisas, sugeridas pela observação dos 

fenômenos, através do conhecimento de suas causas, ou seja, o conhecimento teórico se 

direcionava para o esclarecimento dos “porquês”. 

 

Entretanto, conforme descreve Augusto J. S. Fitas em seu site 

(http://home.uevora.pt/~afitas/Galileu.pdf), no final do século XVI, Galileu se ocupou em 

desvendar alguns problemas práticos da Mecânica, e para tal, desenvolveu alguns 

instrumentos que lhe auxiliavam na observação de fenômenos, e começou também a 

reproduzir tais fenômenos e a fazer comparações entre os resultados dos mesmos, 

ultrapassando a simples observação e questionamento, como era o método científico grego. 

Este modo de inquirição, com a utilização de instrumentos de medida e a experimentação, 

dava agora ao homem a capacidade de observar além do que seus sentidos permitiam, sendo 

este um dos aspectos mais importantes da Revolução Científica do século XVII, a partir da 

qual a ciência passou a recorrer a este novo processo de interrogar a natureza para definir as 

leis que regem os fenômenos naturais, sendo este o principal objetivo da Física. 

 

Este novo método permitia ao cientista compor novos quadros mentais sobre o 

comportamento da natureza. Porém, como Galileu afirmou em seus diálogos, experimentar é 

também confiar na imaginação e, de forma unicamente mental, produzir resultados à custa de 
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experiências imaginadas. Em suma, o método científico de Galileu era resultado da unificação 

dos métodos teórico e prático, de forma que as discussões no campo das idéias, ainda válidas, 

deveriam ser levadas ao laboratório, para que desta forma, a ciência pudesse evoluir cada vez 

mais, de maneira coerente e completa. 

 

Implicitamente, Galileu mostrou e defendeu a importância dos debates científicos 

e da liberdade de idéias dentro da ciência, e é sobre esta liberdade para testar e contestar que 

trata esta monografia, que tem como assunto principal uma das mais antigas buscas do 

homem: a violação das Leis da Termodinâmica com a construção de um moto perpétuo. 

 

Este trabalho está estruturado de forma a trazer no capítulo 1 um relato histórico 

de como foram definidas as Leis da Termodinâmica e questionamentos sobre seu nível de 

validade e, no capítulo 2, a definição e a classificação dos motores contínuos e a descrição de 

algumas destas máquinas maravilhosas que vem sendo propostas ao longo dos séculos sem 

atingir êxito. 

 

Com a produção deste trabalho, busco, como principais objetivos, mostrar os 

caminhos percorridos até a concepção das Leis da Termodinâmica e proporcionar um maior 

conhecimento sobre alguns modelos de motos perpétuos e dos princípios de funcionamento 

que seus inventores adotam, além de evidenciar como a utilização equivocada de conceitos 

físicos fundamentais pode trazer falsas esperanças a inventores, que graças a estes equívocos, 

constroem máquinas fadadas ao fracasso. 
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1. RELATO HISTÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo fundamentar teoricamente os princípios da 

Termodinâmica por meio de um relato histórico que mostra os muitos caminhos trilhados por 

brilhantes cientistas e filósofos até alcançarem, para estes princípios, uma formulação 

coerente que melhor explicasse o que acontece na natureza. Em seguida será apresentada 

argumentação acerca da validade e da generalização destes princípios. 

 

 

1.1 A 1ª Lei da Termodinâmica 

 

 

Segundo Nussenzveig (1997, p. 167), no final do século XVIII, o químico 

Lavoisier, em estudos sobre a natureza do calor e dos processos de combustão, concluiu 

através de diversos experimentos que a combustão não era nada além do que o resultado da 

combinação química entre materiais combustíveis e o oxigênio. Desta forma, ele derrubou a 

teoria anterior, proposta inicialmente em 1667, pelo químico alemão Johann Joachim Becher, 

adaptada pelo químico e médico alemão Georg Ernst Stahl, teoria esta que afirmava que a 

combustão era o resultado da liberação de um fluido hipotético chamado “flogisto”. Nestes 

experimentos que Lavoisier realizou, ele também mostrou que durante o processo de 

combustão, a massa total dos reagentes, assim como em qualquer reação química, se 

conserva, dando origem à Lei de Conservação da Massa, enunciada por ele em 1789: "Numa 

reação química que ocorre em sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa 

total após a reação" 
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Novamente no campo das idéias, buscando uma maneira de explicar a 

transferência de calor entre corpos de diferentes temperaturas, Lavoisier propôs que o calor 

era como uma substância, um fluido indestrutível, batizada por ele de “calórico”. Esta 

substância hipotética “preencheria os poros” dos corpos, e escoaria de um corpo mais quente 

para um mais frio, tendendo ao equilíbrio térmico. Havia a implicação de que o calor se 

transferiria de um corpo para outro, mas a quantidade do calórico se conservaria dado à sua 

indestrutibilidade. Neste momento, já se presumia também uma lei de conservação do calor. 

 

De acordo com Nussenzveig (1997, p. 167), a Teoria do Calórico era na época a 

explicação mais aceita para as transferências de calor, mas já há algum tempo se discutia 

outra explicação para estes fenômenos. Como opositores à teoria do calórico, estavam Francis 

Bacon, Robert Boyle e Robert Hooke, entre outros, que endossavam uma hipótese expressa 

em 1704 por Newton, que defendia que “o calor consiste num minúsculo movimento de 

vibração das partículas dos corpos”. Esta idéia pode ter sido sugerida pela geração de calor 

por atrito, como numa barra de ferro, ao ser malhada numa bigorna. Mas a teoria do calórico 

explicava tal fenômeno, alegando que o atrito (ou o martelo, neste caso particular) “espremia” 

o calórico para fora dos materiais. Porém, como explicar a origem do calor quando 

esfregamos as mãos, uma na outra? 

 

Benjamim Thompson, um cientista aventureiro que veio a se tornar Conde de 

Rumford na Bavária, após se casar com a viúva de Lavoisier, foi um dos primeiros a 

encontrar dificuldades com a teoria do calórico, afirma Nussenzveig (1997, p. 167). Após 

realizar experiências bastante precisas, ele notou que mesmo após alguns materiais receberem 

ou cederem grandes quantidades de calor, não havia qualquer variação de peso nos corpos. 

Ainda assim, isso poderia ser justificado pela alegação de o calórico ser um fluido 

imponderável, assim como se acreditava para a eletricidade. 

 

Mas o calórico ainda não se explicava bem, sendo colocada em xeque a validade 

da sua lei de conservação, pois a quantidade de calórico que podia ser “espremida para fora” 

de um corpo através de atrito era ilimitada, fato observado por Rumford em seus 

experimentos. Enquanto trabalhava como supervisor nas oficinas do arsenal militar de 

Munique, Rumford se atentou para o aquecimento se um canhão de bronze durante e após sua 

perfuração, assim como a elevada temperatura das aparas removidas pela perfuração, as quais 

constatou em observações mais precisas, que atingiam temperatura acima do ponto de 



 12 

ebulição da água, de acordo com Nussenzveig (1997, p. 167). Baseando-se nisso, no ano de 

1798, Rumford escreveu: 

 

Meditando sobre os resultados dessas experiências, somos naturalmente levados à 
grande questão que tem sido objeto de tantas especulações filosóficas, ou seja: Que é 
Calor? Existe um fluido ígneo? Existe alguma coisa que possamos chamar de 
calórico? Vimos que uma quantidade muito grande de calor pode ser produzida pelo 
atrito de duas superfícies metálicas, e emitida num fluxo constante em todas as 
direções, sem interrupção, e sem qualquer sinal de diminuição ou exaustão. (...) A 
fonte de calor gerado por atrito nessas experiências parece ser inesgotável. É 
desnecessário acrescentar que algo que qualquer corpo ou sistema de corpos isolado 
pode continuar fornecendo sem limites, não pode ser uma substância material, e me 
parece extremamente difícil, senão impossível, conceber qualquer coisa capaz de ser 
produzida ou transmitida da forma como o calor o era nessas experiências, exceto o 
movimento. 

 

Assim, Rumford foi levado a endossar a teoria de que o calor não passa de um 

movimento vibratório que tem lugar entre as partículas dos corpos, resgatando a suposição de 

Newton. 

 

A máquina a vapor de James Watt, desenvolvida na segunda metade do século 

XVIII, foi uma demonstração prática de que o calor leva à capacidade de produzir trabalho. 

Entretanto a conexão entre calor e energia só foi estabelecida no século XIX. Segundo 

Nussenzveig (1997, p. 168), Julius Robert Mayer foi uns dos primeiros a discutir esta 

conexão, aparentemente sendo levado a refletir sobre o tema quando, como médico de bordo 

em uma viagem aos trópicos, observou que o sangue venoso parecia ser mais vermelho que 

nos climas frios da Europa, o que o conduziu a especulações sobre o calor animal 

(metabolismo). Desta forma, em 1842, Mayer chegou ao primeiro enunciado geral do 

Princípio de Conservação da Energia: 

 

As energias são entidades conversíveis, mas indestrutíveis. (...) Em inúmeros casos, 
vemos que um movimento cessa sem ter produzido quer outro movimento, quer o 
levantamento de um peso (energia potencial), mas a energia, uma vez que existe, 
não pode ser aniquilada; pode somente mudar de forma, e daí surge a questão: Que 
outras formas ela pode assumir? Somente a experiência pode nos levar a uma 
conclusão. 

 

A afirmação final desta citação de Mayer se justifica pelo fato de seus estudos não 

incluírem experimentos práticos. Em 1843, o cervejeiro e cientista amador James Joule 

divulgou o resultado de algumas medições da equivalência mecânica do calor, onde afirmou 

que calor e trabalho são apenas diferentes manifestações de energia. Estes resultados ainda 
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não eram muito precisos, mas em 1868, Joule apresentou resultados de grande precisão, 

afirma Nussenzveig (1997, p. 168). 

 

Ainda segundo Nussenzveig (1997, p. 169), uma formulação mais geral do 

Princípio de Conservação da Energia foi apresentada pelo físico, matemático e fisiologista 

Hermann Von Helmholtz numa reunião da Sociedade de Física de Berlim, em 23 de julho de 

1847, quando Helmholtz mostrou que tal princípio se aplicava a todos os fenômenos naturais 

então conhecidos (mecânicos, térmicos, elétricos, magnéticos; também na físico-química, na 

astronomia, na biologia e no metabolismo dos seres vivos). 

 

Em seu livro “Sobre a Conservação da Energia”, no qual Helmholtz usava ainda 

“força” em lugar de “energia” e chamava a energia cinética de “força viva”, ele diz: 

 

(...) chegamos à conclusão de que a natureza como um todo possui um estoque de 
energia que não pode de forma alguma ser aumentado ou reduzido; e que, por 
conseguinte, a quantidade de energia na natureza e tão eterna e inalterável como a 
quantidade de matéria. Expressa desta forma, chamei esta lei geral de Princípio de 
Conservação da Energia. 

 

Por volta de 1860, o Principio de Conservação da Energia, que corresponde à 1ª 

Lei da Termodinâmica, já havia sido reconhecido como um princípio fundamental da Física, 

aplicado a todos os fenômenos conhecidos, sendo que em 1865, Rudolf Clausius definiu o 

enunciado da 1ª Lei da Termodinâmica com a afirmação de que “a energia do Universo é 

constante”. 

 

 

1.2 A 2ª Lei da Termodinâmica 

 

 

Na segunda metade do século XVIII, o calor ainda era definido, segundo 

Lavoisier, como o fluxo de um fluido que “escoava” de objetos quentes para objetos frios, o 

calórico. Este fluido não possuía massa, sua quantidade total no universo era constante e a 

única maneira de detectar a sua presença era através do fluxo de calor induzido pelo contato 

de dois corpos a temperaturas diferentes. Mesmo incorreta, a Teoria Calórica de Lavoisier foi 

usada como fundamento para uma grande inovação tecnológica do século XVIII: a máquina a 

vapor. Foi em 1769 que James Watt patenteou a primeira máquina a vapor realmente eficiente 
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(Nussenzveig, 1997, p. 206), dando início a uma corrida tecnológica para a construção de uma 

máquina a vapor mais eficiente, que produzisse mais trabalho com menos calor. 

 

No ano de 1824, o físico e engenheiro francês Sadi Carnot, em seu livro 

“Reflexões sobre o poder mecânico do fogo e sobre as máquinas adequadas para desenvolver 

esse poder”, explicou alguns dos princípios físicos da máquina a vapor baseado na Teoria 

Calórica, através de uma analogia com moinhos de água, conta Nussenzveig (1997, p. 206). 

Ao cair nas pás do moinho, a energia potencial gravitacional da água é transformada em 

energia cinética, que é transformada em energia mecânica do moinho, que move motores 

ligados às suas engrenagens. Desta forma, quanto maior a elevação inicial da água, mais 

energia cinética ela terá ao atingir as pás, e, consequentemente, produzirá mais energia 

cinética rotacional no final do processo. 

 

Carnot deduziu que assim como no moinho de água, quanto maior a diferença de 

temperatura entre a fonte de calor de uma máquina a vapor e o seu recipiente, maior será o 

fluxo de calor, ampliando assim sua eficiência. Contudo, ele entendeu que mesmo sendo útil, 

essa analogia não era perfeita. Em uma máquina a vapor, a diferença de temperatura é entre o 

vapor e o ambiente externo. Como seria possível aumentar a diferença de temperatura entre os 

dois, se o vapor tem a mesma temperatura que a água em ebulição? Então, Carnot descobriu 

que, para aumentar a temperatura do vapor e conseqüentemente a eficiência da máquina a 

vapor, deve-se produzi-lo a pressões mais altas1. Mesmo assim, a máquina a vapor não teria 

eficiência de 100%. 

 

Fazendo uso das teorias dispostas em seu tempo, as quais posteriormente foram 

derrubadas, Carnot mostrou grande evolução na conceituação destes processos. “É notável 

que o trabalho de Carnot foi muito anterior à formulação precisa da 1ª Lei da Termodinâmica. 

Embora Carnot empregue a expressão ‘calórico’, há indícios de que ele próprio já teria 

formulado a 1ª lei, embora de forma um tanto obscura“, afirma Nussenzveig (2007, p.206). 

 

Entretanto, Carnot só teve seu merecido reconhecimento cerca de 25 anos depois, 

com os trabalhos de Rudolf Clausius, em 1850, e de William Thomson (mais conhecido como 

Lord Kelvin), em 1851. Inspirados pelos argumentos de Carnot, eles se encaminharam à 

                                                      
1 Este artifício foi adaptado e é cotidianamente utilizado em panelas de pressão para aumentar sua capacidade de 
cozimento. 
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criação de outra lei da termodinâmica, questionando situações como esta, descrita por Gleiser 

(1997, p. 216): 

 

Considere um cilindro transparente e, no seu topo, um pistão que possa se mover 
para cima e para baixo sem atrito (...). Suponha que nenhum calor possa escapar do 
cilindro. (…) Instale um pêndulo no interior do cilindro e faça-o mover-se com 
movimento oscilatório. À medida que o pêndulo oscila, o ar no interior do cilindro 
se aquecerá devido à fricção, fazendo com que o pistão se mova para cima (…). 
Quando toda a energia mecânica do pêndulo se transformar em calor, o pêndulo 
atingirá sua posição de repouso na vertical. (…) Agora (…) empurre o pistão para 
baixo até ele chegar a sua posição original. À medida que a pressão aumenta no 
interior do cilindro, a temperatura do ar em seu interior também aumenta. Num 
mundo perfeito, esperaríamos que a energia liberada pelo calor fizesse com que o 
pêndulo começasse a oscilar de novo; mas é óbvio que isso não acontece. 

 

Analisando experimentos análogos a este, Clausius e Kelvin constataram que era 

impossível construir uma máquina perfeita. Enquanto a máquina repetia seu movimento 

cíclico transformando água líquida em vapor, que por sua vez movia alguma engrenagem 

antes de condensar-se e transformar-se novamente em água, não era possível recuperar todo o 

calor usado para ferver a água, e muito menos o calor perdido para o ambiente durante o ciclo. 

Para que a máquina retornasse ao estado inicial, seria necessário o fornecimento de calor, para 

suprir a perda inevitável de calor ocorrida durante o processo. Isso os levou a concluir que, 

embora seja fácil converter trabalho mecânico em calor, o contrário é muito mais difícil. 

Apenas uma fração do calor gerado num sistema é útil, no sentido de ser capaz de ser 

convertido em trabalho mecânico organizado. Estas descobertas levaram Clausius e Kelvin a 

formular enunciados precursores da 2ª Lei da Termodinâmica, os quais são expressos 

diferentemente por eles. O enunciado de Clausius diz que “é impossível construir um 

dispositivo que opere sob um ciclo, cujo único efeito seja transferir calor de um corpo para 

outro de temperatura mais elevada”. 

 

Clausius formulou tal enunciado baseado no fato de o calor se irradiar sempre no 

sentido do corpo mais quente para o mais frio, e tal irradiação não poder ser reversível ou 

produzida no sentido contrário ao proposto. Neste enunciado, a qualificação “único” implica 

que o processo é cíclico, e ela é essencial, pois se o retorno ao estado inicial não for exigido, 

tal processo é possível. A partir do momento que haja intervenção do meio exterior ao 

sistema, como ocorre nos refrigeradores, conseguimos realizar a condução do calor no sentido 

contrário ao que ocorre naturalmente. Para que isto ocorra, basta que coloquemos um 

recipiente contendo um gás em contato térmico com um corpo mais frio e absorver calor dele 

por expansão isotérmica à temperatura T1 deste corpo, realizando trabalho na expansão. Em 
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seguida, o gás pode ser aquecido por compressão adiabática até alcançar uma temperatura 

T2>T1 do corpo mais quente, processo que absorve trabalho. Colocando-o em contato térmico 

com este corpo, o calor absorvido no início do processo pode ser transferido para ele por 

compressão isotérmica do gás à temperatura T2. O trabalho ao final deste processo pode até 

ser igual à zero, mas a temperatura do gás mudou de T1 para T2, o que mostra que houve 

mudança no estado inicial do processo, o que impede que isto caracterize um ciclo. Assim, o 

enunciado de Clausius não é violado. 

  

O enunciado de Kelvin para a 2ª Lei da Termodinâmica é expresso da seguinte 

forma: “é impossível construir um dispositivo que opere ciclicamente, capaz de remover calor 

de um reservatório térmico e transformá-lo integralmente em trabalho”. Este enunciado foi 

proposto observando os relatos de Carnot sobre seus experimentos em busca de uma máquina 

a vapor mais eficiente. Sem interferência exterior, o calor fornecido por determinado trabalho 

realizado jamais seria capaz de realizar o mesmo trabalho gasto para fornecê-lo. 

 

Em 1854, Clausius propôs um novo conceito que determinava o valor de 

equivalência de uma transformação térmica, dado pela razão entre a quantidade de calor 

envolvido na transformação e a temperatura na qual tal transformação ocorre. Este conceito 

permitiu um novo enunciado, que se tornou mais familiar em 1865, quando Clausius propôs o 

termo “entropia”2. Fisicamente, este termo é relacionado com o grau de desordem de um 

sistema. “A entropia pode ser definida como uma medida da habilidade de um sistema 

de gerar trabalho organizado. Um sistema com baixa entropia tem maior habilidade de 

gerar trabalho organizado do que um sistema com alta entropia”, afirma Gleiser (1997, 

p. 218). Usando este novo conceito, Clausius enunciou a 2ª Lei da Termodinâmica como a 

conhecemos hoje: “a entropia do Universo tende a um máximo”. 

 

Isto significa em termos gerais, que um sistema isolado tende ao seu mais alto 

nível de desordem possível3. Desta forma é possível entender a razão pela qual o calor 

liberado em um processo não pode se transformar integralmente no trabalho que o originou, 

                                                      
2 A etimologia da palavra entropia (do grego entropía) remete para “capacidade de mudança”. 
3 Há uma má interpretação comum que a 2ª lei indica que a entropia de um sistema jamais decresce. Ela apenas 
indica que, ainda que possível, é extremamente improvável que a entropia de um sistema fechado decresça em 
um instante dado. Como a entropia está relacionada ao número de configurações de mesma energia que um dado 
sistema pode possuir, podemos nos valer do conceito de desordem para favorecer a compreensão da 2ª lei. 
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como explica Gleiser (1997, p. 218): “uma vez que o movimento mecânico, tipicamente 

organizado e estruturado, é dissipado na forma de calor, desorganizado e desestruturado, é 

impossível obtê-lo de volta”. Ao converter o calor em trabalho novamente, parte do calor não 

“se ordena” como anteriormente, gerando a perda de calor percebida no processo, ainda que 

toda a energia do sistema se conserve. 

 

 

1.3 Reversibilidade de processos isolados 

 

 

A 1ª Lei da Termodinâmica garante que num sistema fechado, toda a energia se 

conserva. Mas o sistema fechado não garante ser possível realizar processos em diferentes 

sentidos. Se um dispositivo aplica uma força em um cilindro, fazendo com que este ascenda 

num plano inclinado, o dispositivo receberá a mesma força aplicada, quando o cilindro rolar 

de volta até ele. Por outro lado, um carro em movimento que aciona os freios, tem sua energia 

cinética transformada em energia interna das pastilhas de freio, que se aquecerão durante a 

frenagem e cederão este calor para o ambiente. Mas se fornecermos este mesmo calor às 

pastilhas de freio do carro, este não se movimentará. É disto que trata a 2ª Lei da 

Termodinâmica. 

 

A 2ª Lei da Termodinâmica vem então determinar a irreversibilidade de alguns 

fenômenos físicos. Mesmo em um sistema isolado (consideremos como tal uma sala fechada 

hermeticamente), ao se abrir um frasco de perfume, as partículas do mesmo que se 

dispersarem pelo ar não retornarão para o frasco. Da mesma forma que omeletes não se 

transformam espontaneamente em ovos crus, e que o açúcar dissolvido em um copo de café 

não volta ao estado de pequenos cristais. Esta irreversibilidade dos sistemas está diretamente 

ligada ao sentido da linha do tempo. A cada momento, diversos fenômenos deixam as coisas 

mais “desorganizadas” do que antes. Como cacos de vidro não voltarão a ser garrafas 

espontaneamente, nem folhas secas voltam para as árvores, nem frutos em decomposição 

voltaram ao estado de sementes, dada a busca do Universo pela sua entropia máxima, isto é, 

seu mais alto grau de desordem, o retrocesso no tempo é impossível, ou para ser mais preciso, 

muito improvável. 
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1.4 Busca da Validade das Leis de Conservação de Energia 

 

 

No início do século XX, os cientistas se intrigavam quando realizavam 

experimentos com radiação β. Sabia-se que esta radiação se dava pela emissão de um elétron 

(e-) pelo núcleo de alguns elementos: um núcleo A emite um elétron e se transforma num 

núcleo B, que por consequência, terá energia menor que o núcleo A. Assim, deduzia-se que o 

elétron emitido teria energia cinética igual à diferença de energia entre os núcleos A e B. Mas 

não era isso que se observava. A energia do elétron variava entre zero e o valor desta 

diferença. Tal fato se compara à analogia de um canhão de dezenas de toneladas que, com o 

uso de munições idênticas, lançava projéteis de 1 kg, sendo que cada um deles saia com 

velocidades diferentes, variando de zero até uma velocidade máxima qualquer. Se as 

munições tem energia para lançar alguns projéteis com velocidade máxima, o que acontece 

com esta energia quando os projéteis saem mais lentos? 

 

Outro problema também encontrado era relacionado ao momento angular (spin) 

no decaimento do nêutron: (n → p + e-)4. Como o spin das três partículas era 1/2, havia uma 

violação da conservação do momento angular das partículas5. 

 

Para tentar esclarecer estes acontecimentos foi que, em 1923, Niels Bohr propôs 

que o Princípio da Conservação de Energia não teria validade para fenômenos microscópicos, 

sendo válido apenas para fenômenos macroscópicos. Mas para adequar a teoria ao que 

acontecia, em 1930, Wolfgang Pauli propôs através de uma carta aos participantes de um 

congresso de Física (ao qual alegou não estar presente devido ser requisitado em um baile em 

Zurique) algo que resolveria a controvérsia. Pauli postulou a existência de uma partícula sem 

carga e de massa muito pequena, que seria emitida junto com o elétron pelo núcleo radioativo. 

Ele sugeriu que o motivo para a partícula não ser detectada era seu tamanho ínfimo e sua 

neutralidade eletromagnética. Segundo este postulado, o decaimento do nêutron se dava em 

três partículas (n → p + e- + ν6) e não em duas como se acreditava, de forma que a terceira 

                                                      
4 n = nêutron; p = próton. 
5 O nêutron possui momento angular de spin +1/2 ou -1/2. Como o próton e o elétron também possuem spin +1/2 
ou -1/2, as combinações possíveis de spin para as duas partículas após o decaimento resultam em spin total igual 
a 0, 1 ou -1, violando a conservação do momento angular. 
 
6 ν = letras que representa o neutrino, terceira partícula do decaimento β. 
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partícula absorvia a energia cinética que “faltava” ao elétron após a reação e também 

contribuía para a conservação do momento angular das partículas envolvidas no decaimento7. 

Esta nova partícula foi batizada em 1934 com o nome de “neutrino” por Enrico Fermi, que 

propôs a existência de uma nova força de interação entre as partículas da matéria, que seria 

responsável pelo decaimento β. 

 

Analisando melhor o decaimento β, Fermi observou que os núcleos que decaiam 

por emissão desta radiação, tinham um tempo de meia vida longo. Ele então deduziu que a 

força responsável por este decaimento deveria ser de baixa intensidade, sendo necessário 

aguardar um longo tempo para que o efeito provocasse a desintegração. Esta força foi 

chamada por ele de “força nuclear fraca” ou simplesmente “força fraca”, e seria a segunda 

força de interação mais fraca de todas8. Ela atuaria no núcleo atômico, de forma semelhante à 

força eletromagnética, porém de forma mais tênue, e seria a responsável pela emissão do 

neutrino. Como a força fraca era de baixa intensidade, a interação do neutrino com a matéria 

era de intensidade muito pequena, o que tornava difícil a sua detecção, também dificultada 

pela sua insensibilidade à força eletromagnética, por ser neutro. 

 

Mesmo assim, em 1953, os físicos norte-americanos Frederick Reines e Clyde 

Cowan conseguiram detectar esta partícula, quando estudaram a colisão de um fluxo de 

neutrinos, proveniente de um reator nuclear. A detecção do neutrino só foi possível utilizando 

a conservação do momento linear, provando desta forma, a validade do Princípio da 

Conservação de Energia para todos os tipos de fenômenos físicos. 

 

Desta forma, a descoberta do neutrino (e da força fraca, responsável pela emissão 

deste) ilustra perfeitamente a importância da conservação de energia para a estruturação e 

fundamentação da Física. Por acreditarem na validade plena da conservação de energia, que 

Pauli veio a propor a existência do neutrino, que Fermi descreveu e formulou a existência da 

força fraca, e Reines e Cowan provaram a existência desta partícula tão difícil de ser 

detectada, apesar de sua abundância no universo. 

                                                      
7 Pois, após o decaimento, teríamos o neutrino com seu spin (que também pode ser +1/2 ou -1/2) combinado aos 
do próton e do elétron, resultando nas seguintes possibilidades para spin total, considerando-se as três partículas: 
1/2 ou 3/2 (ou esses mesmos valores com sinais negativos), o que possibilitaria a conservação do momento 
angular. 
8 As forças de interação das partículas da matéria são (das mais fortes para as mais fracas): força nuclear forte 
(ou força nuclear), força eletromagnética, força nuclear fraca (ou força fraca) e força gravitacional. 
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1.5 Será que é verdade? 

 

 

Como acabamos de ver, diversos experimentos comprovaram a validade do 

princípio da conservação de energia até para os fenômenos microscópicos. Mesmo assim, ao 

longo do tempo, muitos cientistas e aventureiros descrentes na generalização das Leis da 

Termodinâmica se propõem a encontrar um modo de obter uma maquina que se mantenha 

funcionando por si mesma, gerando energia necessária para se manter e, em alguns casos, 

energia excedente. Estes dispositivos que segundo as leis da Termodinâmica são incapazes de 

alcançar esse objetivo, são motivos de tentativas infindáveis, investimentos fracassados, 

teorias conspiratórias e vários projetos inusitados, os quais utilizam erroneamente conceitos 

de mecânica, hidrodinâmica, magnetismo e até de teorias não confirmadas, sendo que todos 

eles possuem um grande ponto em comum: nenhum deles funcionou até hoje. 

 

Partindo do pressuposto que estes dispositivos miraculosos estariam sempre 

renovando a própria energia, eles funcionariam eternamente, sendo este o motivo por que são 

chamados de “motores contínuos” ou “motos perpétuos”. E é sobre as diversas tentativas de 

construção de um moto perpétuo que falaremos no próximo capítulo. 
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2. O MOTO PERPÉTUO 

 

 

 

Um moto perpétuo (do latim, perpetuum mobile), também chamado de moto 

contínuo ou motor de movimento contínuo, vem a ser uma espécie de motor hipotético que 

reutilizaria infinitamente a energia gerada por seu próprio movimento ou que geraria mais 

energia do que consome. Para funcionar, estes motores necessitariam violar as leis da 

Termodinâmica. 

 

Donald E. Simanek, professor emérito de Física da Universidade Lock Haven da 

Pensilvânia, possui um site (http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/unwork.htm) onde ele 

se dedica a expor alguns dispositivos de movimento perpétuo, explicar sua origem e o motivo 

do não funcionamento deles. Neste site, Simanek afirma que “é um fato histórico que as Leis 

da Termodinâmica foram originalmente propostas para descrever o fato de que todas as 

tentativas prévias de alcançar o movimento perpétuo tinham falhado”. Esta afirmação é 

reforçada pelo fato de que tais leis foram firmadas no século XIX, enquanto a mais antiga 

idealização de um dispositivo de moto contínuo documentada ocorreu há quase um milênio. 

 

De acordo com as Leis da Termodinâmica, a criação de um moto perpétuo (MP) é 

dada como impossível. Contudo, Simanek afirma que os cientistas e engenheiros crentes na 

possibilidade de criação de um MP, acreditam que o atual conhecimento destas leis é 

incompleto ou incorreto, e como nenhum físico afirma que elas representam a verdade final e 

inalterável, os inventores de motores contínuos alegam que a crença total e absoluta nestas 

leis pode impedir os avanços da ciência, caso alguma delas esteja errada ou incompleta. Deste 

modo, a busca pela construção deste motor miraculoso exigiria a reavaliação da Física e de 

muitos dos seus princípios fundamentais. Entretanto, dada à força com que estão 
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estabelecidos os princípios da Termodinâmica, propostas sérias de motores perpétuos são 

desacreditadas pela maioria dos físicos, sendo que departamentos de patentes de muitos países 

se negam a patentear máquinas de moto perpétuo. 

 

Alguns físicos ou engenheiros, às vezes, descobrem possíveis projetos de motores 

contínuos em suas experiências de pensamento, que após serem sujeitados a avaliações mais 

criteriosas, são deixados de lado quando as falhas do projeto são evidenciadas, sendo uma das 

principais, a desconsideração de importantes variáveis, como o atrito. Outro fato conhecido é 

de inventores despreparados que enveredam neste caminho, criando projetos regados de mau 

entendimento ou má aplicação de leis e princípios básicos da Física, bem conhecidos e 

testados. Deste modo, alguns destes dispositivos são construídos e submetidos ao mais cruel e 

óbvio teste: o prático. Muitas tentativas de montagem de um MP são frustradas dessa forma, 

sendo que a mais comum reação dos seus inventores é a alegação que tal dispositivo precisa 

de mais refino e melhoramentos no projeto. 

 

Assim, pode ser um bom exercício para os iniciantes no mundo da Física, tentar 

descobrir os erros na montagem de motores contínuos e, desta forma, observar como muitas 

vezes leis e princípios físicos costumam ser mal interpretadas e erroneamente aplicadas. 

 

 

2.1 Classificação dos Motos Perpétuos 

 

 

Segundo Simanek divulga em seu site, partindo do princípio de funcionamento de 

motores contínuos, estes podem ser divididos em quatro classes: 

 

1. Dispositivos que se alega que permanecem em movimento ininterrupto sem 

injeção de energia e sem produzir trabalho externo9. Estes dispositivos necessitam de uma 

energia inicial para começar a se mover e nada mais além disto, permanecendo em 

movimento, não tendo eles nenhum outro propósito a não ser impressionar seus expectadores.  

 

                                                      
9 Simanek defende que “tais dispositivos não violam necessariamente nenhuma lei ou princípio da Física, uma 
vez que átomos estáveis permanecem com seus processos internos eternamente sem perda de energia, se não 
forem perturbados. Assim, eles também seriam exemplos de movimento perpétuo”. 
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2. Dispositivos que se alega que permanecem em movimento sem contribuição 

de energia, enquanto produzem energia excedente. Estes dispositivos de MP são atualmente 

chamados de "over-unity" (sobre-unidade)10, pois seus inventores afirmam que eles tem 

eficiência maior que 100%. Tais dispositivos propostos podem exigir uma certa injeção de 

energia para começar, mas nenhuma injeção de energia depois disso, sendo este o tipo de 

dispositivo mais buscado pelos inventores. Às vezes, o inventor recusa desconectar a bateria 

de ignição depois que o dispositivo está se movendo, o que torna tal dispositivo um tanto 

suspeito. 

 

3. Dispositivos que requerem injeção de energia para permanecer em 

movimento, mas se alega que produzem energia maior que a energia introduzida. A maior 

discussão em torno destes dispositivos é que, se eles realmente existissem, poderiam ser 

modificados para se transformar em um dispositivo “classe 2”, simplesmente desviando parte 

da energia produzida e dirigindo-a de volta ao dispositivo. Entretanto, seus inventores 

resistem a qualquer sugestão de fazer isso para provar conclusivamente suas alegações sobre o 

dispositivo. 

 

4. Dispositivos que canalizam "energia livre", que os inventores imaginam que 

preenchia todo o espaço11. Se tal fonte de energia realmente houvesse, estes dispositivos não 

estariam violando nenhuma lei Física, pois o sistema não estaria fechado, sofrendo 

interferência externa, e ainda que todo o universo seja tomado como sistema fechado, a 

energia do sistema permanece constante, como diz a 1ª Lei da Termodinâmica. No caso deste 

tipo de MP, a fonte de energia normalmente é postulada de acordo com os propósitos do 

inventor e não costuma ser apoiada por qualquer outra evidência independente. Assim, ao 

observador objetivo, estes dispositivos são experimental e teoricamente indistinguíveis dos de 

“classe 3”. 

 

É certo que, para existir, os MP devem violar a 1ª ou a 2ª Lei da termodinâmica, 

sendo classificados por alguns autores de acordo com a lei a qual propõem violar: 

                                                      
10 A expressão “sobre-unidade” refere-se à maior que 1, equivalente a 100%. 
11 Esta energia livre já foi associada ao “éter luminífero”, um fluido hipotético (proposto por filósofos gregos no 
século V a.C.) que até as primeiras décadas do século XX, acreditava-se que permearia todo o espaço, e que a 
partir da segunda metade do século XVII, foi associado à transmissão das radiações no vácuo. Com o 
rompimento desta teoria, os inventores de MP passaram a alegar que estariam canalizando a "energia do vácuo". 
Independente da fonte, afirmam ser uma energia abundante e livre para ser extraída. 
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• Moto perpétuo de primeira espécie – os que se propõem a violar a 1ª Lei da 

Termodinâmica (Conservação da Energia); 

 

• Moto perpétuo de segunda espécie – os que se propõem a violar a 2ª Lei da 

Termodinâmica (Maximização da Entropia). 

 

Entretanto, não iremos nos ater a estas classificações durante o desenrolar deste 

texto, para que haja a liberdade de encontrar as possíveis (e existentes) falhas teóricas e/ou 

práticas destes experimentos sem o uso da Termodinâmica, uma vez que ela por si só “proíbe” 

o sucesso destes projetos. Assim, em cada exemplo, será buscada uma explicação para seu 

fracasso através da aplicação correta das demais leis fundamentais da Física. 

 

 

2.2 Idealizações 

 

 

Quando um cientista desenvolve mentalmente o projeto de um dispositivo de MP, 

o fato de idealizar a atuação (ou não) de algumas forças naturais (o atrito, por exemplo) 

compromete o resultado do mesmo quando aplicado na prática. Entretanto, ao analisar tais 

propostas, a consideração otimizada de inexistência de atrito vem a ser útil, se considerarmos 

que nas propostas menos triviais de MP, o atrito nunca é o único problema. Ainda que 

removamos todos os processos dissipativos (como o atrito) e usemos componentes 

idealizados, o máximo que conseguiremos é um dispositivo do tipo 1. Assim, ao apontarmos 

previamente o atrito como razão do insucesso de um dispositivo, desviamos a atenção de 

outras possíveis falhas mais “importantes” da proposta, dado ao fato que componentes sem 

atrito não violam princípios macroscópicos fundamentais da Física. 

 

Por outro lado, existem outras possíveis idealizações que violariam estes 

princípios, como aponta Simanek: 

 

Componentes sem massa e capazes de exercer forças em outros componentes 
violariam a 2ª Lei de Newton. Componentes que exercem forças sem as forças de 
reação acompanhantes violariam a 3ª Lei de Newton. Corpos perfeitamente rígidos 
capazes de exercer forças em outros corpos similares também violam as leis de 
Newton. Toda matéria pode ser comprimida ou esticada, dando origem a forças 
elásticas. Se os corpos fossem perfeitamente rígidos nós teríamos forças infinitas 
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agindo em períodos infinitesimais. Nós não podemos assumir tais coisas no mundo 
real.  
 
 

2.3 Energia Livre 

 

 

Alguns cientistas e engenheiros empenhados em construir motores contínuos, se 

baseiam em uma teoria sem prova nem evidência legítima: a existência do que chamam 

“energia livre”. Esta energia estaria difusa em todo o universo, pronta pra ser utilizada por 

qualquer um que possa identificá-la e absorvê-la. Os entusiastas da energia livre alegam que 

seus MP são capazes de permanecer funcionando eternamente absorvendo essa energia que 

provém do nada (dispositivos da classe 4). Quando questionados sobre a impossibilidade de 

se detectar esta energia por outros meios experimentais ou por outros aparelhos, se defendem 

com a afirmação de que os próprios dispositivos são os detectores da energia livre. Aqueles 

que acreditam nesta forma de energia defendem que a falta de crédito nesta teoria se aproxima 

do que aconteceu quando alguns cientistas apontaram a possibilidade de se extrair energia do 

átomo, como consta a seguir: 

 

Há nenhuma probabilidade de que homem algum dia extraia o poder do átomo. A 
suposição lisonjeira de utilizar energia atômica quando nosso carvão se esgotar é um 
sonho Utópico completamente não-científico, uma bicho-papão infantil. A natureza 
introduziu alguns dispositivos á prova de falha na grande maioria de elementos que 
constituem o mundo, e eles não têm nenhuma energia para fornecer no processo de 
desintegração12.  

 

Acerca do mesmo assunto, conforme Simanek divulga em seu site, Ernest 

Rutherford disse em 1933 que “(…) qualquer um que espere uma fonte de energia da 

transformação destes átomos está falando de loucuras”. Porem há uma diferença entre estes 

dois casos! Aqueles que afirmaram a possibilidade de extrair energia do átomo encontraram 

evidências de que isto era possível e suas investigações fizeram com que o ceticismo inicial 

de Millikan, Rutherford e Einstein se dissolvesse, conforme avançavam os estudos em torno 

da energia atômica. Cabe ainda dizer que a energia atômica foi amplamente estudada, 

conhecida e provada antes de sua utilização, ao contrário do que ocorre com a suposta energia 

livre, que (segundo os criadores de dispositivos de MP) é apontada como fonte de energia de 

                                                      
12 Robert A. Millikan (1863-1953), em uma palestra em 1928 ao Chemists' Club, em Nova York. 
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diversos MP, sem possuir qualquer outro tipo de prova, a não ser o funcionamento destes 

miraculosos engenhos. 

 

Mas a energia livre não poderia ter sido descoberta acidentalmente por algum 

inventor de MP? Embora isto tenha ocorrido na descoberta dos Raios-X (uma das poucas 

descobertas importantes e verdadeiramente acidentais na Física), tais descobertas são feitas e 

investigadas por pessoas que possuem um entendimento muito profundo da Física e dos 

princípios pertinentes da ciência existente e bem estabelecida. A ignorância destes princípios 

em nome de algo que não possui qualquer evidência concreta por parte dos cientistas apenas 

os conduzirá ao erro. 

 

Na observação de dispositivos MP que funcionam movidos pela hipotética energia 

livre, devemos estar atentos a existência de fontes de energia escondidas. Muitas fraudes de 

dispositivos de movimento contínuo são feitas deste modo, sendo acoplados ao dispositivo, 

sistemas de molas, engrenagens ou tubos de ar, como na mais famosa fraude de MP da 

história. 

 

O autor desta farsa foi John Worrell Keely (1837-1898). Carpinteiro e mecânico 

na Filadélfia, Kelly anunciou em 1872 que havia descoberto um novo método para produção 

de energia baseado na extração de energia vibracional do éter luminífero. Prometendo lucros 

exorbitantes, Keely conseguiu manipular investidores e engenheiros, angariando um capital 

de um milhão de dólares, utilizado para fundar a Keely Motor Company em Nova York, e 

para comprar material necessário para construir um motor perpétuo baseado nas suas teorias. 

Em 1874, ele já fazia audiências na Filadélfia mostrando um motor que, supostamente, 

convertia pequenas quantidades de água em grandes quantidades de vapor em altíssima 

pressão. Entretanto, alguns cientistas céticos notaram que o equipamento de Keely nunca 

funcionava devidamente, a menos que ele estivesse presente. Foram diversas as perdas de 

patrocínio de Keely, devido os atrasos na apresentação definitiva de sua máquina, os quais 

eram justificados com o argumento de que eram necessários aperfeiçoamentos. 
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Figura 01: Motor hidrovácuo de John Worrell Keely 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Durante os 26 anos de existência da Keely Motor Company, muitos investidores e 

até alguns cientistas foram iludidos com as fantásticas apresentações de Keely. Com sua 

morte em novembro de 1898, repórteres, cientistas céticos e alguns financiadores fizeram um 

exame minucioso em seu laboratório, onde encontraram em tetos e pisos falsos, sistemas de 

cintas mecânicas, motores hidráulicos e a vapor, deixando evidente que seu motor de 

movimento perpétuo era uma enorme fraude. 

 

Ainda hoje existem pessoas que acreditam que Keely foi sabotado, e que seus 

segredos ainda podem ser “descobertos”. De qualquer forma, vale lembrar que, como citado 

anteriormente, uma máquina que venha a funcionar abastecida por esta “energia livre” não 

caracterizará um MP, uma vez que o sistema não é fechado, pois sofre interferência do meio. 

 

 

2.4 Os primeiros Motos Perpétuos – as Rodas “Desequilibradas” 

 

 

Embora tal assunto seja novidade para muitos, as tentativas de criação de motores 

contínuos acontecem há bem mais tempo do que parece. O primeiro dispositivo de motor 

contínuo foi documentado pelo autor indiano Bhaskara no século XI. Tratava-se do que 

podemos chamar de “roda desequilibrada”, um dispositivo MP que pode ser classificado 

como sendo da classe 1. A roda de Bhaskara possuía em sua borda tubos com mercúrio, que 
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conforme a roda girava, o mercúrio se movimentava de forma que a roda estaria sempre mais 

pesada de um lado do eixo, como mostra a Figura 02 (girando no sentido horário): 

 
 

 
 
Figura 02: Ilustração da Roda Desequilibrada de Bhaskara 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Este idéia reapareceu na Europa em 1235, quando uma roda que funcionava 

segundo este mesmo princípio foi proposta pelo arquiteto francês Villard de Honnecort. No 

modelo de Honnecort, a roda era dotada de martelos articulados igualmente espaçados ao 

longo de sua borda (ver Figura 03)13. Enquanto a roda girava, cada martelo de deslocava para 

uma nova posição após passar pelo topo da roda. Honnecort devia acreditar que essa 

transferência de massa ou o impulso devido ao movimento rápido dos martelos deveria 

manter a roda em movimento e até fornecer força motriz extra para outros fins. Contudo, 

assim como aconteceu com Bhaskara, seu projeto não obteve sucesso. 

 
 

 
 
Figura 03: Ilustração da Roda Desequilibrada de Honnecort 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

                                                      
13 A imagem mostra perspectiva ambígua. A roda na verdade deveria estar perpendicular ao suporte e ao eixo 
horizontal. 
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Honnecort ainda insistia num detalhe: o número de martelos deveria ser ímpar. 

Não se sabe ao certo em que ele acreditava que o número ímpar de martelos influenciaria no 

sistema. Talvez que, com o giro da roda, sempre haveria um martelo a mais em um lado da 

roda, desequilibrando-a e favorecendo o movimento. Porém, como podemos observar na 

Figura 04, o número ímpar de pesos (todos de mesma massa) não interfere no equilíbrio do 

sistema, pois o centro de massa do lado esquerdo está distante do eixo metade da distância 

entre a massa da direita e o eixo, de forma que os torques se anulam. 

 
 

 
 
Figura 04: Roda com três pesos em equilíbrio 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Novos modelos de rodas desequilibradas foram propostos ao longo do tempo. Um 

modelo posterior aos já mostrados é apresentado na Figura 05. Nele, a roda possuía cavilhas 

que mantinham o martelo a uma distância maior do eixo após estes passarem pelo topo e 

permitiam que eles pendessem livres quando estavam subindo novamente. Embora os 

conceitos de torque não estivessem formalizados na época da construção deste modelo, 

acredita-se que o raciocínio do criador deste modelo usou era que, devido à maior distância do 

eixo, os martelos de um lado possuiriam mais momento angular (ou inércia) que os pesos do 

lado oposto (neste caso, a roda giraria no sentido horário). 

 
 

 
 
Figura 05: Ilustração de Roda desequilibrada com “cavilhas” 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 
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Até mesmo Leonardo Da Vinci abordou os motores perpétuos em seus estudos no 

final do século XV, tendo citado, entre outros, este modelo de roda com cavilhas em seus 

esboços (Figura 06). Entre outras dezenas de instrumentos e protótipos de autoria de Da 

Vinci, este modelo de roda desequilibrada foi recriada por artesãos italianos (vide Figura 07), 

para serem mostradas numa exposição mundial que esteve no Brasil durante o 1º semestre de 

2009. Em ambos projetos, as rodas deveriam girar no sentido anti-horário. 

 
 

 
 
Figura 06: Esboço de Da Vinci de uma roda desequilibrada com “cavilhas” 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 
 
 

 
 
Figura 07: Reprodução de esboço de Da Vinci mostrado na Figura 06 
Fonte: http://www.flickr.com 

 

 Entretanto, seus comentários eram negativos, chegando a comparar os inventores 

de MP com os alquimistas, que tentavam transformar chumbo em ouro, através da “pedra 

filosofal”. Considerando-se que naquela época ainda não haviam sido formalizados os 
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princípios da mecânica, Da Vinci forneceu uma explicação um tanto perspicaz para o não 

funcionamento destas rodas, dizendo: 

 

Vocês podem tentar provar a si mesmos que ao equipar tal roda com muitos pesos, 
cada parte que se movesse como resultado do giro iria subitamente fazer outro peso 
cair, e que assim essa roda permaneceria em movimento perpétuo. Mas ao fazer isso 
estarão enganando a si mesmos. Enquanto o peso está mais distante do centro da 
roda, o giro se torna mais difícil, embora a força motriz não deva variar. 

 

Sobre este modelo de MP, Simanek afirma que quando o martelo atinge a cavilha, 

existe uma perda irreparável de energia. E a “queda” dos martelos não trazia nenhuma 

vantagem para o movimento da roda, que após um impulso inicial, girava aos solavancos, 

diminuindo gradativamente sua velocidade (devido à resistência do ar e o atrito dos 

rolamentos) até parar. 

 

A idéia da roda desequilibrada foi reinventada diversas vezes, com projetos 

melhor elaborados, como pode-se ver nas figuras a seguir. A Figura 08 exibe uma reprodução 

da Roda articulada de Mariano di Iacopo, criada no século XV, baseada em modelos árabes. 

De acordo com a figura, este MP giraria no sentido horário. 

 
 

 
 
Figura 08: Recriação de Roda articulada de Mariano di Iacopo 
Fonte: http://www.lhup.edu/~dsimanek 
 

Também do século XV, há o esboço (Figura 09) de Leonardo Da Vince para outra 

roda desequilibrada, esta impulsionada por esferas rolantes, para girar (de acordo com a 

figura) no sentido horário. 
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Figura 09: Esboço de Da Vinci de uma roda desequilibrada com esferas rolantes 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

A Figura 10 mostra um desenho baseado em uma roda desequilibrada citada pelo 

inglês Edward Somerset, o Marquês de Worcester, em seu livro A Century of Inventions, de 

1655. Ela deveria girar no sentido anti-horário. 

 
 

 
 
Figura 10: Modelo de Edward Somerset 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Apesar de haver recriações com mais requintes na montagem e aperfeiçoamento 

dos projetos antigos, nenhuma destes dispositivos conseguiu funcionar como pretendia seus 

inventores. 

 

 

2.5 Rampa de Esferas de Stevin e o Princípio do Trabalho Virtual 
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O matemático e engenheiro flamenco Simon Stevin (1548-1620) estudou o 

princípio de funcionamento de muitos dispositivos e mecanismos, tendo visto muitas 

propostas de MP. Uma delas, em particular, lhe chamou a atenção. Tratava-se de uma 

corrente de esferas, fechada sobre um par de rampas assimétricas, como mostra a figura. 

 
 

 
 
Figura 11: Rampa de esferas de Stevin 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Alguns alegaram que, por haverem mais esferas de um lado do aparelho, havia 

mais peso naquela rampa, de modo que, por si mesmas, as esferas iniciariam um movimento 

descendente naquela rampa, que se perpetuaria, pois o movimento traria novas bolas para o 

topo da rampa. 

 

Ao analisar este sistema, Stevin idealizou mentalmente o processo, desprezando o 

atrito, e ainda assim constatou que a corrente não iria se mover, pois as forças que agiam 

sobre ela estavam em equilíbrio. Com isso, em 1608 Stevin propôs um importante princípio 

para a análise de sistemas mecânicos: o Princípio do Trabalho Virtual, que ainda hoje é citado 

em livros de engenharia mecânica com o seguinte enunciado: 

 

Se o trabalho virtual feito por todas as forças externas (e torques) agindo em uma 
partícula, um corpo rígido, ou um sistema de corpos rígidos conectados com 
conexões e apoios ideais (sem atrito) é zero para todos os deslocamentos virtuais do 
sistema, o sistema está em equilíbrio. 

 

Para entender como funciona este princípio, suponhamos uma rampa de altura z, 

idêntica à do problema da corrente. Sobre ela, são apoiados dois pesos A e B, onde A<B. 

Cada um deles está apoiado, respectivamente, na porção menor da rampa, de comprimento x, 

e na porção maior da rampa, de comprimento y. Os pesos estão ligados por uma corda que 

passa por uma polia no topo da rampa, como demonstra a Figura 12: 
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Figura 12: Rampa dupla para análise do Princípio do Trabalho Virtual 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Se A se move para cima na rampa, percorrendo uma distância x da rampa e uma 

distância vertical z, consequentemente B vai se mover para baixo, percorrendo a mesma 

distância x em sua rampa, ou a fração x/y do comprimento desta rampa e, portanto, a distância 

vertical (x/y)z para baixo. Então, concluímos que para que haja equilíbrio, estes pesos e 

distâncias devem satisfazer A/B = x/y. 

 

Aplicando isto no problema da rampa de Stevin, observamos que a porção da 

corrente na rampa x tem comprimento x, que a porção em y tem comprimento y, e que os 

pesos são proporcionais aos comprimentos. Logo, os pesos e os comprimentos satisfazem a 

igualdade A/B=x/y, o que nos prova que o sistema está em equilíbrio. 

 

Quanto aos pesos da parte de baixo da rampa, por estarem todos ligados uns aos 

outros, o torque exercido por eles é anulado pelo torque em sentido contrário gerado pela 

ligação entre eles. Portanto, como a parte inferior da corrente não interfere em nada no 

equilíbrio do sistema, podemos concluir com certeza que, ao contrário do que acreditava o 

criador desse mecanismo, a corrente não se moverá. 

 

Modificando, assim, o enunciado do Princípio do Trabalho Virtual de Stevin para 

direta aplicação na análise de dispositivos MP, podemos afirmar que, se um suposto 

movimento (virtual) do dispositivo resulta em um estado final do sistema igual de seu estado 

inicial, sendo que seu trabalho líquido durante este ciclo é nulo, então esse suposto 

movimento não acontecerá. Esta é a melhor justificativa para explicar porque as rodas 

desequilibradas não giram perpetuamente (excluindo, claro, falhas de conceituação física14). 

                                                      
14 Vale lembrar que a grande maioria destes MP foi criada antes da formalização de muitos conceitos físicos. 
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2.6 Motores de Flutuação 

 

 

John Phin descreve este modelo de MP em seu livro Seven Follies of Science 

("Sete Loucuras da Ciência", Van Nostrand, 1906), atribuindo sua proposta a um 

correspondente. O projeto consiste em um tubo A em formato de “J” aberto nas duas 

extremidades, mas afilado na extremidade inferior, como na figura 13. Dentro do tubo, há 

uma corda de algodão C bem engraxada, que passa pela abertura inferior com pouco ou 

nenhum atrito, sem que haja vazamento da água que preenche todo o tubo. Acima da linha x, 

a corda se equilibra sobre uma polia B, e assim também está abaixo da linha y. 

 
 

 
 
Figura 13: Motor de flutuação de John Phin 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Assim, o idealizador desta engenhoca propõe que a parte da corda que se encontra 

dentro do tubo será elevada pela água por efeito da flutuação, e a parte fora do tubo irá descer 

pela ação da gravidade, fazendo a polia girar e, através de um eixo a ela acoplado, produzir 

trabalho útil, caracterizando um MP de classe 2. 

 

Muitos obstáculos podem ser apontados para mostrar a dificuldade (ou 

impossibilidade) de se obter êxito com este dispositivo, como o atrito dos rolamentos da polia, 

a força exigida para dobrar a corda, a fricção da corda com os selos de água e a imperfeição 

destes selos. Mas, para facilitar o sucesso deste experimento, consideremos uma situação 

ideal: não há nenhum atrito, os selos são vedados perfeitamente, a corda é impermeável e 

perfeitamente flexível e não ocorre nenhum arrasto viscoso entre a corda e o líquido. Mesmo 
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com estas facilidades, este dispositivo não entraria em movimento, o que se pode constatar 

utilizando conhecimentos básicos da Física. 

 

Este motor se propõe a funcionar impulsionado basicamente pela força flutuante 

do princípio de Arquimedes, que postula que “Um corpo imerso em líquido experimenta uma 

força flutuante para cima igual ao peso do líquido deslocado”. Porém, não existe nenhuma 

força de flutuação agindo na corda, pois o Princípio de Arquimedes requer que haja líquido 

abaixo do corpo submergido, de forma que a força total devido a ação do líquido possua uma 

componente vertical para cima diferente de zero. Como a corda é contínua, não há diferença 

entre pressão superior e inferior da corda, não havendo força flutuante atuando na corda. Ela 

só recebe pressão do líquido nas suas laterais, onde a somatórias das forças, além de ser nula, 

não possui nenhum componente vertical. Assim, conclui-se que, por falha na aplicação de 

princípios fundamentais da Física, este dispositivo está fadado ao perpétuo fracasso. 

 

Outro exemplo de motor de flutuação proposto15 é constituído de uma roda na 

forma de uma esfera ou cilindro perfeito que gira sobre um eixo horizontal sem atrito. O lado 

esquerdo da roda está em uma câmara cheia de água e perfeitamente selada, de forma que o 

selo permite que a roda gire livremente sem que haja atritos ou vazamentos. Desta forma, o 

lado esquerdo da roda experimenta uma força de flutuação aplicada pelo líquido de dentro da 

câmara, que faz com que este lado da roda suba, fazendo com que ela gire eternamente em 

sentido horário. 

 
 

 
 
Figura 14: Motor de flutuação com esfera/cilindro imerso lateralmente em água 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

                                                      
15 Simanek não divulga no seu site, a origem deste projeto. 
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Mais uma vez, ainda que idealizado todo o processo, como foi feito no exemplo 

anterior, este MP não funcionaria, porque todas as forças exercidas pelo líquido na 

circunferência da roda são normais à sua superfície, atravessando assim o seu eixo de rotação. 

Com isso, estas forças não fornecem nenhum torque sobre o eixo da roda, que continuará sem 

girar. 

 

 

2.7 Motor de Capilaridade 

 

 

Capilaridade é a capacidade que os fluidos possuem de “subir” por tubos muito 

finos ou pelo espaço entre duas placas de vidro, por exemplo. Tendo essa propriedade como 

princípio fundamental, um modelo de MP foi idealizado16 da seguinte forma: imagine duas 

correias apoiadas em duas polias cada e separadas por um espaço muito estreito, assim como 

mostra a figura. 

 
 

 
 
Figura 15: Motor de Capilaridade 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Estando as duas correias parcialmente imersas em um líquido, o estreito espaço 

entre elas puxa o líquido para cima por ação capilar. Em seguida, o peso desta porção de 

líquido exerce uma força descendente em ambas as correias, que começam a girar em sentidos 

diferentes, assim como mostram as setas das figuras. Como a força aplicada é muito pequena, 

o movimento será lento, permitindo que a coluna capilar tenha tempo para subir e compensar 
                                                      
16 Simanek não divulga no seu site, a origem deste projeto. 
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este movimento, mantendo a coluna num nível estável, permitindo que as polias girem 

eternamente. 

 

Para propiciar que o objetivo do inventor deste dispositivo seja alcançado, 

desprezaremos a viscosidade do líquido e o atrito das polias. A coluna de líquido está apoiada 

em uma força para cima, fornecida pelas rodas, o que, pela 3ª Lei de Newton, garante que a 

coluna de líquido vai exercer uma força vertical para baixo, empurrando as correias. Isso 

garante que elas se movam, certo? 

 

Errado! Ao contrário do que supõe o autor do MP, a mesma aderência entre 

líquido e correia que acontece no vaso capilar vai agir em toda parte que o líquido estiver em 

contato com a correia. Assim, o líquido exercerá forças descendentes também na parte externa 

da correia, se opondo ao torque devido ao vaso capilar, provocando um equilíbrio de forças 

que mantém o sistema estático. A aplicação do Princípio do Trabalho Virtual de Stevin no 

estado inicial de criação deste mecanismo mostraria que ele não atingiria seu objetivo. 

 

 

2.8 Sifão de George Sinclair 

 

 

O próximo modelo de MP foi proposto em um livro em 1669, pelo professor de 

filosofia George Sinclair, da Universidade de Glasgow, Escócia. O engenheiro civil inglês 

Henry Dircks menciona este dispositivo em seu livro Perpetuum Móbile (1870, p.42), onde 

continha uma ilustração (idem Figura 16) que mostrava como ele deveria funcionar. 

 
 

 
 
Figura 16: Sifão de Sinclair 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 
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Aparentemente, o bulbo superior possui pressão do ar menor que no meio 

exterior, sustentando o líquido sugado do prato. Uma extremidade de um sifão instalado no 

bulbo e sua “emenda” é perfeitamente selada. Este sifão transfere o líquido de volta para o 

prato, gerando uma queda da pressão do bulbo, que volta a extrair mais líquido do prato. Isso 

gera um fluxo infinito no líquido, de modo que o líquido que sai do sifão poderia fazer girar 

uma pequena roda d’água antes de ser despejado de volta ao prato, gerando energia útil. 

 

O erro desta proposta está no ponto que, para satisfazer a condição de que a 

pressão do bulbo é inferior à do ambiente externo, a conexão dele com o sifão deve ser 

perfeitamente vedada. Porém, isso transforma todo o sistema em um único sifão que, por ter o 

“ladrão” acima do nível do líquido do prato, faz com que todo o líquido escoe de volta ao 

prato pelo canal que este deveria ser sugado para o bulbo, o que determina o fracasso da 

proposta. Como se pode observar, a errônea aplicação dos princípios da Física básica ou a 

falta de atenção aos mesmos decreta o fracasso desta proposta, assim como já aconteceu 

anteriormente diversas vezes. 

 

 

2.9 Gerador de Bola Saltitante de Simanek 

 

 

Simanek propõe este mecanismo como uma espécie de desafio. Esta inusitada 

proposta de MP se apóia numa teoria especulativa de Paul A. M. Dirac, que em 1937 sugeriu 

que a constante gravitacional universal (G) poderia estar se enfraquecendo17, dando asas à 

imaginação de teóricos especulativos e de cientistas que adaptam e pervertem estas teorias de 

forma conveniente às suas intenções. Várias são as propostas de motores contínuos 

fundamentadas nesta teoria, sendo esta apenas uma demonstração da aplicação desta. 

 

Nesta proposta, o autor considera uma bola saltitando entre o teto e o piso de um 

laboratório, ambos rígidos e de massa infinita, o que implica em colisões perfeitamente 

elásticas, isto é, com velocidade igual antes e depois do impacto, porém com direção 

                                                      
17 Dirac observou que a razão entre as forças elétrica e gravitacional entre dois elétrons é cerca de 1040, sendo 
que não há nenhum número tão grande na física. Dirac destacou o fato de que esse número é aproximadamente o 
mesmo da idade do Universo em unidades atômicas, e sugeriu que essa coincidência poderia ser entendida se as 
constantes fundamentais – G, particularmente – variassem conforme o Universo vai envelhecendo. Nas últimas 
décadas foi realizada uma pesquisa extensa, não sendo encontrada nenhuma evidência desta teoria ser 
verdadeira. 
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invertida. Liberando a bola em repouso do teto, ela colide com o piso, voltando a subir com a 

mesma velocidade que atingiu no final da queda.  

 
 

 
 
Figura 17: Esboço do funcionamento de um Gerador de Bola Saltitante alimentando lâmpada 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

Mas acontece que, segundo a teoria de Dirac, no momento da subida, a ação da 

gravidade estará ligeiramente menor, devido à diminuição, embora lenta, contínua da 

constante gravitacional universal. Isto faz com que a bola chegue ao teto com velocidade 

diferente de zero, o que significa que, graças à diminuição de g, a bola ganhou uma pequena 

quantidade de energia cinética que pode ser retirada por um painel ligeiramente não-elástico 

instalado no teto. Este painel roubaria esta quantidade de energia da bola, mantendo-a presa 

nele momentaneamente, e liberando-a com velocidade inicial zero para um novo ciclo. 

Embora a gravidade esteja agindo com menor intensidade que antes, o ciclo se repete 

indefinidamente, ou até que a gravidade se esgote, o que segundo Dirac, deve acontecer em 

10 bilhões de anos. 

 

Ao propor este desafio, Simanek diz também que, além de se apoiar numa teoria 

sem provas (aqui aceita como correta para favorecer o inventor), a suposição de que os 

impactos são perfeitamente elásticos e de que o teto e o piso são infinitamente massivos, são 

equivalentes à consideração de rolamentos sem atrito, podendo estas considerações ser 

aceitas. Isto será útil para se esclarecer que não são (só) estes fatores os determinantes da 

incapacidade deste dispositivo dar certo. 

 

Agora, como proposto anteriormente, como provar que o mecanismo não funciona 

perpetuamente, sem a utilização do princípio da conservação da energia? Digamos que a 
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distância do teto ao chão seja h. Sendo g constante, a bola cai e atinge o chão com velocidade 

dada por v²=2gh. Mas, assumindo a diminuição de g, durante a queda, seu valor diminui (para 

o que chamaremos de g’), a velocidade da bola ao atingir o chão é ligeiramente menor do que 

seria com g constante. Mas a gravidade continua a diminuir, permitindo que a bola tenha força 

para alcançar o painel colocado no teto, onde será coletada sua energia cinética excedente. No 

entanto, a velocidade da bola no segundo ciclo será inferior à sua velocidade no primeiro 

ciclo, e assim sucessivamente, até que eventualmente g chegue à zero e, consequentemente, a 

velocidade da bola, tanto no piso quanto no teto, seja também igual à zero. Com esta 

configuração, o sistema para de funcionar, o que descaracteriza um motor perpétuo. 

 

No entanto, se esta proposta for analisada de acordo com os princípios da 

termodinâmica e ainda adotando a validade da teoria de Dirac, constataremos a improcedência 

da alegação do autor sem muita dificuldade, pois, mesmo o motor funcionando como ele 

promete, o excesso de energia é provocado pela diminuição constante da gravidade, uma força 

universal. Assim, todo o universo é tomado como domínio do sistema fechado. Como o 

próprio enunciado da 1ª Lei da Termodinâmica determina que a energia total do universo é 

constante, não há violação de princípio algum. 

 

 

2.10 Motor de Blindagem magnética 

 

 

Simanek apresenta em seu site este modelo de motor contínuo, creditando-o a 

Chris Cheng, um estudante secundarista de Sydney, Austrália. Nesta bem elaborada proposta, 

um ímã permanente é blindado magneticamente18, mas são mantidas aberturas apenas 

próximo dos pólos. A sua armadura de blindagem pode girar livremente em um eixo, que será 

colocado no centro de um anel formado por vários ímãs, todos voltados com seus pólos Norte 

(N) para dentro19. Estes ímãs devem ser longos o bastante para que o círculo de pólos Sul (S) 

esteja a uma distancia considerável do círculo interior, de modo que seu com campo 

magnético diminuído pela distância, este não interfira no experimento. A Figura 18 ilustra 

como deve funcionar o sistema. 
                                                      
18 Estas blindagens estão disponíveis. Não são perfeitas, mas para a finalidade do experimento, não necessitam 
sê-lo 
19 A posição dos pólos dos ímãs do círculo pode ser invertida, dependendo do sentido de rotação que se queira 
produzir. 



 42 

 
 

 
 
Figura 18: Ilustração do Motor de Blindagem Magnética de Chris Cheng 
Fonte: http://www.ceticismoaberto.com 

 

A blindagem magnética (representada na figura pela cor preta) permite que cada 

pólo da armação “veja” apenas um ímã cada. O ímã central será afetado pelos pólos N dos 

ímãs do círculo, pois estão mais próximos. Assim, de acordo com a Figura 18, o pólo S da 

armação é atraído, sendo impulsionado para a direita, enquanto o pólo N da armação se 

repele, experimentando uma força para a esquerda. O autor do projeto assume que a soma 

destas forças faz com que nosso ímã blindado gire, tendo contato com o próximo par de ímãs 

do círculo, girando continuamente em sentido horário. Ligado ao eixo central, poderia então 

ser instalado um gerador que aproveitaria esta energia cinética de forma infindável, a menos 

que os ímãs usados não sejam permanentes. 

 

Este MP poderia ainda ser melhorado, colocando os ímãs do círculo na posição 

vertical, aproveitando o círculo de polaridade oposta com outra blindagem semelhante à usada 

em cima, acoplada no mesmo eixo, dobrando a capacidade deste dispositivo de produzir 

energia. 

 

Sim, mas isso não ocorre. E embora sejam necessárias aplicações das leis de 

Gauss e de Stokes em forma de calculo vetorial para uma análise completa, a constatação da 

falha deste dispositivo está num ponto mais simples: no centro do plano do círculo de ímãs, o 

campo magnético é nulo, sendo que em qualquer ponto dentro deste círculo este campo será 

também muito próximo de zero. Se este círculo fosse uma distribuição contínua de pólos, este 
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campo seria exatamente zero em qualquer lugar dentro dele. Isso faz com que o ímã da 

blindagem permaneça inerte. Com isso, chegamos à conclusão que, embora bem elaborada, 

esta é mais uma proposta falha de motor contínuo. 

 

 

2.11 Motos Perpétuos nos dias de hoje 

 

 

Quem pensa que a luta pela construção de motores perpétuos eficientes é 

exclusividade de cientistas da antiguidade, está muito enganado! Ainda hoje, muitos físicos, 

engenheiros autodidatas e até mecânicos amadores buscam o movimento contínuo, mesmo 

com o profundo estabelecimento atual dos conceitos da mecânica básica, de torque, de 

hidráulica e de magnetismo, sendo este ultimo ainda cercado de mística, por sua difícil 

compreensão por parte dos inventores. 

 

Ainda assim, nos deparamos por notícias especulativas na internet, como a da 

empresa inglesa Steorn, que em 2005 afirmou estar construindo um motor perpétuo 

magnético, cuja falha foi divulgada em 2007. Ou como a notícia encontrada em um blog de 

debate sobre motores perpétuos datada de fevereiro de 2008, a qual fala de um motor que 

conseguiu impressionar professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Thane 

Heins, um cozinheiro profissional (e disléxico, segundo ele mesmo afirma), construiu um 

motor magnético que, segundo Markus Zahn, um expert em eletromagnetismo e sistemas 

eletrônicos e professor do MIT, se não se tratar realmente de um motor contínuo, conseguirá 

pelo menos aumentar a eficiência de motores de indução utilizados desde em ventiladores até 

em automóveis. O mecanismo de Heins seria submetido a uma bateria de testes criteriosos no 

MIT, mas nada mais foi divulgado após a notícia inicial. Em nenhum dos casos, foram 

divulgados detalhes do projeto. 

 

Já no Brasil, o mais importante relato sobre este polêmico tema se refere a um 

mecânico autodidata que se propôs a realizar este grande sonho da humanidade. Com o 

objetivo de gerar energia barata para a comunidade da cidade de Araioses, localizada na Ilha 

das Canárias, numa das 80 ilhas do Delta do Parnaíba, entre os estados do Maranhão e do 

Piauí, O maranhense Pedro Oliveira Costa (1946- ) começou a realizar em 1999 um projeto 

que tinha desde 1983. Seu mecanismo é dotado de 13 rodas de pesos e tamanhos diferentes (a 
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maior dela com 13 metros de diâmetro), conectadas por 10 correias. A roda maior, dotada de 

43 canecas (cada uma com a capacidade de 25 litros), começa seu movimento, tendo suas 

canecas abastecidas por uma caixa d’água de 13 metros de altura. Esta roda é ligada à uma 2ª 

roda, menor que a primeira, por uma correia. A segunda alimenta as rodas subseqüentes de 

todo o sistema. Segundo cálculos do inventor, após as primeiras 20 canecas cheias, todo o 

sistema começa a trabalhar sozinho. 

 

Costa afirma ter estudados os erros dos inventores anteriores a ele, garantindo que 

seu sistema terá sucesso, fornecendo energia elétrica para as 300 casas da ilha, beneficiando 

os quase 2 mil habitantes de Araioses, que arrecadaram dinheiro entre eles para financiar o 

projeto, que também recebeu o investimento da prefeitura do município, somando um 

investimento total de cerca de 30 mil reais. Passados dez anos do início do projeto, não se 

encontra notícias sólidas sobre tal experimento. 

 

Este tema ainda é abordado no cinema pelo filme brasileiro Kenoma (A.F. Cinema 

e Vídeo, 1998), de Eliane Caffé e Luis Alberto de Abreu. A trama se passa num povoado 

fictício homônimo ao filme, onde Lineu, um velho mecânico, se dedica há mais de 20 anos ao 

seu sonho de construir uma máquina que funcione constantemente, sem a necessidade de 

combustível. E na busca deste moto perpétuo, Lineu luta contra o dono do antigo moinho 

onde ele desenvolve seu projeto, e contra as leis da Física, que o frustram a cada novo 

fracasso de seu motor contínuo.  



 45 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

Ao longo deste trabalho, foram discutidas cada fase da concepção dos princípios 

da Termodinâmica e alguns avanços da ciência permitidos apenas pela plena validade destes 

princípios para fenômenos tanto macroscópicos quanto microscópicos. Paralelos a isto, foram 

colocados para apreciação vários tipos de engenhos que durante muito tempo tentaram (e 

ainda tentam) derrubar estes princípios que se tornaram cada vez mais fortes, pois foram 

capazes de resistir às mais variadas (e até engraçadas) investidas de cientistas, engenheiros e 

aventureiros de diferentes lugares e épocas da história. 

 

Afirmo que o desenvolvimento deste trabalho em alguns momentos foi deveras 

difícil, considerando a falta de fontes de pesquisa confiáveis, uma vez que são poucos os 

livros que fazem referência direta aos motores contínuos, e raros os que mostram exemplos e 

como estes se propõem a funcionar, isso devido à falta de seriedade com que os autores tratam 

este assunto, fato facilmente explicado pelo aparecimento de diversos projetos sem o menor 

embasamento científico e que ignoram conceitos e princípios básicos da Física. Este fator é o 

que mais estimula a prematura refutação de propostas sérias de MP, impossibilitando talvez 

novas descobertas, ainda que muito improváveis. 

 

Fazendo o uso de uma linguagem simples e direta, este trabalho buscou, além de 

trazer um conhecimento destas memoráveis tentativas de evolução da ciência, mostrar a 

importância do bom conhecimento dos conceitos fundamentais da Física e de seu bom uso na 

fase inicial de elaboração até de complexos experimentos, bem como evidenciar como o mau 

entendimento destes conceitos pode trazer falsas esperanças de novas descobertas, tendo 

como exemplos os diversos fracassos na tentativa de violar leis provadas e aceitas em todos os 
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âmbitos da ciência. Estes exemplos também ensinam que, ao ver-se arrebatado por uma idéia 

fantástica, o cientista deve analisá-la, fundamentá-la e buscar evidências concretas para sua 

fomentação, de modo a garantir um real avanço do entendimento que o homem tem da 

natureza, sem a criação de desnecessários conflitos entre idéias contrárias. 

 

Ainda assim, o simples ato de desacreditar novas teorias pode desestimular 

cientistas a promover avanços e evoluções na maneira do homem interagir com os fenômenos 

naturais que acontecem continuamente ao seu redor. E mesmo que a alegação destes cientistas 

seja refutada, isso contribuirá para uma maior concordância com os princípios aceitos. Desta 

forma, Galileu foi sábio ao recomendar a todos que, ainda que um cientista ou filósofo aposte 

em algo improvável ou se oponha às mais bem fundamentadas leis da Física, ajudem-no e 

apóiem-no, “porque, quanto à ciência, ela só pode progredir”. 
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