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RESUMO  
 

 

 

Neste trabalho buscou-se exemplificar através de utensílios domésticos uma maneira 

mais fácil do aluno do ensino médio entender e observar os conceitos Físicos assim como 

suas leis, dentro da própria casa. A matéria que mais está presente neste trabalho é a 

Termodinâmica assim como suas leis. Para melhor compreensão do assunto foi realizado uma 

pesquisa sobre a história da Termodinâmica e descritos os fenômenos Físicos que acontecem 

em alguns utensílios domésticos. 

Para um entendimento mais amplo, cada utensílio está disposto nas suas referidas 

partições dentro do mecanismo que está sendo estudado. Em um último momento este 

trabalho traz de forma simples, um experimento em que o aluno poderá construir um 

termômetro de baixo custo e assim entender boa parte do ensino Termodinâmico que muitas 

vezes é colocado somente na teoria, o que prejudica a relação ensino aprendizado, pois já está 

certo que o experimento ajuda o aluno entender a teoria sem que para isso o aluno tenha que 

decorar os conceitos, teoremas e outros.  

 

 

Palavras-chave: Termodinâmica, Física, Utensílios Domésticos, Experimento. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work sought to illustrate through home appliances an easier way to high school 

students understand and observe the physical concept as their laws within their own home. 

The issue that is more in this work is the thermodynamics and its laws. To better understand 

the topic was searched on the history of thermodynamics and described the physical 

phenomena that occur in some household utensils.  

For a broader understanding, each tool is provided in their said partitions within the 

system being studied. In one last time this work brings in a simple experiment in which the 

student can construct a thermometer and a low cost so much understanding of teaching 

Thermodynamics that is often placed only in theory, which affect the teaching learning 

relationship, because is true that the experiment will help the student understand the theory 

that to do so without the student having to decorate the concepts, theorems and more. 

 

 

Words-key: Thermodynamics, Physics, Household, Experiment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

No ensino médio a disciplina FÍSICA é freqüentemente apresentada de forma 

chocante na vida do aluno que é acostumado a lidar com disciplinas na área de exatas como 

matemática, bem diferenciada das humanas como o português.  

O aluno é levado a raciocinar de forma mais ampla, agora se utilizando das outras 

disciplinas como verdadeiras ferramentas, para solucionar os mais diversos problemas que a 

disciplina FÍSICA traz. Nesta junção das áreas de exatas com humanas o aluno muitas vezes 

não consegue assimilar o conteúdo exposto. 

Este momento faz com que, muitos dos alunos percam o interesse pela disciplina 

FÍSICA, tendo em vista que, sentem dificuldade em assimilar os mais diversos conceitos, 

teoremas e definições que aparecem de forma desanimadora. 

O ensino de FÍSICA como um todo permite ao aluno uma melhor interpretação dos 

fatos, fenômenos e processos naturais, para tal, é necessário que o professor trabalhe com 

informações atualizadas e que procure relacionar com o que está sendo ensinado com o dia-a-

dia do aluno, ou seja, levar o ensino de FÍSICA para a realidade desse aluno, assim haverá 

uma melhora significativa na relação ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho é 

analisar, aspectos relacionados, com a FÍSICA ensinada nas escolas através dos livros com 

relação ao contexto do dia-a-dia do aluno. Melhorando a assimilação dos conteúdos aplicados 

por meio de exemplos e outros métodos práticos encontrados muitas vezes dentro de casa ou 

nos lugares freqüentados pelo aluno. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar outras formar de se 

aplicar a parte teórica do ensino de Física, utilizando para isso utensílios domésticos, onde o 

aluno do ensino médio poderá ter um melhor aproveitamento na relação ensino-aprendizado. 

 A Termodinâmica é o ramo da Física que será explorado neste trabalho, sendo que, 

dentro da sua complexidade, mostrar-se-á o princípio de funcionamento de dois utensílios 

domésticos e um experimento didático, na tentativa de fixar o assunto na memória do aluno. 
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3. HISTÓRIA DA TERMODINÂMICA 

 

 

 

O período antigo da historia da especulação científica, eram concorrentes duas teorias, 

que tentavam explicar o que era o calor. De acordo com uma delas, o calor era uma forma de 

movimento e os efeitos térmicos eram explicados em termos dos movimentos das partes 

constituintes da matéria. A outra teoria, conhecida como a teoria do calórico, atribuía os 

efeitos térmicos observados ao calórico que penetrava nos interstícios de todos os corpos. 

A teoria do calórico surgiu, pela primeira vez, com Joseph Black (1778-1799), 

químico e físico inglês, como explicação dos fenômenos caloríficos. Foi ele quem fez a 

distinção entre temperatura e calor. Para Black, o calórico seria um fluido sem peso, muito 

elástico, indestrutível, capaz de penetrar em todos os corpos sob a influência de causas 

exteriores, bem determinadas, a questão de o calórico ter ou não ter peso foi motivo de grande 

polêmica. Benjamim Thomson, conde de Runterford (1753-1814), demonstrou que o calórico 

não produzia qualquer alteração nos pesos dos copos. Explicava as diferenças dos calores 

específicos de substâncias diferentes, admitindo que as diferentes espécies de materiais 

atraíssem o calórico de diversas formas. E haveria duas combinações diferentes, calor sem luz 

e luz sem calor, e o fogo seria constituído por estas duas matérias. 

As propriedades do calórico eram então explicadas de acordo com estas definições. O 

calórico, combinando-se com o corpo, exercem sobre as moléculas uma força repulsiva que as 

separa, fenômeno esse que constitui a dilatação. Se a dilatação é levada a um ponto tal em que 

as moléculas rodam umas sobre as outras, o corpo sólido passa ao estado líquido. Quando 

uma nova quantidade de calórico se interpõe entre as moléculas, o liquido é transformado em 

gás ou vapor. Mas se o aquecimento provocasse uma contração, o efeito seria considerado 

semelhante ao obtido na mistura de álcool com água. Por este mecanismo, a passagem de 

água do estado sólido ao estado líquido e deste ao estado de vapor explicava-se admitindo que 

a água fosse uma combinação de calórico com gelo, em determinada proporção, e o vapor 

seria outra combinação com uma maior concentração do calórico. Também os corpos mais 

duros, mais refratários como o diamante e os metais, estariam sujeitos a esta ação do calórico. 

É desta maneira que é dada a explicação para o fato de o ferro, o ouro e a platina 

fundirem-se, as terras vitrificarem-se e o enxofre e o arsênico sublimarem. Finalmente, a 

condução do calor não seria mais do que o escoamento do calórico. 
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O próprio Rumford começou a duvidar desta hipótese do calórico e, em 1798 ele 

mesmo começou a atacá-la, depois de investigar a produção do calor por atrito em uma 

fabrica de Munique foram observados dois cavalos fazendo girar uma peça de aço, apoiada 

em uma base de latão, ambas mergulhadas em água. Passada cerca de duas horas a água 

entrava em ebulição e assim permanecia enquanto os cavalos continuassem a movimentar a 

peça de aço. Esta experiência e ainda o fato de observar que, ao se tornear uma peça metálica, 

a limalha de ferro obtida mostrava uma temperatura bastante superior à temperatura da peça, 

fizeram com que Rumford viesse a escrever: Torna-se necessário acrescentar, que aquilo que 

um corpo isolado, ou um sistema de corpos, podem continuar a fornecer, sem limitação, não 

pode ser uma substância material, e parece-me ser extremamente difícil. Se não 

completamente impossível, fazer uma idéia de que qualquer coisa capaz de ser excitada e 

comunicada, porque o calor é excitado e comunicado nestas experiências, que não seja 

movimento. 

Apesar das investigações de Rumford e também de Davy em 1799, em que mostraram 

experimentalmente que podiam produzir quantidades ilimitadas de calor através da fricção, 

sugerindo, ambos, que o calor era uma forma de movimento; passaram-se cerca de cinqüenta 

anos até que a teoria do calórico fosse finalmente abandonada e a teoria alternativa, ou suja, a 

teoria dinâmica, fosse aceita, como correta. 

De acordo com a teoria dinâmica, o calor e o trabalho mecânico podem ser 

convertidos um no outro, havendo sempre uma equivalência precisa entre o trabalho mecânico 

e o desenvolvimento do calor, ou, na transformação inversa, entre o calor a desaparecer do 

trabalho mecânico a ser produzido. Dessa forma, calor e trabalho são vistos como apenas uma 

manifestação diferente da mesma entidade. Resumindo, pode-se, dizer que o calor e o 

trabalho são formas diferentes de energia. 

A aceitação final da teoria dinâmica ou mecânica do calor deve-se ao trabalho de 

muitos investigadores, entre os quais Carnot. 

 

 

3.1 Nascimento da primeira lei da termodinâmica 

 

 

Algumas notas escritas pelo cientista francês Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-

1832), mostraram que ele estava convencido de que o trabalho podia ser convertido em calor 

e vice-versa.  
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Julius-Robert Von Mayer (1814-1878), médico alemão que se dedicou à física, fez a 

distinção entre força e energia, embora ele ainda chamasse energia à “força” Mayer 

interessou-se, sobretudo pela termodinâmica, a ciência quantitativa ligada às mudanças de 

energia que acompanham os processos naturais. Este ramo da ciência relaciona as mudanças 

de energia, calor e trabalho, com variáveis como pressão, temperatura, potencial etc. A ele se 

deve a formação da primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, em 

1842, que estabelece que a energia não possa ser criada nem destruída. Tal lei reconhece que 

o calor e o trabalho são formas equivalentes de energia e que qualquer trabalho realizado num 

sistema pelo meio circundante, resulta no aumento equivalente de energia do sistema e vice-

versa. Mais tarde, este princípio foi traduzido matematicamente por Helmholtz, em 1847.  

Foram, contudo, as experiências de Joule, realizadas de 1840 a 1849, que deram à lei 

da conservação da energia uma base segura. Jaime Prescott Joule (1816-1889) físico inglês, 

concluiu que o calor e o trabalho eram conversíveis um no outro e, em 1840, começou a 

desenvolver investigações com o objetivo de estabelecer a proporcionalidade entre eles. As 

primeiras experiências nesse sentido, levadas a cabo em um laboratório privado, consistiram 

em gerar energia elétrica e passar uma corrente através de uma resistência imersa em água. 

A energia elétrica era convertida em calor, que fazia aquecer a água. Através da 

determinação do trabalho do gerador elétrico e do calor desenvolvido na dissipação da energia 

elétrica pela resistência foi determinada a proporcionalidade entre o trabalho mecânico e o 

calor. Estabeleceu o que se designa por efeito Joule, fenômeno de libertação de energia 

calorífica pela passagem de uma corrente elétrica num circuito. Se no circuito não houver 

fontes de força motriz, a energia aparece toda sob a forma calorífica. 

Em 1843, Joule publicou os resultados das suas investigações experimentais, a 

respeito da ação calorífica da corrente elétrica. Deduziu pela primeira vez, o valor equivalente 

mecânico da unidade de calor e estabeleceu a lei que tem o seu nome, lei de Joule, que 

relaciona a energia libertada em um condutor com uma resistência dada, com a corrente que 

percorre o circuito.  

O primeiro valor numérico para o equivalente mecânico do calor foi obtido 

primeiramente por Mayer em 1842, mediante determinados elementos térmicos dos gases. Era 

um valor consideravelmente mais baixo do que aquele obtido por experiências precisas visto 

não ser adequada à utilidade dos valores térmicos. De fato até então nenhuma experiência fora 

feita ou sugerida por Mayer para testar a utilidade das suas conclusões e, em parte por esse 

motivo, mas também pelo fato de a dedução envolver alguma suposição, não sendo a 
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confirmação suportada por bases experimentais, que o trabalho de Mayer teve pouca 

influência, quando da sua publicação. 

A primeira lei da termodinâmica não dá indicação da direção na qual os processos 

naturais podem tomar lugar. Sabia-se há muito que, por exemplo, as reações químicas 

prosseguem espontaneamente quer sejam elas endotérmicas ou exotérmicas. 

A experiência mostrou que todos os processos espontâneos, tais como a passagem do 

calor de corpos mais quentes para corpos mais frios, a difusão de gases, envolvem mudanças 

através de estados de equilíbrio. Por outro lado, o processo inverso, tal como a refrigeração de 

uma substância envolvendo a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo 

mais quente, só pode ocorrer se houver energia introduzida no sistema. Também qualquer 

sistema que tenha mudado espontaneamente só pode ser convertido ao seu estado através de 

energia. 

 

 

3.2 Nascimento da segunda lei da termodinâmica 

 

 

Carnot, através dos ciclos ideais e da idéia de transformações reversíveis, obteve os 

resultados fundamentais a cerca das máquinas térmica. O seu trabalho Reflexion sur la 

puissance motrice Du Feu, em 1824, com as modificações introduzidas pelo reconhecimento 

da teoria cinética dos gases e da lei da conservação da energia, por William Thomson, mais 

conhecido por Lord Kelvin (1824-1907) engenheiro, matemático e físico inglês, e ainda por 

Rudolph Julius Emmanuel Clausius (1828-1888), físico e matemático alemão, constituiu a 

base para a formulação da segunda lei da termodinâmica, enunciada pela primeira vez em 

1854. Carnot desenvolveu as suas investigações, principalmente sobre a teoria mecânica do 

calor e a teoria cinética dos gases, sendo de enorme importância os seus trabalhos sobre 

termodinâmica e sobre a noção de entropia.  

A segunda lei da termodinâmica, formulada por Clausius e Thomson, separadamente, 

em 1854, estabelece que, todos os processos naturais levam a um aumento na entropia do 

sistema interno envolvido. A entropia de uma substância é função da condição da substância. 

Por exemplo, considera-se um sistema em duas condições diferentes, ou seja, um quilo 

de gelo a 0°C que derrete e forma um quilo de água a 0°C, então, cada condição está 

associada a uma quantidade chamada entropia, que é independente da história passada da 

substância. Quando o calor é removido, a entropia diminui e quando o calor é adicionado, a 
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entropia aumenta. Esta é a definição de entropia numa máquina reversível, uma máquina 

ideal, que não sofreria atrito, como supôs Carnot. 

Ludwig Boltzmann (1844-1906) físico alemão que foi um dos criadores da teoria 

cinética dos gases fez importantes contribuições sobre o calor específico dos gases e sobre a 

segunda lei da termodinâmica. Boltzmann provou que a entropia termodinâmica de um 

sistema, a uma dada energia, estava relacionada com o número de estados microscópicos 

possível através de uma constante, a constante de Boltzmann. 

Mas a análise de Boltzmann para a entropia, em termos de configurações 

microscópicas, foi ridicularizada por algumas figuras mais poderosas do meio científico de 

então, lideradas pelo químico Ostwald, o qual não acreditava em átomos. Boltzmann, que 

possuía saúde frágil, profundamente desgostoso com os ataques que sofreu, veio a suicidar-se 

em Duino, em 1906. 

A introdução do princípio da energia na químico-física foi principalmente devida ao 

trabalho de William Ostwand (1883-1932), químico alemão de origem russa, por volta de 

1887, que veio a receber o prêmio Nobel de química em 1909.  

Durante todo o século XIX foram sendo feitas, mais ou menos implicitamente, 

associações ao calórico, mantendo-se a noção de calor tal como no século anterior. Embora a 

explicação de Black esteja agora posta de lado, foi ele quem enunciou o conceito de calor 

latente. 

O termo calor latente de fusão é ainda mantido para significar a quantidade de calor 

necessária para transformar uma unidade de massa de um sólido em um liquido, à mesma 

temperatura e pressão. 

De acordo com a teoria dinâmica do calor, pode-se pensar que o calor transmitido a 

um corpo durante a fusão vai aumentar a reserva de energia dentro do corpo, executando 

determinada quantidade de trabalho externo, uma vez que tais mudanças são invariáveis, 

acompanhando as mudanças de volume. Desta forma, o calor latente de vaporização é o calor 

necessário para mudar a unidade de massa do liquido em vapor, à mesma temperatura e 

pressão. É possível passar de um estado sólido diretamente ao estado de vapor, sem 

primeiramente passar ao estado de fusão. Neste caso, o calor é também necessário para 

efetuar a transformação, sendo então designado por calor latente de sublimação. 

Os resultados das investigações experimentais mostram que todas as mudanças, como 

fusão, vaporização e sublimação, são tais que se verificarem na direta e inversa, por exemplo, 

do vapor para líquido, uma quantidade de calor libertada é igual à absorvida, quando o 

processo se verifica em sentido contrário. 
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3.3 Nascimento da terceira lei da termodinâmica 

 

 

Em 1906, Nernst (1864-1941), cientista alemão, formulou o seu teorema do calor, que 

dizia “Em qualquer reação envolvendo só sólidos cristalinos, a variação da entropia é nula”. 

Esta afirmação constituiu o primeiro enunciado, menos geral, da terceira lei da 

termodinâmica, que veio a ser reformulada em 1913 por Planck, acrescentando que o valor 

nulo da variação da entropia da reação, era devido ao fato de ser nula a entropia de todos os 

sólidos cristalinos perfeitos, ou seja, no zero absoluto Planck recebeu o premio Nobel de 

Química em 1921 pelo enunciado da terceira lei da termodinâmica. Esta lei resultou, no 

entanto, dos trabalhos anteriores de Carnot, que foi capaz de mostrar que a máxima eficiência 

é obtida quando todas as operações são conduzidas de forma reversível. Uma conseqüência 

importante dos argumentos de Carnot foi à noção de escala de temperatura absoluta, 

independentemente das propriedades de qualquer substancia particular, tal como fora também 

visto por Lord Kelvin. 

Só em 1921 a hipótese do calórico foi completamente abandonada, com o enunciado 

do primeiro princípio da termodinâmica, integrando uma definição precisa de quantidade de 

calor por Max Born, físico alemão, nascido em 1882, que veio a receber o prêmio Nobel de 

física em 1954, pelo seu estudo das funções de onda e aplicação da teoria quântica aos 

problemas da estrutura atômica e molecular, nomeadamente da teoria das perturbações a 

problemas de partículas, a teoria cinética dos fluidos e aos estudos das redes cristalinas. 

A teoria cinética permite explicar os fenômenos térmicos pelo movimento 

desordenado das moléculas e, dessa forma, o calor aparece como energia cinética das 

moléculas que constituem um corpo, embora possa também aparecer como energia radiante, 

ou seja, ao se admitir que os átomos movam- se com maior rapidez em um corpo quente do 

que em um corpo frio. 

Deste modo, o estudo do calor pode ser encarado como um ramo da mecânica, a 

mecânica estatística, a qual estuda as conseqüências resultantes do conhecimento imperfeito 

de um sistema mecânico complexo. (ARAGÃO, 2006) 
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4. TEORIA TERMODINÂMICA 

 

 

 

O conceito central da termodinâmica é a temperatura. Esta palavra é tão familiar que 

quase todos nós, por causa do sentido de quente e frio do nosso corpo, temos a tendência de 

sermos excessivamente confiante no que se refere ao seu significado. Nossa sensação de 

temperatura nem sempre é confiável. Em um dia de inverno, por exemplo, um corrimão de 

ferro parece estar muito mais frio ao toque do que uma estaca de cerca de madeira, apesar de 

ambos estarem à mesma temperatura. Esse erro em nossa percepção ocorre porque o ferro 

remove energia de nossos dedos mais rapidamente do que a madeira. 

A temperatura é uma das sete grandezas básicas do sistema internacional de unidades. 

Físicos medem temperaturas na escala Kelvin, que é marcada em unidades chamadas kelvins. 

Apesar de aparentemente a temperatura de um corpo não ter limite superior, ela possui um 

limite inferior, esse limite inferior é tomado como o zero da escala de temperatura Kelvin. 

 

 

4.1 A lei zero da termodinâmica  

 

 

As propriedades de muitos corpos variam quando alteramos as suas temperaturas, 

movendo-os talvez de uma geladeira para um forno aquecido. Por exemplo, quando as suas 

temperaturas aumentam, o volume de um líquido aumenta, uma haste metálica fica um pouco 

mais comprida e a resistência elétrica de um fio aumenta como também a pressão exercida por 

um gás confinado. 

Pode-se usar qualquer uma dessas propriedades como a base de um instrumento que 

ajuda a explicar exatamente o conceito de calor. 

Se um corpo com baixa temperatura é colocado em contato com outro corpo de alta 

temperatura, verifica-se a troca de calor entre eles até atingirem o equilíbrio térmico. Embora 

essa observação seja feita à parte do senso comum, não há nenhum modo lógico de deduzir 

esse fato, que dá origem à lei zero da termodinâmica: 

Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em 

equilíbrio térmico entre si. 
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Em linguagem menos formal, a mensagem da lei zero é: todo corpo possui uma 

propriedade chamada temperatura, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas 

temperaturas são iguais, e vice-versa, um termômetro confiante verifica essa propriedade em 

corpos em contato com temperaturas iniciais diferentes e após um tempo atinge um valor 

comum. 

A lei zero, que foi chamada de uma reflexão lógica tardia, veio à luz somente na 

década de 1930, bem depois de a primeira e a segunda lei da termodinâmica ter sido 

descobertas e recebido uma numeração. Como o conceito de temperatura é fundamental para 

essas duas leis, a lei que estabelece a temperatura como um conceito válido deveria ter a 

numeração mais baixa, então a referida lei da termodinâmica foi designada como zero, sendo 

a base do estudo desse assunto. (TIPLER, 2006). 

 

 

4.2 Primeira lei da termodinâmica 

 

 

É possível elevar a temperatura de um sistema fornecendo-lhe calor, porém isso 

também pode ocorrer realizando trabalho sobre o sistema. Joule numa experiência famosa 

conseguiu determinar a quantidade de trabalho necessária para elevar de 1 °C a temperatura 

de 1 g de água. O sistema é constituído de um recipiente térmico isolado com 1 g de água, o 

aparato de Joule converte a energia potencial de peso cadente em trabalho realizado sobre a 

água por meio de um sistema de pás fixas. Joule observou que podia elevar de 1 F° a 

temperatura da amostra de água quando o peso fixo de 772 libras caíam a uma distância de 

um pé. Observa se que a mesma quantidade de trabalho é necessária para produzir uma 

determinada mudança de temperatura. Pela conservação da energia, sabe-se que o trabalho 

realizado é igual ao aumento da energia interna do sistema. Com essas observações verificou-

se que a soma do calor transferido para o sistema e do trabalho realizado sobre o sistema é 

igual à variação da energia interna do sistema. Esta é a primeira lei da termodinâmica, que é 

simplesmente um enunciado da conservação da energia: 

A variação na energia interna do sistema é igual ao calor transferido para o sistema 

mais o trabalho realizado sobre o mesmo. 

Em palavras simples, quando um sistema muda de um dado estado inicial para um 

dado estado final, tanto o trabalho W quanto a calor Q dependem da natureza do processo. 

Experimentalmente encontra se uma coisa surpreendente, a grandeza Q –W é a mesma para 
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todos os processos. Ela depende apenas do estado inicial e final e não depende de forma 

alguma de como o sistema passa de um para o outro. Todas as outras combinações de Q e W, 

incluindo o Q sozinho e o W sozinho, dependem da trajetória. Em suma, a energia de um 

sistema tende a aumentar se for acrescentada energia sob a forma de calor e tende a diminuir 

se for perdida energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. 

A primeira lei da termodinâmica suponha que não existem variações da energia 

cinética ou da energia potencial do sistema como um todo. (TIPLER, 2006). 

 

 

4.3 Segunda lei da termodinâmica 

 

 

Diariamente se ouvem pedidos para que se conservem energia, de acordo com a 

primeira lei da termodinâmica a energia sempre se conserva, porém algumas formas de 

energias são mais úteis que outras, a possibilidade ou impossibilidade de se conservar energia 

é o objeto de estudo da segunda lei da termodinâmica. Por exemplo, é fácil converter trabalho 

em energia térmica, mas é impossível remover energia térmica de um único reservatório e 

converte-la completamente em trabalho sem que ocorram outras mudanças. Essa observação, 

obtida a partir de experimentos, é um enunciado da segunda lei da termodinâmica: É 

impossível que um sistema remova energia térmica de um único reservatório e converta essa 

energia completamente em trabalho sem que haja mudanças adicionais no sistema ou em suas 

vizinhanças. 

Se um processo ocorrer em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para 

processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis, ela nunca diminui. 

Apesar de a entropia poder diminuir em parte de um sistema fechado, sempre haverá 

um aumento igual ou maior de entropia em outra parte do sistema, de modo que a entropia do 

sistema como um todo nunca diminui. Este fato é uma forma da segunda lei da 

termodinâmica, que pode se enunciado de maneira clara, que a variação da entropia é sempre 

maior ou igual à zero. 

No mundo real quase todos os processos são até certo ponto irreversíveis por causa do 

atrito, da turbulência e de outros fatores, portanto a entropia de sistemas fechados reais 

passando por processos reais sempre aumenta, processo no qual a entropia do sistema 

permanece constante são sempre idealizações. (TIPLER, 2006). 
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4.4 A lei dos gases ideais 

 

 

As propriedades dos gases na condição de baixa massa específica permitem a 

definição da escala de temperatura de um gás ideal. Se um gás for comprimido à temperatura 

constante, sua pressão aumenta. Analogamente, se um gás se expande à temperatura 

constante, sua pressão diminui. Com uma boa aproximação, pode-se dizer que o produto entre 

a pressão e o volume de um gás com baixa massa específica é constante a uma temperatura 

constante. Esse resultado foi descoberto experimentalmente por Robert Boyle (1627-1691), e 

é conhecida como a lei de Boyle: PV = constante (temperatura absoluta). 

Há uma lei mais geral, que reproduz a lei de Boyle como um caso particular. A 

temperatura absoluta de um gás com baixa massa específica é proporcional à sua pressão a 

volume constante. Além disso, conforme a descoberta experimental de Jacques Charles 

(1746-1823) e Joseph Gay-Lussac (1778-1850), a temperatura absoluta de um gás com baixa 

massa específica é proporcional ao seu volume à pressão constante. Assim. Combinando esses 

dois resultados numa expressão matemática, tem-se:  

                                                           PV = CT,                                                            (1) 

Onde C é uma constante proporcional à quantidade de gás. Suponha que há dois recipientes 

com volumes idênticos, cada qual com o mesmo volume de certo gás a mesma temperatura e 

pressão, se os dois recipientes forem considerados como um sistema, o dobro da quantidade 

de gás ocupa o dobro do volume inicial, mantendo se constante a pressão P e a temperatura T. 

assim, a quantidade PV/T = C foi dobrada, dobrando-se a quantidade de gás. Dessa forma, 

pode-se escrever C como o produto entre uma constante k e o número de moléculas N do gás: 

                                                         C = kN.                                                                (2) 

A constante k é chamada de constante de Boltzmann. Seu valor, determinado 

experimentalmente para qualquer tipo de gás, é: k = 1381 x 10
-23

 J/K. 

A quantidade de gás é expressa freqüentemente em mols, sendo que, um mol de qualquer 

substância é a quantidade daquela substância que contém o número de Avogadro NA de 

átomos ou de moléculas definidas como o número de átomos de acordo com a amostra. Se 

uma substancia tiver n moles, então o número de moléculas é: 

                                                                         N = nNA.                                                          (3) 

Assim: 

                                                     PV= nNAkT = nRT.                                                 (4) 
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Que relaciona P, V e T, e é conhecida como a lei dos gases ideais, sendo um exemplo 

de uma equação de estado. (TIPLER, 2006) 

 

 

4.5 Expansão térmica  

 

 

Quando um corpo absorve energia térmica, várias mudanças podem ocorrer nas 

propriedades físicas desse corpo, sua temperatura pode subir acompanhada de uma expansão 

ou contração do corpo, ou pode ocorrer liquefação ou vaporização do mesmo. Durante a 

mudança de estado, a temperatura do corpo permanece constante.  

Quando a temperatura de um corpo aumenta é comum que o corpo se expanda (com a 

energia acrescentada, os átomos podem se mover um pouco mais longe um do outro que o 

usual, contra as forças interatômicas semelhantes às forças de molas que mantém a forma de 

todos os sólidos.).  

Um exemplo clássico é quando se consegue afrouxar uma tampa metálica apertada de 

um pote de vidro mantendo-o debaixo de uma corrente de água quente. Tanto o metal da 

tampa quanto o vidro do pote se expande quando a água quente acrescenta energia aos seus 

átomos, entretanto, como os átomos no metal se afastam mais do que no vidro, a tampa se 

expande mais do que o pote e assim fica frouxa. 

Expansão ocorre em três modalidades, linear, superficial e volumétrica. 

A expansão linear acontece em uma direção variando o comprimento do corpo que 

está sofrendo acréscimo em sua energia térmica, nessa modalidade é desprezada a expansão 

em outras direções, em virtude de ser irrelevante comparada com o crescimento observado em 

seu comprimento. 

O exemplo clássico é a expansão de hastes, onde seu comprimento final após receber a 

energia é maior do que o inicial. 

A expansão superficial consiste na dilatação em duas dimensões comprimento e 

largura, aumentando assim a área ocupada pelo corpo aquecido. 

Quando um corpo se expande completamente, diz que o corpo sofreu uma expansão 

volumétrica, que consiste em aumentar todas as dimensões do corpo em questão, esse 

processo é o mais comum no cotidiano. 
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Exemplo dessa natureza é quando os trilhos ferroviários se expandem em virtude da 

alta temperatura produzida pelo sol, para evitar deformação no trilho, esse é construído com 

fendas, para que ele não danifique em virtude da dilatação. (TIPLER, 2006). 

 

 

4.6 Significação de temperatura 

 

 

Temperatura é uma grandeza física escalar que consiste num parâmetro físico, uma 

função de estado descritivo de um sistema que popularmente se associa às noções de frio e 

calor, bem como às transferências de energia térmica, mas que se poderia definir, mais 

exatamente, sob um ponto de vista microscópico, como a medida da energia cinética 

associada ao movimento de vibração aleatório das partículas que compõem a um dado sistema 

físico. (SAMPAIO, 2005) 

 

 

4.7 Significação de calor 

 

 

Calor é a energia que é transferida entre um sistema e o seu ambiente devido a uma 

diferença de temperatura que existe entre eles. Pode-se transferir energia entre um sistema e o 

seu ambiente na forma de trabalho, por meio de uma de uma força atuando sobre um sistema. 

O calor tem significado quando a troca de energia. .(HALLIDAY, 2002). 

 

 

4.8 Absorção de calor 

 

 

A capacidade calorífica de um objeto é a constante de proporcionalidade entre o calor 

que o objeto absorve ou perde e a variação de temperatura resultante do objeto. 

Dois objetos feitos do mesmo material têm capacidades caloríficas proporcionais as 

suas massas. No entanto, a capacidade calorífica por unidade de massa, ou calor específico, 

que se refere não a um objeto, mas a uma massa unitária do material do qual é feito o objeto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_de_estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A9tica
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Cada material possui um calor específico particular, que é determinado 

experimentalmente. 

Em muitas situações a unidade mais conveniente para especificar a quantidade de uma 

substancia é o mol, onde: 

1 mol = 6,02 x 10
23

 unidades elementar, 

Assim define o calor especifico molar, facilitando seu uso. .(HALLIDAY, 2002). 

 

 

4.9 Aplicações da termodinâmica 

 

 

Através das leis da termodinâmica, podem-se obter, para quaisquer substâncias, os 

calores específicos referente à pressão e volume constantes e através das equações pode-se 

demonstrar como as variações dos calores específicos estão relacionadas com outras 

propriedades dos corpos. 

Talvez a mais importante aplicação da termodinâmica seja o estudo do equilíbrio dos 

sistemas, em mudanças de estado. É claro que o gelo, a água e o vapor podem coexistir desde 

que preservada as suas temperaturas e pressões particulares. 

Este é um caso específico do resultado mais geral, conhecido pela regra das fases que 

prediz as condições sob as quais os sistemas que têm um número diferente de estados ou fases 

e seus componentes podem estar em equilíbrio. 

Outra importante aplicação da termodinâmica é no campo das reações químicas das 

misturas. Podem-se obter entre o calor absorvido ou cedido numa reação química entre gases, 

com as propriedades térmicas, como a máquina a vapor, turbinas e máquinas de combustão 

interna, envolvem o conhecimento das propriedades termodinâmicas do fluido, ou mistura 

explosiva empregada, de forma a que se possam projetar as máquinas mais convenientes, 

podendo prever-se a sua eficácia. 

Esta teoria é também muito importante em astrofísica e a sua aplicação aos problemas 

da radiação contribuiu para a formulação da teoria quântica. .(HALLIDAY, 2002). 
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5. REFRIGERADOR DOMÉSTICO 

 

 

 

Até algumas décadas atrás, o frio artificial era empregado quase unicamente na 

conservação de produtos alimentícios. A principal causa para tanto eram dificuldades de 

ordem técnica, relacionadas com a geração do frio. Os poucos refrigeradores encontrados nas 

residências e nas lojas meros armários dotados de isolação térmica - eram alimentados por 

grandes blocos de gelo, que uma central frigorífica - uma indústria de gelo - preparava e 

distribuía diariamente. Vem daí, aliás, o nome geladeira. Com a paulatina expansão da rede 

elétrica, entrou em cena o refrigerador movido à eletricidade. 

 

 

5.1 Conceito de refrigerador doméstico 

 

 

Utensílio doméstico mais conhecido como geladeira, que tem como função básica, 

resfriar alimentos e fabricar gelo. É possível que em muitas casas tenha pelo menos um 

refrigerador, o que torna mais fácil o reconhecimento por parte do aluno e para o professor na 

aplicação de alguns conhecimentos Físicos. 

No mundo da Física pode-se dizer que suas ramificações estão de forma direta ou 

indireta ligadas entre si, mas em se tratando do termo calor, abordar-se-á o ramo da Física 

conhecido como Termologia. 

 

 

5.2 Termologia 

 

 

Termologia é a parte da física que estuda o calor, ou seja, ela estuda as manifestações 

dos tipos de energia que de qualquer forma produzem variação de temperatura, aquecimento 

ou resfriamento, ou mudança de estado físico da matéria, quando ela recebe ou perde calor. A 

termologia estuda de que forma esse pode ser trocado entre os corpos, bem como as 

características de processo de troca de calor, são essas trocas formas de transferências de calor                  

(BONJORNO, 1993). 



 

 

17 

5.3 Transmissões de calor  

 

 

 Os fenômenos de transmissões de calor estão envolvidos em muitos processos 

importantes do nosso dia-a-dia, tais como cozimento de alimentos, mecanismos de 

refrigeração usada por geladeira e ar condicionado. Os processos de transmissões de calor 

são: convecção, condução e irradiação. (BARROS, 1990) 

 

 

5.3.1 Convecção 

 

 

A convecção é a forma de transmissão de calor que ocorre principalmente nos fluidos 

(líquidos e gases). Diferentemente da condução onde o calor é transmitido de átomo a átomo 

sucessivamente, na convecção de calor a propagação do calor se da através do movimento do 

fluido envolvendo o transporte de matéria (BONJORNO, 1993). 

A descrição e a explicação desse processo são bem simples: quando certa massa de 

fluidos é aquecida suas moléculas passam a mover-se rapidamente, afastando-se, em média, 

uma das outras. Como o volume ocupado por essa massa fluida aumenta a mesma torna-se 

menos densa. A tendência dessa massa menos densa no interior do fluido como um todo é 

sofrer um movimento de ascensão ocupando o lugar das massas do fluido que estão a uma 

temperatura inferior. A parte do fluido mais frio move-se para baixo tomando o lugar que 

antes era ocupado pela parte do fluido anteriormente aquecido. Esse processo se repete 

inúmeras vezes enquanto o aquecimento é mantido dando origem às chamadas correntes de 

convecção. São as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. 

 

 

5.3.2 Condução 

 

 

A Condução térmica é um dos meios de transferência de calor que geralmente ocorre 

em materiais sólidos, e é a propagação do calor por meio do contato de moléculas de duas ou 

mais substâncias com temperaturas diferentes (metais, madeiras, cerâmicas, etc.). Ocorre a 

propagação de calor sem transporte da substância formadora do sistema, ou seja, através de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_(material)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
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choques entre suas partículas integrantes ou intercâmbios energéticos dos átomos, moléculas, 

e elétrons (BONJORNO, 1993). 

 

 

5.3.3 Irradiação 

 

 

Irradiação é a radiação eletromagnética emitida por um corpo em equilíbrio térmico 

causada pela temperatura do mesmo. A irradiação térmica é uma forma de transmissão de 

calor. Ou seja, um segundo corpo pode absorver as ondas caloríficas que se propagam pelo 

espaço em forma de energia eletromagnética aumentando assim sua temperatura, pois os dois 

corpos têm entre si um intercâmbio de energia. (BONJORNO, 1993). 

 

 

5.4 A geladeira e a Física 

 

 

A forma mais simples de fazer o aluno se interessar pela Física é levá-lo pra dentro da 

sua casa, é isso que vamos fazer agora no estudo de transmissões de calor. 

A geladeira como já foi dito é um dos eletrodomésticos mais populares, entretanto seu 

mecanismo de funcionamento passa despercebido pela maioria das pessoas. Como realmente 

funciona uma geladeira? 

Para responder é preciso conhecer os componentes que formam uma geladeira e logo 

após, aplica-se os conhecimentos Físicos ligados a Termologia. 

 

 

O refrigerador é formado (na maioria das vezes) por: 

 Compressor; 

 Condensador; 

 Válvula descompressora (capilar); 

 Evaporador (congelador); 

 Armário metálico com prateleiras, gavetas e uma porta isolante; 

 Gás freon. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_t%C3%A9rmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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                            Figura 1 – Diagrama de um refrigerador doméstico. 

 

 

5.4.1 Compressor 

 

 

O compressor tem como finalidade comprimir o gás freon aumentando sua pressão e 

temperatura fazendo-o circular pela tubulação e também transforma a energia elétrica em 

mecânica. 

 

 

5.4.2 Condensador 

 

 

Quando do gás sai do compressor em alta temperatura e pressão ele passa por uma 

espécie de radiador (como nos automóveis), serpentinas localizadas na parte externa e traseira 

da geladeira e tem como função baixar a temperatura e pressão do gás, fazendo com que o 

mesmo se torne liquefeito, ou seja, o gás freon se torna líquido. 

 

 

 

 



 

 

20 

5.4.3 Válvula descompressora 

 

 

Na saída do condensador o gás ainda em alta pressão chega a um estreitamento da 

tubulação (válvula descompressora), que faz com que ocorra uma diminuição da pressão. 

Neste momento o gás freon passará do estado líquido ao estado gasoso, devido à brusca 

mudança de pressão e temperatura. 

 

 

5.4.4 Evaporador 

 

 

Com o gás freon agora no seu estado gasoso e a baixa pressão, ele passa pela 

serpentina do evaporador, que tem suas dimensões bem maiores que as da válvula 

descompressora, logo começa e retirar calor do interior da geladeira, mas precisamente do 

congelador que está localizado na parte superior interna do refrigerador. 

 

 

5.4.5 Armário metálico com prateleiras, gavetas e uma porta isolante 

 

 

Toda estrutura da geladeira é preparada para isolar o meio interno do externo, logo, é 

formada por uma parte metálica e revestida por uma fibra que proporciona maior isolamento, 

como a fibra de vidro. 

As prateleiras normalmente são vazadas para facilitar o movimento das massas de ar 

mais densas com as menos densas. 

 

 

5.4.6 Gás freon 

 

 

O gás freon é uma substância escolhida para refrigeração, devido suas propriedades, 

como: Alto calor latente de condensação, o que significa dizer que libera calor com facilidade 

quando passa pelo condensador; baixa temperatura de ebulição, ou seja, passa do estado 
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líquido para o gasoso sem precisar de uma temperatura muito alta; miscível em óleos 

minerais, mantendo assim o compressor bem lubrificado. Este gás é altamente prejudicial à 

camada de ozônio, por este motivo os novos refrigeradores estão utilizando outras variações 

deste gás que são menos nocivos a natureza. (FELTRE, 2004). 

 

 

5.5 Geladeira em funcionamento 

 

 

O funcionamento da geladeira é bem simples. O congelador fica em cima para resfriar 

o ar quente, que por ser menos denso, sobe. Então o ar quente sobe, é resfriado, fica mais 

denso e desce de novo, fazendo com que o ar que estava em baixo suba para ser resfriado, e 

assim segue o ciclo (enquanto a geladeira estiver ligada). Por isso as prateleiras são vazadas, 

para facilitar a circulação do ar. 

O processo usado para resfriar o congelador que fica na parte superior se dá através 

dos componentes que estão na parte externa, sendo que as serpentinas localizadas no 

congelador são responsáveis pela retirada de calor do meio interno para o meio externo 

(ambiente) do refrigerador. 
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6. CHUVEIRO ELÉTRICO 

 

 

 

Chuveiro elétrico é o equipamento utilizado para transformar energia elétrica em 

térmica, no aquecimento da água, o que ocorre devido à passagem do fluxo de elétrons no 

resistor. Nessa passagem pela “resistência elétrica”, estes são freados, resultando assim na 

liberação de calor, pelo efeito Joule. 

 

 

6.1 Conceito do chuveiro elétrico 

 

 

O chuveiro elétrico consiste em uma resistência, que nada mais é do que um fio da 

espessura de um arame fino, enrolado como se fosse um fio de telefone. Esta resistência fica 

mergulhada na água dentro do chuveiro. No momento em que abrimos a água através da 

torneira, a pressão dentro da caixa de água do chuveiro aumenta, fazendo com que um 

mecanismo conecte os fios de energia diretamente naquela resistência mergulhada na água. 

Com a resistência ligada na energia elétrica, a mesma começa a aquecer, e conseqüentemente 

aquecer a água que agora está passando por ela rapidamente e caindo sobre o asseado 

banhista. Ao fechar a torneira, a pressão dentro do chuveiro diminui e o mecanismo desliga os 

fios elétricos da resistência, e ao mesmo tempo a água deixa de cair, porém uma porção 

sempre fica armazenada dentro do chuveiro (FELTRE, 2004). 

Para melhor entender o funcionamento deste utensílio, se faz necessário um breve 

estudo na área da Eletrodinâmica, mas especificamente sobre corrente elétrica e resistores. 

 

 

6.2 Eletrodinâmica 

 

 

 É a área da Física que estuda o movimento de uma carga elétrica. Através deste campo 

da Física pode-se estudar, por exemplo, a corrente elétrica, circuitos elétricos e associação de 

resistores.  
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6.2.1 Corrente elétrica 

 

 

 A figura 3.1 representa uma pilha conectada a um fio metálico, que por apresentar uma 

grande quantidade de elétrons livres se movimentando de maneira desordenada é chamado de 

condutor metálico.  

 

 

                                   Figura 2 -. Demonstração de Corrente Elétrica.   

 

Os elétrons livres do condutor, na presença do campo elétrico gerado pela pilha, ficam 

sujeitos à ação de uma força elétrica F , responsável pelo movimento ordenado dos elétrons 

livres. Como a carga “q” dos elétrons é negativa, eles são movimentados no sentido oposto ao 

do campo elétrico E , pois: 

 

             EqF .  

                                                          Equação 3.1. Força Elétrica. 

  

 Ao movimento ordenado dos elétrons livres num condutor metálico, devido à ação de 

um campo elétrico estabelecido no seu interior, no mesmo sentido deste campo, dá-se o nome 

de corrente elétrica. (BONJORNO, 1993) 

 Para (BONJORNO, 1993), considerando um condutor metálico de secção transversal 

S sendo percorrido por uma corrente elétrica, como mostra a figura 3. Num intervalo de 

tempo ∆t, passará pela secção S uma quantidade de carga ∆q, em módulo. 
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                           Figura 3 - Corrente elétrica em um condutor metálico. 

 

 

 Defini-se como intensidade da corrente elétrica i como:  

 

t

q
i






 

                                       Equação 3.2 – Intensidade da corrente elétrica. 

 Onde:  

 

enq .  

                                           Equação 3.3. Quantidade de carga. 

 

 Sendo, ce 1910.602,1   a carga de um elétron e n o número de elétrons que passam pela 

secção S. 

 No sistema internacional de unidades a corrente elétrica é medida em Ampère A. 

 

 

6.2.2 Resistores  

 

 

 Para (Halliday, 2007), quando aplicada à mesma diferença de potencial DDP, às 

extremidades de barras de mesmas dimensões feitas de cobre e de vidro, os resultados são 

muito diferentes. As características do material que determina esta diferença é a resistência 

elétrica. Medimos a resistência elétrica entre dois pontos de um condutor aplicando uma DDP 

U entre esses pontos e medindo a corrente i resultante. A resistência R é dada por:  

 

i

U
R 

 

Equação 3.4. Resistência elétrica. 
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 A unidade de resistência no SI é o Volt por Ampère representado por Ohm (Ω). 

 Um condutor cuja função em um circuito é introduzir certa resistência é chamado de 

resistor. 

 

 

6.2.3 Potência dissipada 

 

 

  Quando uma corrente elétrica passa de um ponto A para um ponto B de um 

componente, parte da energia elétrica é dissipada no percurso, transferindo-se para o 

componente. Segundo (Halliday, 2007) a Potência dissipada P é a taxa com a qual a energia é 

transferida para o componente. De acordo com a lei de conservação da energia, a redução da 

energia potencial elétrica no percurso de A B deve ser acompanhada por uma conservação da 

energia para outra forma qualquer. 

 Nos resistores esta energia dissipada é transformada em energia térmica, que tende a 

provocar um aumento na temperatura do resistor. Este aumento é conhecido como efeito 

Joule. 

 A potência dissipada pode ser representada matematicamente como: 

 

R

V
P

2


 

                                                Equação 3.5. Potência dissipada. 

 

 

6.2.4 Associação de resistores em série 

 

 

 Em um circuito elétrico os resistores podem ser associados em série, paralelo ou numa 

combinação de ambos, a qual é denominada associação mista. O resistor que substitui todos 

os resistores de qualquer associação e produz o mesmo efeito é chamado de resistor 

equivalente. (Bonjorno, 1993) 

 Neste trabalho será estudada apenas a associação de resistores em série, pois esta é a 

associação de resistores utilizada na fabricação de chuveiros elétricos. 
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 Em um circuito em série os resistores são ligados um em seguida do outro, de modo a 

oferecer um único trajeto para a corrente, como se pode observar na figura 3.3.a. 

  

 

Figura 4 – Associação de resistores em série: (a) figura ilustrativa, (b) diagrama do mesmo 

circuito e (c) diagrama com resistência equivalente. 

 

 

 Segundo (Bonjorno, 1993) neste tipo de circuito a intensidade da corrente é a mesma 

em todos os resistores e a tensão U na associação é igual à soma das tensões em cada resistor, 

como é demonstrado na equação 3.5.  

 

nUUUU  ...21  

Equação 3.5. Tensão da associação. 

 

 Como a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores de um circuito em 

série, substituindo a Eq3.4 na Eq 3.5, temos que a resistência equivalente da associação é 

igual à soma das resistências de cada resistor, que pode representada matematicamente pela 

Eq 3.6: 

nRRRR  ...21  

Equação 3.6 Resistência equivalente. 
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6.3 Utilização de resistores em chuveiros elétricos 

 

 

 Normalmente os resistores utilizados em chuveiro elétrico são semelhantes ao 

demonstrado na figura 5, onde se observa que ele possui três pontos de contato, sendo que um 

deles permanece sempre ligado no circuito. As ligações inverno-verão normalmente são 

obtidas utilizando comprimentos diferentes do resistor. Quando utilizado na posição verão 

usa-se o pedaço maior desse resistor, enquanto que na posição inverno a ligação é feita 

usando o pedaço menor do resistor. Algumas empresas utilizam da mesma resistência, porém 

ao invés de utilizar pedaços, utiliza todo o resistor para a posição verão (não muito quente) e 

uma parte menor da resistência para a posição inverno (muito quente). 

 

 

  

Figura 5 – Modelo de resistência utilizada em chuveiros elétricos. 
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7. TERMÔMETRO DE MERCÚRIO 

 

 

 

Termômetro é todo instrumento capaz de medir a temperatura dos sistemas físicos. Os 

tipos mais comuns de termômetros são os que se baseiam na dilatação do mercúrio. Outros 

determinam o intervalo de temperatura mediante o aumento da pressão de um gás ou pela 

curvatura de uma lâmina bi metálica. Alguns empregam efeitos elétricos, traduzidos pelo 

aparecimento de correntes elétricas quando o ponto de solda de dois metais diferentes é 

aquecido. 

 

 

7.1 Conceito de termômetro 

 

 

Para medir a temperatura de um corpo, utilizam-se aparelhos chamados termômetros. 

O termômetro mais comum (termômetro clínico) é o de mercúrio contido num recipiente de 

vidro graduado que tem um bulbo de paredes finas ligado a um tubo capilar. Quando a 

temperatura do termômetro se eleva, o mercúrio se expande e sobe pelo tubo capilar. A cada 

altura dessa coluna de mercúrio associa-se uma temperatura. O “estrangulamento” no tubo 

serve para evitar que o mercúrio desça novamente, permitindo a leitura da temperatura 

máxima atingida.  (BONJORNO, 1993) 

 

A figura abaixo ilustra um termômetro clínico. 

 

 

 

                                 Figura 6 - . Ilustração de um termômetro de mercúrio. 
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7.2 Termoscópio 

 

 

 Por volta de 1592, Galileu Galilei idealizou o termoscópio. Este permite avaliar 

qualitativamente a variação da temperatura exterior. Galileu ligou uma esfera de vidro (bulbo) 

a um tubo (também de vidro) e colocou a extremidade aberta do tubo em um recipiente 

contendo água colorida (para facilitar a visualização dos resultados).  Em seu estado inicial, a 

pressão atmosférica provocada pelo fato de o recipiente estar aberto faz com que se forme 

uma coluna de água no recipiente de vidro. Ao esquentar o bulbo, a temperatura do ar que lá 

está também se eleva, e conseqüentemente, seu volume se expande, empurrando a coluna de 

água e provocando uma diminuição da altura desta.  

Este experimento não pode ser considerado um termômetro, pois avalia apenas a 

variação da temperatura, e não há qualquer graduação, mas foi o início de tudo para a 

construção dos termômetros modernos. O experimento do termoscópio de Galileu está 

ilustrado abaixo. 

 

 

 

                                  Figura 7 - . Ilustração do termoscópio de Galileu. 

 

 

7.3 Evolução do termoscópio  

 

 

 A grande dificuldade dos cientistas em construir um termômetro no século XVII era 

que diversos fatores intervinham na aferição, particularmente a pressão atmosférica. 
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Continuavam observando somente a variação da temperatura, sem conseguir de fato graduá-la 

quantitativamente. 

 No início do século XVIII, Daniel Gabriel Fahrenheit criou o primeiro termômetro à 

dilatação do mercúrio, estabelecendo os princípios da termometria. Sua técnica é ainda muito 

usada atualmente. 

 

 

7.4. Escalas de temperatura 

 

 

 O termômetro de Fahrenheit adotava como referências a temperatura de ebulição da 

água, a que atribuiu o valor arbitrário de 212º, e a de uma mistura de água, gelo, sal e amônia, 

à qual atribuiu o valor de grau zero. A criação dessa escala arbitrária causou uma série de 

dúvidas. Na mesma época, René-Antoine Ferchault de Réaumur inventou uma escala em que 

atribuiu o valor zero à temperatura de fusão do gelo e o estipulou em 80º a da ebulição da 

água. A primeira escala centígrada foi criada pelo pesquisador sueco Anders Celsius em 1742. 

Celsius usou 0º para a temperatura de ebulição da água e fixou em 100º a temperatura de 

fusão do gelo. Os dois extremos foram mais tarde invertidos e, dessa maneira, a escala 

centígrada foi amplamente usada. (LIMA, Gilmar) 

 Com o aperfeiçoamento dos instrumentos de medida e a formulação das teorias 

termodinâmicas, descobriu-se um meio de calcular a menor temperatura possível, 

correspondente a um estado em que as moléculas de gás permanecem imóveis. O valor dessa 

temperatura, denominada por Lord Kelvin como "zero absoluto", foi fixado em -273º C. 

Kelvin propôs uma nova escala que adota as divisões da escala Celsius, mas deslocando o 

zero para designar o zero absoluto. Assim, a fusão do gelo passou a ter o valor de 273 K 

(Kelvin), enquanto fixava-se a ebulição da água em 373 K. 

 

 

7.5. Dilatação térmica 

 

 

A experiência mostra que os sólidos, ao sofrerem um aquecimento, se dilatam, e ao 

serem resfriados, se contraem. A dilatação ou a contração ocorre em três dimensões: 



 

 

31 

comprimento (dilatação linear), largura (dilatação superficial) e volume (dilatação 

volumétrica). (BONJORNO, 1993) 

Como explica (Halliday, 2007): “Se todas as dimensões de um sólido se expandem 

com a temperatura, o volume deste sólido também deve se expandir. Para líquidos, a expansão 

volumétrica é a única que faz sentido. Se a temperatura de um sólido ou de um líquido cujo 

volume é V for aumentada de uma quantidade , observaremos que o aumento de volume 

correspondente é ”:  

 

 

 

Equação 4.1: Dilatação volumétrica 

 

 

Onde:   = Variação de volume, =Volume inicial,  = Coeficiente de dilatação 

volumétrica,  =Variação de temperatura. 

 

 

7.6 Construção e graduação de um termômetro didático 

 

 

Para fins didáticos - explanação de temas como temperatura e dilatação térmica - 

pode-se construir em laboratório ou na própria sala de aula (tomando os devidos cuidados 

necessários à segurança dos alunos) um “termômetro caseiro”. 

Baseando-se no mesmo princípio usado para construção do termômetro de mercúrio 

(dilatação dos líquidos), constrói-se facilmente um termômetro a álcool. 

 

 

7.6.1 Materiais Utilizados 

 

 

 Tubo de ensaio de vidro transparente; 

 Rolha comum do mesmo diâmetro do tubo de ensaio; 

 Tubo de vidro com diâmetro essencialmente menor que o tubo de ensaio; 

 Álcool; 
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 Corante artificial; 

 Gelo fundente (0º C); 

 

 

7.6.2 Procedimentos 

 

 

Furar a rolha e encaixar o tubo de vidro dentro desta, conforme figura abaixo; 

 

 

                                       Figura 8 - . Fixação do tubo de vidro na rolha. 

Obs.: Colorir o álcool com o corante; 

 

Encaixar a rolha no tubo de ensaio e preencher com álcool pelo tubo de vidro, até uma 

altura menor que a do tubo de vidro; 

Colocar o tubo com álcool no gelo fundente e aguardar até atingir o equilíbrio térmico, 

anotando a posição ; 

Colocar o tubo de ensaio em contato com o próprio corpo e aguardar atingir o 

equilibro, anotando a posição  do álcool, como na figura abaixo; 
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                                Figura 9 - . Medição das alturas  e ; 

 

 

7.6.3 Cálculos 

 

 

Com regra de três simples é possível determinar a distância no tubo de vidro 

correspondente a 1º C, já com  e  anotados, e considerando que a temperatura 

correspondente à posição  é de 37º C (temperatura do corpo humano), procede-se da 

seguinte maneira: 

Calcular a diferença h = - , que corresponderá a 37º C (diferença de temperatura 

do corpo humano para o gelo fundente); 

Por regra de três simples, encontrar a distância “d” do tubo de vidro correspondente a 

1º C: 

37º C ----------- h 

1º C   ----------- d 

 

 

 

 

Para maior rendimento em sala de aula, recomenda-se que o cálculo seja feito pelos 

alunos com supervisão do professor, e após a construção estimular os alunos a verificar a 

diferença entre o termômetro construído e o termômetro comercial (vendido muitas vezes nas 

farmácias). 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

 

 Historicamente merecem destaque no contexto deste trabalho de conclusão de curso, 

os trabalhos dos memoráveis cientistas Galileu Galilei, Benjamim Thonson, Nicolas Leonard 

Carnot e Ludwig Boltzmann que através de suas descobertas proporcionam hoje, o que se 

pode entender como avanço tecnológico. 

 Na construção deste trabalho de conclusão de curso foi ponto de observação a 

dificuldade que o professor de ensino médio tem para aplicar os recursos dispostos neste, 

tendo em vista que, o próprio sistema educacional dificulta tal procedimento, onde o docente 

tem uma carga horária bastante exaustiva com muitas turmas (30 alunos) sob sua 

responsabilidade, não lhe restando outra opção a não ser aplicar o conteúdo teórico e nada 

mais. 

 O ensino de Física, quando aplicado somente a sua teoria dificulta a relação ensino 

aprendizagem, o que contribui para a redução do interesse à pesquisa, mas neste trabalho 

procurou-se mostrar uma forma mais agradável e empolgante de co-relacionar um assunto tão 

complexo como a Termodinâmica com utensílios domésticos, que pelo fator comum, provoca 

no educando, o interesse pelo saber, estimulando a investigação. A pesquisa começando em 

casa dá mais garantia ao aluno, fazendo com que o assunto estudado torne-se mais palpável, 

como foi demonstrado o exemplo da geladeira e do chuveiro elétrico, com certeza um 

conteúdo exposto desta forma fixará muito mais na cabeça do aluno. É verdade: a Física é 

uma ciência experimental! 
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