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RESUMO 

 

O desenvolvimento tecnológico é uma conseqüência de um complexo estudo em virtude 

da necessidade humana tornando suas descobertas princípios básicos que tornou a 

ciência uma fonte de desenvolvimento tecnológico permitindo assim, criar uma política 

de ascensão industrial, foi o que aconteceu no século XVIII com a mais conhecida 

revolução industrial e quem saiu à frente foi a Inglaterra, posteriormente distribuindo o 

seu conceito e criando uma nova maneira de industrializar por toda Europa, o que 

acelerou o crescimento econômico de alguns países europeus. A partir daí desenvolveu-

se máquinas térmicas que realizava trabalho com o vapor que era obtido pela queima do 

carvão em grandes caldeiras. Em busca de melhora nas máquinas térmicas e de um 

maior rendimento, concentraram-se diversos estudos e pesquisas que trouxeram a 

descoberta dos motores à explosão evoluindo a máquina a vapor e entrando em cena o 

motor a explosão, sendo reforçado por pesquisas realizadas para o melhoramento da 

máquina, aumento do rendimento e do trabalho, que evoluiu graças aos conceitos da 

termodinâmica, podendo assim expandir na mecânica, na medicina e na área 

alimentícia, procurando estabelecer qualidade de vida a todos. 

 

 

Palavras chaves; desenvolvimento, máquinas e termodinâmica.  

 

ABSTRACT 

 

Technological development is a result of a complex study of the human need for 

making their findings principles that science became a source of technological 

development thus creating a rise of industrial policy, is what happened in the eighteenth 

century with the most popular revolution industrial and who took the lead was England, 

after handing his concept and creating a new way of industrialization throughout 

Europe, which accelerated economic growth in some countries in Europe. From there 

developed thermal machines than it was working with steam which was obtained by 

burning coal in large boilers. In search of improvement in thermal machines and a 

higher yield, concentrated diversity of studies and research that have brought the 

discovery of the reciprocating engines that developed the steam engine going into the 

blast scene being strengthened research for the improvement of the machine in income 

and work that has evolved through the concepts of thermodynamics and thus can 

expand on the mechanics, medicine and food in the area trying to establish quality of 

life for all. 

 

Keyword; development, machine and thermodynamics 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho tem características fundamentais em revelar o 

início e as grandes realizações a partir de  estudos e idéias cientificamente comprovadas 

da termodinâmica, ciência esta, que em certo período gerou e fragmentou  polêmica ao 

tentar se envolver com tradições da época e costumes que muitas vezes eram 

caracterizados como lei e, não podiam ser alterados, caso insistisse era sentenciado a 

morte e não se levava o conhecimento nem a descoberta dos princípios básicos que 

posteriormente se transformaria numa fonte de desenvolvimento industrial e social 

capaz de mover e mudar realidades de comunidades e países  que não eram 

desenvolvidos devido o seu baixo conhecimento tecnológico e o difícil acesso a 

máquinas. Este foi o fator principal para se alavancar a economia e incendiar o 

capitalismo que se baseava na compra e na venda de produtos e trabalhavam sempre 

para ter estoque para venda.  

Como a mão-de-obra era de baixo rendimento trouxeram as máquinas para terem 

condições de fabricarem e se desenvolverem gerando a exclusão da mão-de-obra 

humana e adaptando com máquina diminuindo assim o número de vagas de emprego 

nas grandes indústrias conseqüentemente agravando um fator social, o desemprego, 

porém economicamente os volumes de produtos que iam ser comercializados eram 

maiores e os custos eram menores deixando o capitalismo cada vez mais estabilizado e 

com uma visão cada vez mais voltada a si, criando grandes projetos empresariais que 

acentuasse e adaptasse a política capitalista, não importando com fatores sociais.  

O capitalismo não poderia caminhar e nem fazer história sozinho dependia de 

personagem para se estabilizar, caso contrário jamais poderia suportar e se transformar 

no que chamamos de fonte industrial de grande importância ao desenvolvimento 

empresarial e que com um trabalho de valorização humanístico, o que no princípio era 

ridículo, ser tratado ou ser estudado; cria-se uma nova fronteira, que era valorizar o 

funcionário esperando que este viesse a ter uma perspectiva de  produção maior a aquele 

que o empresário industrial não desse crédito nem tão pouco investisse e, isso foi uma  

realidade, com os grandes investimentos, algumas empresas  se destacaram com 

produtos que foram oriundo de teorias termodinâmicas e, hoje  uniram-se e assim 

conquistaram um pouco de dignidade, expandindo uma política de acessibilidade às 

pessoas. 

  Seriam extintas do mercado de trabalho em decorrências às maquinas, a mão-

de-obra humana, mas com os estudos e experiências empresariais houve mudanças da 

forma de trabalhar trazendo um grande desenvolvimento e um forte potencial ao 

mercado que sempre espera um produto que se adéqüe a sua necessidade tornando 

assim a termodinâmica uma ciência que pode ser trabalhada com os alunos não só no 

âmbito de fórmulas e equações, mas num âmbito de necessidades familiares, 

hospitalares, escolares e industriais, provando assim sua estrutura e sua importância.   
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2- O INÍCIO 

 

No Século XVIII, a Inglaterra apresentava condições particularmente favoráveis 

para que essa revolução tivesse ali sua origem e foi o que aconteceu. Os avanços na 

indústria têxtil inglesa estimularam outros ramos industriais, como a metalurgia e a 

siderurgia. [Djalma Nunes Paraná Física 2 ediç. Edit. ática1994 pag144.] Com a 

inovação tecnológica surge a máquina a vapor, que por sua vez torna-se  o ponto de 

partida para o bom êxito da indústria pesada. Assim como a evolução dos meios de 

transporte. 

A teoria calórica foi apresentada pela primeira vez por Joseph Black (1778-

1799), químico e físico inglês, como explicação dos fenômenos caloríficos. Foi ele 

quem fez a distribuição entre a temperatura e o calor. Para Black, o calórico seria um 

fluído sem peso, muito elástico e indestrutível, capaz de penetrar em todos os corpos 

sob a influência de causa exterior, bem determinada. A questão de o calórico ter ou não  

peso foi motivo de grande polêmica. Benjamim Thomson Conde de Rumford (1753-

1814) demonstrou que o calórico não produzia qualquer alteração no peso dos corpos. 

Explicava as diferenças dos calores específicos das diferentes substâncias, admitindo 

que as diferentes espécies de materiais atraiam o calórico de forma diferentes, dessa 

maneira a absorção de calórico ou frio e a libertação de calórico ou calor são sinônimos. 

[Maria José Aragão Ed.interciencia2006 pag43-44]. Rumford em 1798 depois de 

investigar a produção de calor por atrito em uma fábrica em Munique observou 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 em movimento. Esta experiência ao 

observar que, torneando-se uma peça metálica, limalha de ferro obtida mostrava uma 

temperatura bastante superior a temperatura da peça, isso fez com que Rumford viesse a 

escrever; ―tornam-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 parecer-se 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‖. 

.[Maria José Aragão Ed.interciencia2006 pag43-44]         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sabendo que a termodinâmica foi desenvolvida nos meados do século XVIII, há 

algum tempo o homem vinha conceituando o calor em algumas definições que não eram 

bem definidas,e que posteriormente através de observações ficou estabelecida. 

O fogo sempre foi utilizado em larga escala para o aquecimento e para 

preparação de alimento para a sobrevivência, mas com algumas observações tentava 

conciliar o calor com o trabalho humano que veio ser confirmado no século XIX com o 

equivalente mecânico do calor. 

A temperatura por muito tempo era definida como quente ou frio, em 1592, o 

astrônomo e físico italiano Galileu Galileu (1564-1642) constrói um termoscópio de ar 

que nada mais é do que um termômetro rudimentar, Galileu Galileu ficou reconhecido 

como cientista que modificou a ciência teórica com a ciência experimental evoluindo 

aceleradamente os campos de conceitos científicos. A partir do Termoscópio de Galileu 

diversos termômetros foram construídos. Em 1640, o grande duque Ferdinando II 

(1610-1670), da Toscânia, um dos fundadores da academia florentina do experimento, 

constrói o primeiro termômetro a álcool, cuja aplicação se dá nas áreas da medicina, 



9 

 

agricultura e meteorologia. Em 1713, o alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), 

um operário de uma fábrica de vidro, constrói um termômetro a álcool, que logo depois 

é substituído por um de mercúrio. Ele escolhe como ponto fixo a temperatura de uma 

escala e do corpo humano dividindo o intervalo entre elas em 96 partes. Em 1724, 

Fahrenheit passa a trabalhar com o ponto de ebulição da água a 212 °F, com o ponto 

fixo superior e com o ponto de fusão do gelo a 32°F, a escolha destes pontos fixos são 

hoje conhecidos como escala Fahrenheit. Ao observar que a temperatura de ebulição da 

água depende da pressão atmosférica ele cria paralelamente um barômetro para medir a 

pressão atmosférica a partir desta temperatura. 

 

Numa visão de aperfeiçoamento o zoológo Frances René Antoine Ferchaut de 

Réaumur (1683-1757), em 1730, e o astrônomo sueco Anders Celsius (1701-1744), em 

1742, estabeleceram respectivamente as escalas Réaumur e Celsius, esta última a mais 

utilizada no Brasil, o termômetro que é empregado pelos médicos, foi criado em 1864 

pelo operário alemão Johann Heinrich. [José Fernando rocha (org.) e ideal, 

edufbapag142-143 salvador 2002].  

 

Wilhelm Geissler (1824-1879) na cidade de Bomm, nessa mesma época 

observou a dilatação dos fluidos, o meteorologista suíço Jean Andre Deluc (1727-1817) 

observa em 1776, a dilatação irregular da água e mede sua densidade máxima, o 

cientista inglês Johan Dalton (1766-1844) e o químico francês Gay Lussac (1778-1850) 

observam de forma independente em 1810 e 1820 que os gases se dilatam igualmente. 

 

Procurando ser mais preciso nos resultados obtidos nos termômetros despertam 

no século XVIII  para a determinação da umidade atmosférica o cientista britânico 

Robert Hook (1635-1703), que em 1667 inventa o higroscópio (mais tarde 

aperfeiçoado); o químico inglês John Frederick Daniel (1790-1845), que em 1820 

inventa o hidrômetro de condensação, o relojoeiro francês Abra Lois Breguet (1747-

1823), que em 1817, é um dos responsáveis pelos termômetros metálicos os quais 

deram origem aos termógrafos, (termômetros registradores).  

 

A partir disso, desenvolveram diferentes técnicas que geram na ciência um salto 

para novas descobertas. Os termômetros buscam medir o equilíbrio térmico, ou seja, 

quando um corpo mais quente entra em contato com o mais frio depois de certo tempo, 

ambos atingem a mesma temperatura. 

Em se tratando de equilíbrio térmico o físico e matemático britânico James 

Clerck Maxwell (1831-1879) observa que, dois corpos estão em equilíbrio térmico com 

um terceiro, se eles estão em equilíbrio térmico entre si, esta lei ficou conhecida hoje 

como Lei Zero da Termodinâmica, daí surge uma pergunta, o que será que passa de um 

corpo para outro quando estão em diferentes temperaturas? Será a própria temperatura 

que é transmitida? [José Fernando rocha (org.) e etial, edufbapag142-143 salvador 

2002]. 

Mas em 1620, o filósofo inglês Francis Bacom (1561-1626) tenta responder 

estas questões, mas somente em 1770 o cientista Joseph Black obtém êxito neste 

sentido. Ele mostra que misturando massas iguais de líquido a temperaturas diferentes, 

as temperaturas das duas substâncias mudam radicalmente, no entanto se colocarmos 

um corpo sólido numa mistura de gelo e água e isolarmos este sistema como um todo, o 

sólido sofrerá uma mudança de temperatura significativa, enquanto a temperatura da 

mistura não varia ou se varia, o faz muito pouco. 
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Com este simples experimento fica confirmado o que é transmitido nesse 

processo não é a temperatura, pois, se assim fosse, a temperatura da mistura também 

deveria apresentar uma variação significativa, confirmando assim que a temperatura é 

uma grandeza característica do corpo.  

 

3 -  REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 

 

            Desde a Pré-História o homem tem transformado matérias-primas (pedras, barro, 

peles, lã, trigo, etc.) em produtos úteis à sua sobrevivência. Trata-se de um antigo 

método de transformação  denominado artesanato. Nesse sistema o artesão trabalhava 

por contra própria, possuía os instrumentos (meios de produção) necessários à 

confecção do produto, dominando todas as etapas da transformação, da matéria-prima  

ao produto final. Tomando o sapateiro da Idade Média como exemplo, verificamos que 

era ele quem preparava o couro, que lhe pertencia, cortava-o com sua tesoura ou faca e 

costurava-o com linhas e agulhas próprias, até ter pronto o sapato (produto final), que 

ele venderia a algum interessado.    Já na Idade Moderna, buscando-se produzir 

crescentemente para o mercado, os trabalhadores urbanos foram muitas vezes reunidos 

num mesmo local de trabalho, cada um desempenhando uma atividade específica, 

utilizando principalmente as mãos para transformar a matéria-prima, fazendo surgir o 

que se denominou manufatura. Esse sistema de produção caracterizou-se basicamente 

pela divisão do trabalho e aumento da produtividade. Dessa forma, numa fábrica 

manufatureira de tecidos do século XVII, por exemplo, um trabalhador fiava, outro 

cortava até que a peça de pano ficasse pronta.  Finalmente, como o desenvolvimento da 

economia capitalista, a produção de artigos para o mercado passou a ser feita em série 

com máquinas, dando origem às maquinofaturas industriais. Os trabalhadores passaram 

a participar do processo produtivo apenas com a força de trabalho que aplicavam na 

produção, já que os meios de produção (instalações, máquinas, capitais, etc.) pertenciam 

à elite industrial, à classe burguesa. 

 O uso de máquinas em grande escala foi implantado na Inglaterra a partir de 

1760, aproximadamente. Teve profunda influência sobre a economia mundial, 

ocasionando significativas mudanças sociais, políticas e culturais para o homem 

contemporâneo. A esse processo de alteração estrutural da economia, que marcou o 

início da Idade Contemporânea, chamamos de Revolução Industrial. Para a sua eclosão, 

porém, foi decisiva a acumulação de capitais verificada entre os séculos XV e XVIII. 

Graças à Revolução Industrial, o capitalismo da Época Moderno pôde amadurecer e 
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constituir-se num sistema econômico, suplantando definitivamente os vestígios do 

feudalismo. 

 Assim, plenamente constituído, o capitalismo caracteriza-se basicamente pela 

separação entre o produtor e os meios de produção, visto que é a burguesia que detém as 

máquinas necessárias à transformação das matérias-primas, e o produtor, detentor 

apenas de sua força de trabalho, vê-se obrigado a vendê-la no mercado em troca de 

salário. A economia capitalista é, então, uma economia de mercado, na qual a própria 

mão-de-obra converteu-se em mercadoria. 

 

3.1 - O PIONEIRISMO INGLÊS 

 

As principais razões do início da Revolução Industrial na Inglaterra foram: 

 possuía uma burguesia muito capitalizada em função dos lucros auferidos com as 

atividades comerciais da época mercantilista, desde o século XVII, controlava a oferta 

de manufaturados nos mercados coloniais, contava com um regime de governo 

(parlamentarismo) que favorecia o desenvolvimento capitalista. Desde a Revolução 

Gloriosa de 1688 os entraves mercantilistas haviam sido abolidos da economia britânica 

e o Estado, dominado pela burguesia, atuava no sentido de corresponder aos interesses 

dessa camada social, possuía grandes jazidas de carvão e ferro, matérias-primas 

indispensáveis à confecção de máquinas e geração de energia, concentrava abundância 

de mão-de-obra nas cidades, resultado do forte êxodo rural verificado na Idade 

Moderna. Nesse período, a lã inglesa conquistou um espaço considerável no mercado 

europeu e muitas das antigas propriedades agrícolas comunais transformaram-se em 

cercamentos, isto é, áreas cercadas de criação de ovelhas. Tal atividade, porém, 

demandava reduzido número de trabalhadores, expulsando a mão-de-obra excedente, 

que se dirigia às cidades. A grande oferta de mão-de-obra provocava seu barateamento 

e, conseqüentemente, reduzia os custos da produção industrial, ampliando os lucros. 

 

3.2 - AS FASES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A primeira fase da Revolução Industrial correspondeu ao período que se estende 

de 1760 a 1850; nesse período a Inglaterra liderou o processo de industrialização. O 

desenvolvimento técnico-científico, que implementou a modernização econômica, foi 
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significativo; surgiram então as primeiras máquinas feitas de ferro que utilizam o vapor 

como força motriz. Por outro lado, a existência de um amplo mercado consumidor para 

artigos industrializados, América, Ásia e Europa - estimulava a mecanização da 

produção. Na primeira fase da Revolução Industrial, a indústria têxtil foi a que mais se 

desenvolveu.  

A grande oferta de matéria-prima (o algodão, cujo maior produtor era os Estados 

Unidos) e a abundância de mão-de-obra barateavam os custos da produção, gerando 

lucros elevados, os quais eram reaplicados no aperfeiçoamento tecnológico e produtivo. 

Assim, também o setor metalúrgico foi estimulado, bem como a pesquisa de novas 

fontes de energia. Algumas invenções foram de fundamental importância para ativar o 

processo de mecanização industrial, entre as quais podemos destacar: a máquina de 

Hargreaves (1767), capaz de fiar, sob os cuidados de um só operário, 80 kg de fios de 

algodão de uma só vez, o tear hidráulico de Arkwright (1768); a máquina Crompton, 

aprimorando o tear hidráulico (1779); o tear mecânico de Cartwright (1785); a máquina 

a vapor de Thomas Newcomen, aperfeiçoada depois por James Watt (1769); o barco a 

vapor de Robert Fulton (1805 - Estados Unidos); a locomotiva a vapor de George 

Stephenson (1814). Para facilitar o escoamento da produção industrial e o 

abastecimento de matérias-primas, também os setores de transportes e comunicações 

tiveram que se modernizar. Surgiram o barco a vapor, a locomotiva, o telégrafo, o 

telefone, etc. A expansão industrial logo ativaria a disputa por novos mercados 

fornecedores de matérias-primas e consumidores de gêneros industrializados resultando 

no que se denominou neocolonialismo. A segunda fase da Revolução Industrial iniciou-

se em 1850. Foi quando o processo de industrialização entrou num ritmo acelerado, 

envolvendo os mais diversos setores da economia, com a difusão do uso do aço, a 

descoberta de novas fontes energéticas, como a eletricidade e o petróleo que foi 

desenvolvido e preparado para provocar a modernização do sistema de comunicações. 

Outro acontecimento de grande importância dessa fase foi a efetiva difusão da 

Revolução Industrial. Em pouco tempo, espalhou-se por todo o continente europeu e 

pelo resto do mundo, atingindo a Bélgica, a França, a Itália, a Alemanha, a Rússia, os 

Estados Unidos, o Japão, etc. 
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3.3 - RESULTADOS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

             

O século XIX significou o século da hegemonia mundial inglesa. Durante a 

maior parte desse período o trono inglês foi ocupado pela rainha Vitória (1837-1901), 

daí ter ganhado a denominação de era vitoriana. Foi a era do progresso econômico-

tecnológico e, também, da expansão colonialista, além das contínuas lutas e conquistas 

dos trabalhadores.  Na busca de novas áreas para colonizar, a Revolução Industrial 

produziu uma acirrada disputa entre as potências, originando inúmeros conflitos e um 

crescente armamentismo que culminariam na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 

1914. 

 A era do progresso industrial possibilitou a transformação de todos os setores da 

vida humana. O crescimento populacional e o acelerado êxodo rural determinaram o 

aparecimento das grandes cidades industriais: Londres e Paris, que em 1880 já 

contavam, respectivamente, com 4 e 3 milhões de habitantes. Esses grandes 

aglomerados humanos originaram os mais variados problemas de urbanização: 

abastecimento de água, canalização de esgotos, criação e fornecimento de mercadorias, 

modernização de estradas, fornecimento de iluminação, fundação de escolas, construção 

de habitações, etc. 

  No aspecto social, estabeleceu-se um distanciamento cada vez maior entre o 

operariado (ou proletariado), que viviam em condições de miséria, e os capitalistas. 

Separavam-se em quase tudo, no acesso à modernidade, nas condições de habitação e 

mesmo nos locais de trabalho: nas grandes empresas fabris e comerciais, os 

proprietários já não estavam em contato direto com os operários, delegando a outros 

administradores as funções de organização e supervisão do trabalho. 

  O mercado de trabalho, a princípio, absorvia todos os braços disponíveis. As 

mulheres e as crianças também eram atraídas, ampliando a oferta de mão-de-obra e as 

jornadas de trabalho oscilavam entre 14 e 18 horas diárias. Os salários, já insuficientes, 

tendiam a diminuir diante do grande número de pessoas em busca de emprego e da 

redução dos preços de venda dos produtos provocada pela necessidade de competição. 

Isso sem contar que as inovações tecnológicas, muitas vezes, substituíam inúmeros 

trabalhadores antes necessários à produção. 

  Aumento das horas de trabalho, baixos salários e desemprego desembocavam 

freqüentemente em greves e revoltas. Esses conflitos entre operários e patrões geraram 
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problemas de caráter social e político, aos quais, em seu conjunto, se convencionou 

chamar de questão social. Os trabalhadores organizaram-se, então, em sindicatos para 

melhor defenderem os seus interesses: salários dignos, redução da jornada de trabalho, 

melhores condições de assistência e segurança social, etc. Diante desse quadro surgiram 

as novas doutrinas sociais, pregando a criação de uma nova sociedade, livre da miséria e 

da exploração reinante. 

 

3.4 - AS NOVAS DOUTRINAS SOCIAIS 

 

O avanço do capitalismo em meio à exploração e à miséria fermentou o ativismo 

trabalhista do século XIX, cujo objetivo era destruir as condições subumanas 

estabelecidas pela industrialização. Num primeiro momento, os operários, pouco 

conscientes de sua força, manifestavam seu descontentamento, diante das péssimas 

condições de vida e de trabalho em que se encontravam, quebrando as máquinas, tidas 

como responsáveis pela sua situação da miséria. William Ludd foi um dos líderes desse 

movimento, por isso, denominado ludista, reprimido violentamente pelas forças 

policiais. A seguir os trabalhadores decidiram organizar-se em associações que lutavam 

pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho, nasceram assim os sindicatos 

(trade unions), no início não reconhecido oficialmente e reprimidos de forma violenta. 

Muito depois, diante das suas vitórias, acabaram conquistando o reconhecimento oficial 

de legítimos representantes da classe trabalhadora. Por meio de lutas, conseguiram 

alcançar seus objetivos quanto à elevação dos salários, limitação das horas de trabalho, 

garantias aos trabalhadores acidentados, restrição de idade e número de horas de 

trabalho das crianças, etc. Na Inglaterra, o movimento operário pouco a pouco foi 

assumindo um caráter político. Os trabalhadores desejavam uma maior participação nas 

decisões governamentais que direta ou indiretamente os afetavam. Organizou-se, então, 

o movimento cartista, que reivindicava, entre outras coisas, a extensão do direito de 

voto, até então restrito aos cidadãos de altas rendas, às camadas menos favorecidas da 

população inglesa.  Em meio a esta efervescência surgiram teóricos que se debruçaram 

sobre a questão social defendendo a criação de uma sociedade mais justa, sem as 

desigualdades e a miséria reinantes. Assim apareceram as principais quatro grandes 

correntes de pensamento: o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo e 

o socialismo cristão. 
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4 - REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

Alguns documentos da ONU que circularam na Conferência Mundial de Direitos 

Humanos (Viena, junho de 1993) registram um novo fenômeno na economia mundial: 

apesar do crescimento acelerado de muitos países, a taxa de emprego está cada vez 

menor, aumentando a perspectiva de tensão social e política. Este fenômeno batizado de 

"crescimento sem emprego" tem provocado pânico nos países industrializados. A 

Europa possui hoje 22 milhões de desempregados, sendo que mais da metade deles não 

encontra emprego há mais de um ano. Entre 1960 e 1987, França, Alemanha e 

Inglaterra duplicaram suas economias, mas reduziram as taxas de emprego. Ainda 

segundo a ONU, nos países mais pobres este tipo de desemprego assume aspectos 

devastadores. No mundo há cerca de 700 milhões de adultos desempregados ou 

subempregados. E esse número está aumentando rapidamente, mesmo nos países que 

retomam o crescimento.  

O fato é que estas constatações derrubam a crença segundo a qual crescimento é 

sinônimo de emprego, e este de bem-estar social. Deixando de lado a última afirmação, 

a qual já se provou falsa, uma vez que em alguns países, entre os quais o Brasil, não 

ocorreu a distribuição dos benefícios do crescimento, resta entender a primeira. Esta 

exige explicações um pouco mais elaboradas. 

A principal premissa do materialismo histórico de Karl Marx é a de que 

evoluções significativas das forças produtivas, ou seja, da capacidade de produção de 

uma determinada sociedade, provocam alterações nas relações de produção; essas 

entendidas como a forma pela qual os diversos componentes do processo produtivo se 

relacionam entre si. Tais alterações repercutem nos costumes e valores sociais e nas 

instituições jurídico-políticas.  

Por mais que tal assertiva tenha se prestado a interpretações excessivamente 

"mecanicistas" não há como negar-lhe congruência histórica. Mesmo quando se 

considera que as instituições de natureza política, cultural e outras, possuem 

características próprias e desenvolvimento autônomo, suas interações com a 

macroeconomia continuam sendo fontes de conflitos e mudanças.  

Ora, hoje se percebe uma expansão violenta de conhecimentos científicos e 

tecnológicos aplicados à produção, o que ocorre principalmente nos países de economia 

mais avançada. A biotecnologia, a informática e a robótica entre outras ciências, ao 

mesmo tempo em que ampliam a capacidade produtiva, tornam-na menos dependente 

do esforço físico humano. Daí resulta alterações tão significativas nas relações de 

produção a ponto de configurar-se um processo revolucionário do modo de produção 

capitalista. Processo que pode resultar tanto em crises e mudanças radicais nesse modo 

de produção, e em seus ajustes institucionais, quanto no delineamento de um novo 

modo de produção.  

De fato, a fábrica do futuro terá alguns técnicos e cientistas no lugar de centenas 

de operários. E produzirá muito mais. Por um lado isto fará a humanidade vislumbrar 

pela primeira vez em sua história a superação da maldição bíblica do trabalho. Por 

outro, acarretará desemprego em massa. Os conflitos deslocam-se da relação capital-

trabalho e concentram-se, num primeiro momento, na questão de ficar dentro ou fora do 

processo produtivo. Logo perceber-se-á a inutilidade dessa demanda. O desemprego é 
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estrutural e, portanto, definitivo. Em outras palavras, o novo modo de produção 

dispensa a força de trabalho como entendida até agora, ou seja, como esforço físico, 

especializado ou não. E se o novo modo de produção pressupõe um papel minimizado 

da força de trabalho, com a substituição desta pelo conhecimento, ao mesmo tempo em 

que a presença do fator capital se amplia e se sofistica, tem-se uma diminuição drástica 

do poder de barganha da classe trabalhadora no conflito entre capital e trabalho pela 

redistribuição da riqueza excedente. Assim, a distribuição do excedente não se dará de 

acordo com a correlação de forças representativas dos fatores de produção (capital e 

trabalho), mas sim será fruto de ajustes institucionais consolidados em alguma nova 

forma de Estado. Ou não haverá redistribuição alguma.  

A maioria das especializações atuais tornar-se-á rapidamente obsoleta e o 

próprio conceito de local coletivo de trabalho estará superado com o incremento das 

comunicações e da informática. Isso implica um desafio para os sindicatos. Se na defesa 

do emprego pouco ou nada produtivo resistirem às mudanças, correm o risco de virar 

história. A sociedade não terá condições de arcar com formas de produção superadas, 

economicamente não-competitivas. Está claro que o trabalho improdutivo, além de 

insalubre sob vários ângulos, torna-se oneroso. O ascensorista de elevador automático, 

por exemplo, custará menos para si, para a empresa e para a sociedade se ficar em casa 

vivendo com uma renda mínima socialmente estipulada, exercendo seu direito ao ócio 

ou preparando-se, através de estudos, para o exercício de funções produtivas.  

4.1 – PARAÍSO OU BARBÁRIE 

A imensa e crescente capacidade produtiva fornecida pela ciência em nossos 

dias e cujos limites encontram-se apenas na utilização racional dos recursos naturais, 

apresenta duas grandes opções à humanidade. A primeira é a de alcançarmos 

gradualmente uma espécie de paraíso terrestre com a diminuição progressiva da jornada 

de trabalho até formas mais avançadas de uma divisão voluntária, ou quase, dessa 

atividade humana. Nesta hipótese, como dissemos, a natureza é o limite, mas aqui 

também pode-se supor que saberemos encontrar novos tipos de recursos energéticos, 

menos poluentes, bem como a substituição de diversas matérias-primas por similares 

artificiais, além de formas de recuperação do meio ambiente.  

A segunda opção é o inverso da primeira: bilhões de desempregados - nações 

inteiras em muitos casos - dentro e fora do primeiro mundo, ainda que neste, confinados 

em guetos até quando for possível; exclusão de imensas maiorias condenadas a uma 

economia de subsistência num mundo onde se esgotam as fronteiras agrícolas; o 

aumento do banditismo, da fabricação e do tráfico de drogas, que poderão ser a única 

fonte de subsistência e, portanto, a atividade principal de muitos países, fazendo surgir 

governos paralelos até a fragmentação de muitos dos atuais Estados nacionais; e o 

ressurgimento de rivalidades étnicas, baseadas em preconceitos e intolerâncias de todo 

tipo.  

A prevalecer a lógica hoje predominante na economia mundial, este último 

cenário é o mais provável, uma vez que os Estados neoliberais não prevêem a absorção 

de desempregados como cidadãos. Os acontecimentos de Los Angeles, a xenofobia 

européia, as Somália, o Peru,  e a Colômbia, os morros cariocas e a periferia paulista são 

evidências mais que suficientes.  
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4.2 – OPÇÕES PARA O BRASIL 

Os países que baseiam sua produção na exploração de mão-de-obra barata e 

pouco especializada, em mercados cativos e na exportação de determinados recursos 

naturais, como é o caso do Brasil, estarão fora da competição, com bens a custos finais 

comparativos crescentes, e o risco de involução à economia de subsistência. Recursos 

naturais esgotam-se e, além disso, podem ser substituídos. Exportar mão-de-obra é outra 

ilusão passageira. Apenas ínfima parcela poderá ser absorvida. Na Alemanha de hoje, os 

neonazistas já definem os limites.  

Nesse quadro de grandes mudanças, insere-se a crise brasileira, agudizada pela 

recessão que, ao invés de potencializar nossa capacidade produtiva, aproxima-nos mais 

rapidamente do pior dos cenários. A solução neoliberal "modernizante", aparentemente 

hegemônica, e tão cultivada pelos meios de comunicação, propõe o Estado mínimo com 

privatizações a qualquer preço, e a conseqüente concentração da riqueza nas mãos de 

pequenos grupos associados ao capital internacional, cujo interesse em investir é 

visivelmente escasso. Sem investimentos, essa opção só nos levaria a um imenso 

"bazar" de bugigangas. No outro extremo das alternativas está o que podemos chamar 

de posição "estamental", nossa velha conhecida, praticada principalmente por 

empresários acomodados, pouco afeitos à competição, ao investimento e à pesquisa. 

Esses encontram ressonância em segmentos burocráticos do Estado e setores mais 

corporativos da sociedade, num círculo vicioso de incompetência, conivência e 

corrupção mantido graças à imensa capacidade arrecadadora do Estado patrimonial, ao 

mercado cativo, às leis protecionistas, aos "lobbies" etc.  

A solução neoliberal garantirá, na melhor das hipóteses, apenas maior 

concentração de riquezas, mantendo as massas populares no desemprego e na miséria. A 

prática estamental é a opção pelo atraso, pela obsolescência do sistema produtivo e o 

consequente isolamento do país em relação às conquistas proporcionadas pela revolução 

tecnológica. Nem uma coisa nem outra. Como nos países mais avançados, teremos que 

desenvolver e absorver as novas técnicas de produção, ao mesmo tempo em que 

devemos procurar soluções institucionais desenvolvidas de redistribuição da riqueza 

assim gerada. Isso passa pela redefinição da estrutura e do papel do Estado, bem como 

pela valoração social de democracia e cidadania.  
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5 - CALOR E A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA. 
 

O cientista Frances Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-1832), mostrou que 

estava certo de que o trabalho poderia ser convertido em calor ou vice-versa. Já Julius 

Robert Von Mayer (1814-1878), médico alemão que se dedicou à física, diferenciou a 

força da energia. Mayer se interessou sobre a termodinâmica, as ciências quantitativas 

ligadas às mudanças de energia que acompanha os processos naturais. E a ciência que 

relaciona as mudanças de energia, calor e trabalho, com variáveis como pressão, 

temperaturas, potencial e etc., foi Mayer que formulou a primeira lei da termodinâmica, 

ou lei da conservação de energia, em 1842, que estabelece que a energia não possa ser 

criada nem destruída.  

Tal lei reconhece que calor e trabalho são formas equivalentes de energias que 

qualquer trabalho sobre sistema pelo meio circunstante, resultando o aumento 

equivalente de energia do sistema e vice-versa, sendo mais tarde tal princípio traduzido 

por Helmholtz em 1847. [Maria José Aragão historia da física Ed.interciencia2006 

pag46].  

 

James Prescott joule (1816-1889) físico inglês, concluiu que o calor e o trabalho 

eram conversíveis um no outro e em 1840 começou a investigar com objetivo de 

estabelecer proporcionalidade entre eles.  

A primeira experiência era de gerar energia a cabo num laboratório privado 

consistindo em gerar energia elétrica com um raciocínio constante ao passa uma 

corrente elétrica através de uma resistência imersa em água. Com o desenvolvimento de 

pesquisas na 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-se a lei que tem o seu nome lei de joule, que relaciona a energia 

dissipada em um condutor que possui uma resistência e é percorrido por uma corrente 

elétrica.  

Em 1754, De Luc descobre que a temperatura durante a fusão do gelo, CNTP, 

não muda. Com base nisso, J. Black em 1761 estabelece o conceito de calor latente de 

fusão, como calor necessário a um corpo para provocar a fusão, medindo-o pela 

primeira vez com bastante precisão em 1765, Black determina também 

experimentalmente o calor latente de vaporização da água. 

Com a observação do físico alemão Johan Carl wilcke (1732-1796), que 

quantidades iguais de substancias distintas necessitam de quantidades de calor 

diferentes para a mesma elevação de temperatura, levando assim ao conceito que o 

químico sueco Johan Gadolin, em 1784, denomina de calor especifico c= Q/mΔT onde 

Q é a quantidade de calor trocado, m é a massa da substância e  ΔT, a variação de 

temperatura. Em 1783, os cientistas franceses Antoine Laurent Lavoisier (1743-1827) 

medem os calores específicos de vários materiais e constroem o calorímetro de gelo. 

Com a preocupação de fazer um calorímetro perfeito para resultado mais preciso 

foram necessários vários trabalhos e esforços em construir tal calorímetro. Outro grande 

resultado é encontrado em 1819 pelos cientistas franceses Pierre Dulong (1785-1838) e 

Alexis Thérèse Petit (1791-18920); eles constataram que o produto do calor especifico 

pelo peso atômico, para os sólidos, tem um valor constate com isso provoca uma 

discussão, e o modelo para ser explicado com o advento da mecânica quântica, depois 

de um século. 
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A partir do século XIX, são desenvolvidos estudos sobre a propagação de calor 

por radiação pelo seu caráter ondulatório, pois no século XIX foram feitas varias 

descobertas sobre os fenômenos ondulatórios observados no caso da luz. 

 

 

 

5.1 - EQUIVALENTE MECÂNICO DO CALOR 

 

A unidade de calor utilizado é a caloria já estabelecida como a quantidade de 

calor necessária para elevar de um grau Celsius a temperatura de um grama de água 

(pesada no vácuo), entre 14,5°C e 15,5°C, nesta faixa de temperatura, pode-se garantir 

que o calor especifico da água vale 1cal/g.°C em 1842 Mayer deduz um valor 

equivalente mecânico do calor, partindo da diferença entre os calores específicos de um 

gás a pressão e a volume constante (dado experimental já conhecido na época), no 

entanto o seu trabalho foi ignorado pelo menos duas décadas na verdade, por não ter um 

cunho experimental. 

Com o passar do tempo o físico inglês Joule propõe um aparato experimental, 

conforme a figura 1, para esse fim. Num calorímetro com uma massa M de água, é 

inserido um conjunto de paletas acopladas num eixo.  

Esse eixo gira quando os corpos de massa m caem de uma altura h. Após certo 

número de vezes que os corpos caem, é medido com o uso de um termômetro de 

variação de temperatura  ΔT da água no calorímetro.  

Desse modo a energia potencial do sistema se transforma em energia cinética 

que vai aos poucos se transformando em calor devido o atrito causando assim um 

aumento perceptível de temperatura.  

Medidas as massas dos corpos (m), a altura atingida por eles (h), a variação de 

temperatura  ΔT e a massa da água (M), Joule obteve-se experimentalmente o valor do 

equivalente mecânico do calor concluindo assim depois de algum tempo de trabalho que 

1 caloria equivaleria a 4, 186 J.  

Assim diante de muitas discussões do calor e sua natureza fica aceita e estabelecida a 

primeira lei da termodinâmica. 

 

                           

 

 
Fig.1 
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5.2 - CIENTISTAS QUE CONTRIBUIRAM DECISIVAMENTE PARA O 

APARECIMENTO DA PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA. 

 

 

5.2.1 - HERMANN LUDWING FERDINAND VON HELMHOLTZ (1821-1894) 

 

Fig.2 

Hermann Helmholtz era filho do chefe do ginásio de Potsdam, Ferdinand Helmholtz, o 

qual tinha estudado filologia e filosofia e era um amigo próximo do filósofo Immanuel 

Hermann Fichte, filho de Johann Gottlieb Fichte. O trabalho de Helmholtz seria 

profundamente influenciado pela filosofia de Fichte e Kant. Ele tentou encontrar provas 

empíricas das suas teorias, tal como na fisiologia. 

Enquanto o jovem Helmholtz estava interessado na ciência natural, seu pai queria que 

ele estudasse medicina na Charité, pois na ocasião havia ajuda financeira para os 

estudantes de medicina. 

Helmholtz escreveu sobre assuntos diversos, desde a idade da terra até a formação do 

sistema solar: 

 Na fisiologia e na psicologia fisiológica, contribuiu com teorias da visão, da 

percepção visual, percepção espacial, visão a cores, sensação de tom sonoro, 

percepção do som, etc. 

 Na física, é conhecido pelas suas teorias da conservação da energia, trabalhos 

em eletrodinâmica, termodinâmica química e numa fundação mecânica para a 

termodinâmica 

 Na filosofia, é conhecido por sua filosofia da ciência, idéias sobre a relação entre 

as leis da percepção e as leis da natureza, sobre a estética e idéias sobre o poder 

civilizador da ciência 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanuel_Hermann_Fichte&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanuel_Hermann_Fichte&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://de.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_da_terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_do_sistema_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_do_sistema_solar
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Foi o criador da teoria da Panspermia Cósmica. 

 

 

5.2.2 - GERMAN HENRI HESS (1802-1850) 

 

Fig.3 

Nasceu em Genebra, Suíça, em 7 de agosto de 1802. Logo se mudou para a Rússia, 

onde cursou Medicina, Química e Geologia. Em 1830, tornou-se professor na 

Universidade de São Petersburgo. Fez inúmeros estudos sobre gás natural e minérios 

russos.  

Até a metade do século XIX, a Química Inorgânica e a Orgânica haviam se 

desenvolvido rapidamente. A Físico-Química — da qual Hess foi um dos pioneiros — 

surgiu quando os cientistas começaram a relacionar as reações químicas com os 

fenômenos físicos (calor, eletricidade, etc.). 

Em 1840, Hess estudou os calores das reações químicas e procurou relacioná-los com a 

afinidade entre as substâncias e as forças de ligação entre os elementos químicos; isso o 

levou ao chamado Princípio ou Lei de Hess, que é um dos fundamentos da 

Termoquímica e que, atualmente, se engloba no Princípio da Conservação da Energia. 

Hess publicou uma obra intitulada Fundamentos de Química par, que foi um dos 

melhores textos de Química na Rússia durante anos. Faleceu em São Petersburgo em 30 

de novembro de 1850. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Panspermia
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6 - SEGUNDA LEI DA TERMODINAMICA 

 

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

alcançou grandes resultados de fundamentos de máquinas térmicas, com o trabalho 

Reflexion sur la puissance motrice du feu, em 1824, modificando a teoria cinética dos 

gases e da lei da conservação da energia, por Willian Thomson, mais conhecido por 

Lord kelvin (1824-1907) engenheiro, matemático e físico inglês, e ainda por Rudolph 

Julius Emanuel 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, os seus trabalhos de termodinâmica e 

sobre a noção de entropia foi de grande importância. 

Clausius e Thomson formularam a segunda lei da termodinâmica separadamente em 

1854, estabelecendo que, todos os processos naturais levam um aumento na entropia no 

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

substância. O exemplo considerando um sistema em duas condições diferentes, ou seja, 

um quilo de gelo a 0 °C. Quando o calor é removido, a entropia diminui e quando o 

calor é adicionado, a entropia aumenta. Esta é a definição de entropia numa máquina 

ideal e reversível e que não sofre atrito, como supôs Carnot. 

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

técnica cinética dos gases, fez importantes contribuições sobre o calor especifico 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 microscópio possível através de 

uma constante de Boltzmann (8, 617 X 10
-5 

eV/K). 

Porém sua analise foi ridicularizada por algumas figuras mais poderosas do meio 

científico que então, liderados pelo químico Ostwald, o qual não acreditava em átomos. 

Boltzmann, que possuía uma saúde debilitada, profundamente desgostosa dos ataques 

que sofreu suicidou-se em Duino, em 1906. .[Maria José Aragão historia da física. 

Ed.interciencia2006 pag47-48]                                                                                                                                          

 

6.1-CIENTISTAS QUE CONTRIBUIRAM DECISIVAMENTE PARA O 

APARECIMENTO DA SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA. 

 

6.1.1 - MARCELIN-PIERRE BERTHELOT (1827-1907) 

 

Fig.4 
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Vários pesquisadores pretenderam esclarecer o que determinava a direção única 

dos processos espontâneos.  

O químico francês Marcelin-Pierre Berthelot sugeriu que a variação de energia 

medida pelo calor libertado numa reação fosse o critério de espontaneidade da reação 

química. Em apoio desta hipótese apresentou uma série de reações em que se libertava 

calor (reações exotérmicas) que eram espontâneas.  

A hipótese de que só as reações exotérmicas seriam espontâneas teve de ser 

posta de lado, pois a experiência mostrou uma série de reações espontâneas em que há 

absorção de calor (reações endotérmicas), por exemplo, a dissolução do nitrato de 

amônio em água.  

Assim, tornou-se necessário procurar outra grandeza termodinâmica para ajudar 

a prever a direção das reações químicas. Físico alemão nascido em Köslin, na Prússia, 

agora Koszalin, Polônia, um dos fundadores da ciência da termodinâmica moderna. 

Filho de um pastor e professor estudou nas universidades de Berlim e Halle.  

Apresentou um artigo corrigindo a teoria calórica de Carnot, aproximando-a ao 

trabalho de Joule, demonstrando que calor não era um fluido, e sim, uma forma de 

energia, ou seja, formulando o segundo princípio da termodinâmica e dando 

importante contribuição para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases (1850). 

Foi (1855-1888) sucessivamente professor no Polytechnic Institute, em Zurique, e nas 

universidades de Würzburg e Bonn.  

A partir do teorema de Carnot, definiu a nova grandeza: a entropia (1865). 

Morreu em Bonn, Alemanha, deixando uma teoria sobre eletrólise que antecipou em 

parte a teoria iônica do químico sueco Svante Arrhenius. 

6.1.2 - WILLIAM THONSON (LORD KELVIN) (1824-1907) 

 

Fig.5 

http://www.brasilescola.com/biografia/rudolf-julius-emmanuel.htm
http://www.brasilescola.com/biografia/rudolf-julius-emmanuel.htm
http://www.brasilescola.com/biografia/rudolf-julius-emmanuel.htm
http://www.brasilescola.com/biografia/rudolf-julius-emmanuel.htm
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No século XIX, a ciência foi definitivamente consagrada como fator de aprimoramento 

da vida humana. Gradativamente, o trabalho científico assumiu seu papel social, 

integrando-se melhor às outras atividades do homem. O apelo utilitário da indústria, por 

exemplo, abria à ciência possibilidades revolucionárias, acelerando o desenvolvimento 

da técnica. 

Figura ativa nesse cenário, William Thomson - mais tarde Lorde Kelvin foi um 

dos cientistas que, vivendo intensamente sua época, superou os limites de um campo de 

trabalho até então muito estrito e estendeu seu talento à invenção e à tecnologia. 

No ano de 1899, a universidade escocesa de Glasgow perdia o mais célebre de 

seus docentes, ao mesmo tempo em que conquistava um novo estudante. Lorde Kelvin, 

deixando a cátedra que ocupara por 53 anos, pedia para ser admitido como pesquisador. 

 

 

6.1.3 - JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879) 

 

Fig.6 

Durante grande parte do século XIX, a crença no progresso era a mola principal 

do mundo civilizado. As sangrentas guerras napoleônicas já estavam esquecidas. A 

Revolução Industrial expandia extraordinariamente a quantidade de riquezas.  

E todos acreditavam que o desenvolvimento científico seria capaz de sanar as 

injustiças ainda existentes. Algum tempo depois, os imprevisíveis rumos da história 

afastaram essas ilusões. No campo científico, porém, o homem europeu tinha motivos 

suficientes para se orgulhar da época em que vivia. 

No século XVI, foram intuídas as leis fundamentais da mecânica. No século 

XVII, Newton elaborou as teorias matemáticas que permitiam interpretar e prever o 

comportamento dos sistemas mecânicos, desde simples mecanismos construídos pelo 
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homem até os corpos celestes. Isso levou a mecânica, e particularmente a mecânica 

celeste, a um notável avanço. 

Na primeira metade do século XIX, a física era enriquecida por novos 

conhecimentos: descoberta dos fenômenos eletrostáticos e magnéticos, das leis mais 

simples da óptica, do calor e da acústica. 

Apesar da herança científica precedente, era ainda impossível dar uma 

interpretação satisfatória a tais fenômenos, porque se desconhecia a sua expressão 

matemática. Não basta saber, por exemplo, que as forças imprimem acelerações aos 

corpos livres, colocando-os em movimento ou modificando as características do 

movimento de que estavam animados.  

O que interessa, principalmente, é calcular com que velocidade se move os 

corpos, depois de submetidos a certas forças, durante um determinado tempo. Todos os 

fenômenos físicos devem ser descritos, não só por palavras, mas ainda por fórmulas 

capazes de prever o seu desenvolvimento. 

Newton criou, ele mesmo, a matemática que lhe serviram para interpretar a 

mecânica celeste e, durante todo o século XVIII, nomes ilustres esforçou-se por 

enriquecê-la. Mas faltava alguém que, adotando as teorias elaboradas por matemáticos 

puros, as adaptasse à descrição de novos fenômenos físicos. 

Este alguém foi precisamente James Clerk Maxwell, o físico que mais contribuiu 

para a descrição, em forma matemática, de todos os fatos até então pesquisados. Seu 

nome figura, ao lado do de Fourier e Bernoulli, entre os dos grandes vultos da época. 

Pode ser considerado como o iniciador da física matemática e o responsável pela 

interpretação moderna de vários fenômenos, especialmente daqueles ligados ao 

eletromagnetismo e às ondas eletromagnéticas. 

6.1.4 - LUDWING EDWARD BOLTZMAN (1844-1906) 
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Fig.7 

Ludwig Eduard Boltzmann (Viena, 20 de Fevereiro de 1844 — Duino-

Aurisina, 5 de Setembro de 1906) foi um físico austríaco, conhecido pelo seu trabalho 

nos campo da termodinâmica estatística. É considerado junto com Josiah Willard Gibbs 

e James Clerk Maxwell como o fundador da mecânica estatística. Foi defensor da teoria 

atômica, numa época em que esta era bem controversa. 

 

 

6.1.5 - JOSIAH WILLIARD GIBBS (1839-1903) 

 
Fig.8 

Gibbs nasceu em Connecticut e seu pai era professor de literatura em Yale. Ele estudou 

em Yale, mas durante a graduação era conhecido mais como um aluno da área de 

humanas do que como um matemático. 

           Entretanto, durante sua pós-graduação, também em Yale, trabalhou em um 

problema de ciência aplicada e considera-se que o primeiro doutorado em engenharia e 

o segundo em ciência, nos Estados Unidos, foram conferidos a ele. Depois, Gibbs foi 

para a Europa, onde ficou estudando e trabalhando em física matemática durante três 

anos. Quando voltou para Yale, tornou-se professor de matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viena
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1844
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duino-Aurisina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duino-Aurisina
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A2mica_estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josiah_Willard_Gibbs
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_estat%C3%ADstica
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7 - TERCEIRA LEI DA TERMODINÂMICA  

 

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

que dizia, ―Em qualquer reação envolvendo somente sólidos cristalinos, a variação da 

entropia é nula‖. 

           Com tal afirmação constitui-se o primeiro enunciado, menos geral, da terceira lei 

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

valor nulo a entropia de qualquer reação, ou seja, era devido o fato de ser nula a 

entropia de todos os sólidos cristalinos perfeitos, ou seja, no zero absoluto. Planck em 

1921 recebe o premio Nobel de química pelo o enunciado da terceira lei da 

termodinâmica. 

           Este trabalho resultou, no entanto, dos trabalhos anteriores que foi capaz de 

mostrar que a máxima eficiência é obtida quando todas as operações são conduzidas de 

uma forma reversível. Carnot pelas suas observações obteve importantes informações 

de escala de temperatura absoluta, independentemente das propriedades de qualquer 

substancia partículas também era visto por Lord Kelvin.  

            Em 1921 a hipóteses do calórico foi completamente abandonada, com o 

enunciado do primeiro principio da termodinâmica, integrando a uma definição de 

quantidade de calor por Max Bom, físico alemão, nascido em 1882, que veio a receber o 

premio Nobel de física em 1954, através de seus estudos sobre as funções de ondas e 

aplicações da teoria quânticas aos problemas da estrutura atômica e molecular, nomeada 

da teoria das perturbações a problemas de difusão de partículas á teoria cinéticas dos 

fluidos e ao estudo das redes cristalinas. .[Maria José Aragão historia da física. 

Ed.interciencia2006 pag.50]                                                                                                                                          

            Pela teoria cinética, consegue-se explicar os fenômenos térmicos pelo 

movimento desordenado das moléculas e desta forma, o conceito de calor é classificado 

de energia cinética das moléculas que constituem um corpo, que também pode aparecer 

como energia radiante, ou seja, energia eletromagnética. 

             O estudo do calor pode ser encarado como um ramo da mecânica estatística que 

estuda as conseqüências resultantes do conhecimento imperfeito de um sistema que 

pode ser estudado e classificar suas características e não alcançando resultados 

satisfatórios considerando-o assim como sistema mecânico complexo. .[Maria José 

Aragão historia da física. Ed.interciencia2006 pag50]                                                                                                                                          

 

7.1 - CIENTISTAS QUE CONTRIBUIRAM DECISIVAMENTE PARA O 

APARECIMENTO DA TERCEIRRA LEI DA TERMODINÂMICA. 

 

7.1.1 - WALTHER HERMANN NERST (1864-1941) 
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Fig.9 

(1864 - 1941) Físico-químico germânico nascido em Briesen, Prússia, que postulou a 

terceira lei da termodinâmica (1901) segundo a qual, a temperaturas próximas do zero 

absoluto, toda matéria tende a mover-se aleatoriamente e toda energia tende à 

dissipação, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química (1920).  

               Estudou nas universidades de Zurique, Berlim, Graz (Áustria) e Würzburg e 

passou a trabalhar em Leipzig como assistente de Wilhelm Ostwald (1887) que, 

juntamente com Jacob van't Hoff e Svante Arrhenius, lutavam pela afirmação da 

físico-química como ciência independente. Nomeado professor do departamento de 

física da Universidade Göttingen (1890) fundou um centro para experiências sobre 

eletrólitos e publicou Theoretische Chemie (1893), um livro texto clássico de físico-

química. Também interessado por ciência aplicada, aperfeiçoou a lâmpada elétrica de 

incandescência, a lâmpada incandescente de Nernst (1897) e inventou um piano de 

amplificação eletrônica.   

                Assumiu (1905) a cadeira de físico-química da Universidade de Berlim, onde 

descobriu um método elétrico em calorimetria (1906) para medir calores específicos a 

temperaturas muito baixas, a partir do qual elaborou o terceiro princípio da 

termodinâmica.  

                Com seus estudos de fotoquímica desenvolveu a teoria da reação da corrente 

de átomos, que esclarecia fenômenos até então incompreensíveis (1918). Também foi 

diretor do Instituto de Física Experimental da Universidade de Berlim (1924-1933). 

Depois de muitos trabalhos de sucesso sobre o  funcionamento das pilhas, 

termodinâmica do equilíbrio químico, propriedades do vapor a altas temperaturas e dos 

sólidos a baixas temperaturas, e sobre mecanismos da fotoquímica, de grande 

importância para aplicações na indústria e na ciência, morreu em Ober-Zibelle, perto de 

Muskan, Alemanha, quando se dedicava a estudos sobre astrofísica.  

7.1.2 - MAX KARL LUDWING PLANK (1858-1947) 

 

Fig.10 
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Max Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, 23 de Abril de 1858 - Göttingen, 4 de 

Outubro de 1947), foi um físico alemão, considerado o pai da teoria quântica. Morreu 

aos 89 anos de idade. Depois de estudar em Munique, Planck obteve seu doutorado em 

1879 na capital Berlim. Voltou para Munique em 1880 a fim de lecionar na 

universidade local, seguindo para sua cidade natal Kiel em 1885. Ali se casou com 

Marie Merck em 1886. Em 1889, Planck seguiu para a Universidade de Berlim e após 

dois anos foi nomeado professor de Física Teórica, substituindo Gustav Kirchhoff. 

Em 1899, descobriu uma nova constante fundamental, chamada posteriormente 

em sua homenagem Constante de Planck, e que é usada, por exemplo, para calcular a 

energia do fóton.  Um ano depois, descobriu a lei da radiação térmica, chamada Lei de 

Planck da Radiação. Essa foi à base da teoria quântica, que surgiu dez anos depois com 

a colaboração de Albert Einstein e Niels Bohr. De 1905 a 1909, Planck atuou como 

diretor-chefe da Deutsche Physikalische Gesellschaft (Sociedade Alemã de Física). Sua 

mulher morreu em 1909, e, um ano depois, Planck casou-se novamente com Marga von 

Hoesslin. 

            Em 1913, foi nomeado reitor da Universidade de Berlim. Como consequência do 

nascimento da Física Quântica, foi premiado em 1918 com o Prêmio Nobel de Física. 

De 1930 a 1937, Planck foi o presidente da Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften (KWG, Sociedade para o Avanço da Ciência do Imperador 

Guilherme). 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, Planck tentou convencer Hitler a dar 

liberdade aos cientistas judeus. O filho de Planck, Erwin, foi executado no dia 20 de 

julho de 1944, acusado de traição relacionada a um atentado para matar Hitler. 

 

MORTE 

Planck morreu em 4 de outubro de 1947 em Göttingen. A seguir o instituto 

KWG foi renomeado como Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 

(MPG, Sociedade Max Planck para o Progresso da Ciência). 
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8 - APLICAÇÕES DA TERMODINÂMICA 

 

Pelas leis da termodinâmica, podem-se obter, para quaisquer substancia, os 

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

se demonstrar como as variações dos calores específicos estão relacionados com outras 

propriedades dos corpos 

Acredita-se que a aplicação mais importante da termodinâmica seja o estudo do 

equilíbrio dos sistemas, em mudança de estado. O gelo, a água e vapor coexistem claro 

preservando suas temperaturas e pressão particulares. ―Este é o caso conhecido ―como‖ 

regra das fases‖, que prediz as condições sob os quais os sistemas que tem um número 

diferente de estado ou fases e componentes podem estar em equilíbrio. 

Outra aplicação que a termodinâmica contribuiu foi no campo da química em 

observações das reações químicas da mistura, que através do calor absorvido ou cedido 

numa reação química entre gases pode-se obter uma relação entre eles com as 

propriedades técnicas dos gases individuais. 

Com o crescente levante da tecnologia termodinâmica e seus estudos e 

desenvolvimento das maquinas térmicas, como a maquina a vapor, turbina e maquina de 

combustão interna, envolvendo o conhecimento das propriedades termodinâmicas do 

fluido, ou mistura explosiva empregada podendo assim projetar as máquinas mais 

convenientes, podendo prevê sua eficácia. 

Com os conceitos da termodinâmica alguns engenheiros utilizaram de tais 

princípios para evoluir a tecnologia fazendo grandes descobertas em maquinas a 

explosão desenvolvendo maquinas e projetos obtendo resultados satisfatório e produtivo 

quanto à questão de tempo de produção. 

 

8.1 - Máquinas Térmicas  

 

          A palavra máquina originou-se do grego mechane que tem significado de 

qualquer invenção ou dispositivo engenhoso. Uma máquina é caracterizada como um 

aparelho que se compõe de várias partes e funções definidas. Uma máquina térmica é 

classificada como qualquer sistema que, operando segundo um ciclo, transforma calor 

em trabalho. As mais conhecidas máquinas térmicas são as máquinas a vapor. 

   
Fig.11     

 

 

 

http://liveinlavidaloca.blogspot.com/2009/07/maquinas-termicas.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/M%C3%A1quina_a_Vapor_color_02.jpg
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Fig.12 

8.1.1 - Como funciona uma máquina térmica: 

  Uma máquina térmica ela é formada por dois reservatórios, como mostra a 

figura. O calor flui do reservatório à temperatura elevada (fonte quente) para o 

reservatório à temperatura mais baixa (fonte fria), obedecendo a Segunda Lei da 

Termodinâmica e transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. 

  
  Fig.13 

8.1.2 - MÁQUINA A VAPOR 

Como funciona uma máquina a vapor:  

Uma máquina a vapor não cria energia, utiliza o vapor para transformar a 

energia calorífica liberada pela queima de combustível em trabalho. A máquina a 

vapor possui uma fornalha, na qual se queima carvão, óleo, madeira ou algum outro 

combustível para produzir energia calorífica. Logo, O calor proveniente da queima 

de combustível leva a água a transformar-se em vapor ocupando assim um espaço 

muitas vezes maior que o ocupado pela água. 

http://cref.if.ufrgs.br/~leila/maquinagif.gif


32 

 

      
 

Fig.14 

 

 
 

Fig. 15 

 

O surgimento das primeiras máquinas a vapor aconteceu na época da Revolução 

Industrial (séc. XVIII). Algumas máquinas foram usadas antes e durante a Revolução 

Industrial a exemplo disso citamos a maquina de fiar, que consistia em uma quantidade 

de fusos dispostos verticalmente e movidos por uma roda, gancho, etc. Também eram 

utilizados e são até hoje, os navios e trens a vapor. Com o avanço e o estudo do calor e 

suas conseqüências inaugura-se em Londres no ano de 1863 o primeiro metrô como 

locomotiva a vapor. Ainda existem muitos metrôs, porém com o avanço da tecnologia, 

melhoraram muito e aumentaram bastante sua velocidade. A diferença é que com o 

avanço da tecnologia, não funcionam mais a vapor. 

 

 

 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/imagens/md_ef_ci/2009-03-10_20/image042.gif
http://3.bp.blogspot.com/_1_vlIfrgIcM/RmSqgFBIxYI/AAAAAAAAAAg/O7hlV8sBlsQ/s320/maquina%2Ba%2Bvapor.jpg
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 Máquinas de fiar 

              

Fig.16    

 

Fig.17 

 Navios a Vapor 

   

Fig.18       
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Fig. 19 

  

Locomotivas Elétricas 

    

Fig.20 
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Fig.21 

 

 

PRIMEIROS VEÍCULOS MOVIDOS A VAPOR 

 

Fig.22 
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Fig.23 

 

 

 

    

Fig.24 
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Fig.25 

 

 

 

 

Fig.26 
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Fig.27 

 

TRATORES A VAPOR 

 

    

Fig.28                                                           Fig.29 
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Fig.30 

 

 

 

8.1.3 - TERMODINÂMICA APLICADA A TECNOLOGIA 
 

Podemos considerar como inicio do desenvolvimento do motor diesel o ano de 

1862, pois foi nesta data que Beau de rochas tomou publico, através da publicação dos 

resumos de seus trabalhos, a maneira com a qual poderia ser obtida uma utilização 

prática do valor da força motriz e, conseqüentemente, seu melhor aproveitamento. Um 

item muito importante consiste no fato de que Beau de rocha pensou inclusive na 

possibilidade de um sistema que empregasse a auto ignição, usando para isto uma 

mistura gasosa inflamável. 

A figura abaixo ilustra algumas partes de um motor a explosão e suas partes 

fundamentais para seu bom funcionamento. 

 

 

Fig. 31 

O motor de explosão, ou motor de combustão interna, é amplamente usado para.  
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movimentar automóveis, ônibus, caminhões, etc. Nos motores a álcool ou gasolina a 

produção do movimento começa pela queima de combustível nas câmaras de 

combustão. Essas câmaras contêm um cilindro, duas válvulas (uma de admissão e outra 

de escape) e uma vela de ignição. O pistão que se move no interior do cilindro é 

acoplado à biela que se articula com o virabrequim. O virabrequim ao girar faz com que 

o movimento chegue às rodas através do sistema de transmissão do carro. Fig.16 

 

Fig.32 

A figura acima mostra um esquema do motor há "quatro tempos", assim denominado 

porque seu funcionamento se faz em quatro etapas. 

8.1.3 - Primeiro tempo (indução) 

A válvula de admissão se abre e uma mistura de combustível e ar é injetada no cilindro 

através da válvula de admissão enquanto o virabrequim, que gira, empurra o pistão para 

baixo. 

8.1.4 - Segundo tempo (compressão) 

A válvula de admissão se fecha; a mistura é comprimida à medida que o pistão se eleva 

e, antes que este chegue à parte superior, a vela se ascende. 

8.1.5 - Terceiro tempo (potência) 

A mistura acende-se; os gases quentes que se expandem, formados na explosão, 

produzem uma força que faz com que o pistão abaixe novamente, acionando o 

virabrequim. 

8.1.6 - Quarto tempo (exaustão) 

A válvula de escape abre-se e os gases são expulsos pelo pistão que se eleva. 

Os motores modernos usam sistemas eletrônicos que regulam com precisão a 

quantidade e o teor da mistura introduzida nos cilindros, conhecidos por injeção 

eletrônica. 
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Fig.33 

Para melhorar o rendimento dos motores, estes funcionam, normalmente, com vários 

cilindros. Em um motor de quatro cilindros, quando um dos cilindros está em aspiração, 

outro está em compressão, o terceiro está em explosão e o quarto está em exaustão. 

Se o motor está parado, os primeiros movimentos do pistão são feitos através de um 

motor elétrico, conhecido como motor de arranque. Depois das primeiras explosões do 

combustível o motor de arranque é desligado e os pistões passam a funcionar em ciclos, 

como os que foram descritos. 

 

8.1.7 - Motor Diesel a 4 tempos  
O órgão essencial é um cilindro, em que existem duas aberturas, ambas na parte 

superior. Estas aberturas são munidas de válvulas que abrem automaticamente, no 

momento oportuno, por serem ligadas a um eixo excêntrico (comando de válvulas). Por 

uma delas é admitido o ar atmosférico e pela outra, saem os gases queimados, 

produzidos pela combustão. Entre as válvulas está instalado um dispositivo denominado 

injetor que alimenta o motor.  

8.1.7.1 - 1
o 

tempo (Admissão do ar)  
É representada pela linha tracejada isóbara à pressão atmosférica. O êmbolo, parte 

da posição mais elevada no interior do cilindro, denominada ponto morto superior PMS 

(V
i
), com a válvula de admissão aberta. Dirige-se para a parte mais baixa de seu 

percurso (V
f
) denominada de ponto morto inferior PMI. Durante este tempo, o ar 

(somente ar) penetra no cilindro, em conseqüência da depressão inicial, produzida neste 

pelo movimento do êmbolo.  

É suposto que durante a admissão, a pressão, no interior do cilindro, se mantém, 

constantemente, igual à pressão atmosférica.  

Quando o êmbolo atinge o PMI (V
f
), fecha-se a válvula de admissão, terminando assim 

o ―1
o 

tempo‖. A linha AB que representa este primeiro tempo (admissão) é no diagrama 

teórico a linha de igual pressão ou isóbara AB. 

 

8.1.7.2 - 2
o 

tempo (Compressão do ar)  
É representada pela linha adiabática AB. Nesse tempo, com as duas válvulas 

fechadas, o êmbolo volta do PMI ao PMS, comprimindo o ar. O volume ocupado pelos 

gases no fim do primeiro tempo era ΔV. No fim do 2
o 

tempo, este volume fica reduzido 

ao volume V
i 

da câmara de combustão. A mistura foi então comprimida; esta 

diminuição de volume provoca o aumento de pressão. A energia dependida nesta 

compressão traduz-se num aumento de temperatura do ar comprimido.  
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A pressão, no fim da compressão, é da ordem de 30kgf/cm
2 

a 40kgf/cm
2 

e a 

temperatura do ar é da ordem de 500
o

C a 700
o

C. Supõe-se teoricamente que esta 

compressão é efetuada sem trocas de calor entre o ar comprimido e as paredes do 

cilindro, como se esta fosse completamente impermeável ao calor. Nessas condições, 

esta variação simultânea do volume-pressão-temperatura (curva AB do diagrama) é 

chamada transformação adiabática.  

8.1.7.3 - 3
o 

tempo (Combustão e expansão)  
É representada pela linha isóbara BC e adiabática CD. Quando o êmbolo atinge o 

ponto B no fim do segundo tempo, o combustível é injetado dentro do cilindro durante 

uma fração do curso onde o ar está com uma pressão alta e temperatura de 500
o

C a 

700
o

C. Em conseqüência desta alta temperatura, o combustível inflama-se gradualmente 

à medida que é injetado dentro do cilindro.  

Admite-se teoricamente que, durante este tempo, que corresponde a uma fração do 

curso, a pressão mantêm-se constante (P
1
). Esta fração do curso é representada pela 

isóbara BC: esta é a razão pela qual dizemos que o ciclo Diesel é a pressão constante.  

Os gases queimados numa reação exotérmica, com a pressão P
1
, expandem-se 

adiabaticamente (curva CD), impelindo o êmbolo do PMS ao PMI. Este é o ―tempo 

motor‖ do ciclo quando se produz o trabalho.  

Os gases expandem-se até o PMI. Devido à necessidade de limitação do curso, no 

PMI os gases apesar de estarem ainda com uma pressão apreciável P
e
, não são 

aproveitados até atingirem o valor da P
atm 

o que traz como conseqüência uma perda de 

área do diagrama (parte hachurada da figura).  

8.1.7.4 - 4
o 

tempo (Escapamento)  
Linha representativa DA (isocórica). No fim do tempo de expansão (PMI) abra-se a 

válvula de escapamento. A pressão baixa bruscamente de P
3 

a P
atm 

segundo a isócorica 

DA.  

Do PMI ao PMS o êmbolo impele para o exterior os gases queimados. 

Teoricamente, durante o escapamento, a pressão dos gases no cilindro se mantém igual 

à pressão atmosférica P
atm , 

ou seja, a isóbara BA.  

Como podemos ver, a cada curso do êmbolo corresponde um giro de 180
o 

do eixo 

manivela. Como para o ciclo completo necessitamos de quatro cursos, concluímos que 

cada ciclo do motor há quatro tempos corresponde a 720
o ou 

duas rotações do eixo 

manivela.  

5.3.2 - Motor a gasolina á 4 tempos  
Conforme podemos constatar pelo gráfico, o motor a gasolina obedece ao mesmo 

princípio do motor a Diesel, portanto cada tempo corresponde a um percurso do 

êmbolo. Neste motor, a explosão se dá a pressão constante, enquanto que no motor a 

gasolina, considerando-se a inflamação instantânea, se dá a volume constante (isocórica 

BC).  

A maior diferença, além do combustível, reside no fato do injetor do motor Diesel ser 

substituído por uma vela que larga uma centelha, fornecida por um circuito elétrico, que 

inflama a mistura comprimida de gasolina e ar (3
o 

tempo). 
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8.1.8 - Motor à Explosão 

É um motor que utiliza a gasolina como combustível. Realiza trabalho 

queimando uma mistura de vapor de gasolina e ar dentro de um cilindro. Por esta razão, 

é também chamado motor de combustão interna.  

Quando as misturas de ar com combustível queima formam-se gases quentes. 

Estes se expandem rapidamente e empurram as partes interiores do motor, levando-as 

mover-se. Este movimento pode rodas e hélices, ou operar máquinas.  

A potência de um motor à explosão, isto é, o trabalho que pode produzir, é 

geralmente expresso em cavalos-vapor ou watts.  

 Os motores à explosão são compactos e leves comparativamente a sua potência. 

Isto os torna mais usado em veículos. Automóveis, cortadores de grama, motocicletas, 

ônibus, aviões e pequenos barcos. Os motores à explosão também podem funcionar 

como usinas elétricas portáteis - por exemplo, para fornecer energia para acionar 

bombas e outras máquinas em fazendas.  

8.1.8.1 - Tipos de motores à explosão  

Existem dois tipos principais de motores à explosão: motores de movimento 

alternado ou motores alternativos e motores rotativos. Os motores alternativos possuem 

êmbolos que se movem para cima e para baixo ou para frente e para trás.  

Uma parte chamada virabrequim transforma este movimento alternado em 

movimento circular, giratório, que aciona rodas. Um motor rotativo, conhecido também 

como motor Wenkel, utiliza rotores no lugar de êmbolos. Os rotores produzem 

diretamente o movimento giratório.  

 Os motores a explosão alternativos são classificados (1) pelo número de tempos 

ou percurso do êmbolo em cada ciclo, (2) pelo tipo de compressão, (3) pelo modo em 

que são refrigerados, (4) pelo arranjo de suas válvulas, (5) pelo arranjo de seus cilindros 

e (6) pela maneira com são alimentados com ar e combustível.  
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8.1.8.2 - Ciclo 

Uma maquina térmica, que opera segundo o ciclo de Carnot, é considerada ideal 

ter o maior rendimento entre as máquinas térmicas, embora ainda seja menor que 1 

(100%). 

8.1.8.3 - TEOREMA DE CARNOT 

1ª parte; a máquina de Carnot (aquela que opera segundo o ciclo de Carnot) tem 

rendimento maior que qualquer outro tipo de maquina, operando entre as mesmas fontes 

(mesmas temperaturas). 

2ª parte; todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento, desde que operem 

entre as mesmas fontes (mesmas temperaturas). 

Para uma maquina térmica, o rendimento é dado por  η = 1-   

Em que: 

 

T1 = temperatura absoluta da fonte fria. 

T2 = temperatura absoluta da fonte quente.  

Os motores à explosão operam em um ciclo de dois tempos ou de quatro tempos. 

Um ciclo, ou modo de funcionamento do motor, significa os passos que devem ser 

repetidos par combustão da mistura ar - combustível nos cilindros. 

 Os tempos são os movimentos de vaivém dos êmbolos. Um motor de quatro 

tempos tem um ciclo composto dos tempos de admissão ou de aspiração; compressão; 

combustão ou explosão; e expulsão ou escapamentos dos gases.  

Em um motor com ciclo de dois tempos, o ciclo se opera combinando os tempos 

de admissão e compressão ao da explosão ao fim do tempo de explosão.  

Ainda que os motores de dois tenham baixa eficiência, são mais simples de 

construir e de menor custo do que os quatros tempos. São empregados onde abaixo 

custo é importante, com, por exemplo, em um cortador de grama.  

Um motor de dois tempos se desenvolve mais potência em relação ao peso e 

dimensão do que o motor de quatro tempos. Cada cilindro, em um motor de dois 

tempos, produz uma explosão a cada volta do virabrequim. Mas em um motor de quatro 

tempos, um cilindro produz uma explosão, uma volta sim, outra não do virabrequim.  

8.1.8.4 - Alta e Baixa Compressão 

Quando um êmbolo se move de baixo para cima em um cilindro, comprime a 

mistura de ar e gasolina na câmara de combustão. Um número conhecido como razão de 

compressão, indica proporção da mistura comprimida. Um motor de alta compressão 

pode Ter uma razão de compressão de dez para um. Tal motor comprime a mistura a 

1/10 do seu volume original. Um motor de baixa compressão tem uma razão de oito 

para um.  

 O motor de alta compressão queima a gasolina com mais eficiência que os de 

baixa compressão. Entretanto, os motores de alta compressão necessitam de gasolina 

com alto índice de octanagem. 
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 A maioria das gasolinas de alto índice de octanagem contém aditivos de 

chumbo, que danificam os aparelhos denominados conversores catalíticos, colocados no 

sistema de exaustão a fim de remover poluentes. No início da década de 1970, por esta e 

outras razões, os fabricantes reduziram as razões de compressão - e as necessidades de 

octanagem - dos motores de veículos.  

8.1.8.5 - Arranjo das Válvulas 

Os motores também são classificados pelo número e disposição dos cilindros. Os 

tipos mais comuns são motores em linha (no qual os cilindros estão dispostos em uma 

só fila), em V (em que os cilindros se dispõem em dois grupos iguais e formam um V), 

radial e horizontal oposto.  

Os motores radiais, nos quais os cilindros estão radialmente em torno do eixo de 

rotação, possuem um número ímpar de cilindros, três, cinco, sete ou nove. A maioria 

dos demais motores tem um número par de cilindros, quatro, seis, oito ou doze. 

8.1.8.6 - Ar e Combustível 

O combustível pode ser enviado aos cilindros por um carburador ou por uma 

bomba de injeção. Assim, os motores alternativos classificam-se em carburador ou de 

injeção. Como a combustão depende do ar e do combustível, a potência de um motor é 

limitada pela quantidade de ar que chega aos cilindros. Para aumentar a potência, um 

motor pode ser super-comprimido. Um super-compressor é uma bomba que força a 

entrada de ar adicional nos cilindros. O ar necessário para queimar uma unidade de 

gasolina pesa cerca de 20 vezes mais que a gasolina. 

8.1.8.7 - Partes do Motor à Explosão 

O bloco dos cilindros é uma estrutura rígida que mantém os cilindros em um 

alinhamento apropriado. Se o motor é refrigerado a líquido, o bloco é provido de camisa 

de água, isto é, possui passagem para o líquido em torno de cada cilindro. Em motores 

de automóveis, o bloco dos cilindros do motor formam uma única unidade. Em sua 

maior parte, os blocos dos cilindros são de ferro fundido ou de alumínio.  

         

Fig.34                                               Fig.35 
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Os cilindros são tubos nos quis podem deslizar os êmbolos para cima e para 

baixo no seu interior. Suas superfícies bem polidas possibilitam um encaixe perfeito 

entre o êmbolo e o cilindro e evitam o escapamento dos gases no êmbolo. Os cilindros, 

na maioria dos motores de automóvel, são parte do bloco. Alguns motores têm uma 

manga de cilindro, de aço ou de ferro fundidos especialmente endurecidos.  

 A cabeça do cilindro é uma peça fundida na parte superior do bloco do cilindro. 

A cabeça de cilindro, a face superior do cilindro e o copo de êmbolo formam a câmara 

de combustão, o local onde ocorre a queima da mistura ar-combustível. A cabeça do 

cilindro e o bloco também podem constituir uma única unidade.  

 O cárter do motor é onde uma estrutura rígida que suporta o virabrequim e o 

seu mancal. Nos motores, parte do virabrequim, ou o próprio virabrequim, pode 

integrar-se no bloco de cilindro. Um coletor de óleo aparafusado no fundo do cárter do 

motor contém o óleo de lubrificação do motor.  

 Êmbolos e bielas. Quando a mistura ar - combustível queima, os gases em 

expansão exercem uma força sobre o êmbolo. Esta força transmite-se, através de uma 

biela, ao virabrequim. O êmbolo contém três a seis ou mais anéis com a finalidade de 

evitar que os gases escapem para seu exterior e para não deixa que o óleo lubrificante 

entre na câmara de combustão.  

 O virabrequim transforma o movimento alternativo de vaivém do êmbolo em 

movimento giratório. O virabrequim possui diversas manivelas, formando ângulos entre 

si. Por exemplo, um motor de quatro tempos, em linha e com seis cilindros perfaz seis 

tempos de explosão em duas revoluções do virabrequim. As manivelas são dispostas em 

ângulos de 120º uma em relação à outra, de modo que os tempos de explosão são 

uniformemente espaçados nas duas revoluções.  

 

Fig.36 

O volante armazena energia durante a explosão do combustível e a libera 

durante os outros tempos, os que contribuem para que o virabrequim gire a velocidade 

constante.  

 Válvulas. Em um motor de quatro tempos, cada cilindro tem uma válvula de 

admissão, e uma válvula de expulsão, para deixar que os gases já queimados escapem. 

Estas são as chamadas válvulas de gatilho. Em muitos motores de dois tempos, o 
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movimento de êmbolo toma o lugar das válvulas separadas. Quando o êmbolo se move, 

fecha e abre os orifícios.  

 O eixo de comando abre e fecha as válvulas. Localiza-se de um lado a outro do 

motor e tem dois excêntricos em cada cilindro - um para a válvula de admissão e um 

para a válvula de expulsão. Em um motor de quatro tempos, o eixo de comando é 

engrenado com o virabrequim, de modo a girar com a metade da velocidade do 

virabrequim. O eixo de comando pode ser localizado na cabeça de um motor com 

válvula de cabeça em I, ou no cárter do motor. Cada excêntrico age através do tucho ou 

vareta seguidora para abrir a válvula em ponto adequada no ciclo do motor.  

8.1.9 - Desenvolvimento do Motor à Explosão 

Os primeiros motores de combustão interna utilizavam gases em vez de gasolina como 

combustível. O reverendo W. Cecil leu ante a sociedade Filosófica de Cambridge, na 

Inglaterra, em 1820, a descrição de suas experiências com um motor acionado pela 

explosão de uma mistura de hidrogênio e ar. Acredita ser o primeiro motor a gás em 

funcionamento.  

 William Barnett, inventor inglês, patenteou em 1838 a invenção de um motor a 

gás que comprimia uma mistura de combustível. O motor de Barnett tinha um único 

cilindro; a explosão ocorria primeiro na parte acima e depois embaixo do êmbolo.  

 Na França, Jean Joseph Ëtienne Lenoir construir o primeiro motor a gás 

realmente prático em 1860. O gás de iluminação de rua foi utilizado coma combustível. 

Este motor de um cilindro possuía um sistema de ignição com acumulador elétrico. Em 

1865, quatro centenas desses motores, em Paris, energizavam máquinas impressora, 

tornos e bombas de água. Lenoir instalou um motor a gás em um veículo a motor 

rústico.  

 Em 1862, Beau de Rochas, engenheiro francês, desenvolveu teoricamente um 

motor de quatro tempos. Mas não o construiu. Quatro anos depois Nikolaus August Otto 

e Eugen Langen, da Alemanha, construíram um bem - sucedido motor a gás de quatro 

tempos. Em 1876, Otto e Langrn obtiveram patentes nos EUA dos motores de dois 

tempos e de quatro tempos.  

 O primeiro motor de quatro tempos a queimar gasolina e realmente utilizável foi 

concebido e projetado em 1885 por Gottlieb Daimler, sócio de Otto e Langen. No 

mesmo ano, Karl Benz, alemão, também desenvolveu um bem- sucedido à explosão. Os 

atuais motores conservam-se basicamente semelhantes a esses.  
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9 - MOTORES A DOIS TEMPOS 

Motor a dois tempos é um tipo de motor de combustão interna de mecanismo simples. 

Ou seja, ocorre um ciclo de admissão, compressão, expansão e exaustão de gases a cada 

volta do eixo. Diferente dos motor de quatro tempos, as etapas de funcionamento não 

ocorrem de forma bem demarcada, havendo admissão e exaustão de gases 

simultaneamente, por exemplo. 

Um tempo de funcionamento do motor é percurso do ponto morto inferior ao ponto 

morto superior da trajetória do pistão. Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo 

de manivelas. No caso, chama-se o primeiro tempo de compressão e admissão, o 

segundo, de escape e transferência de calor. 

Em termos tecnológicos há dois extremos. Existem os motores de pequeno porte, que 

equipam motosserras, algumas motos, aeromodelos e pequenos geradores elétricos, por 

exemplo. E existem motores de grande porte, principalmente de ciclo Diesel, para 

propulsão naval, como o maior motor de combustão interna do mundo, o Wärstsilä-

Sulzer RT-flex96C. Os princípios, as formas e desempenhos de cada um destes grupos 

são tão extremamente distintos como as aplicações, devendo-se trata-los de maneira 

separada.                              

9.1 - Mecanismo: 

 
Fig.37 

Motor a dois tempos, sem válvulas, de ignição por faísca. 

Motores de pequenino porte, a dois tempos, não utilizam o cárter como depósito de 

óleo. A lubrificação obtém-se adicionando óleo diretamente ao combustível, na 

proporção típica de 1 volume de óleo para 40 de combustível, ou com a utilização de 

algum dispositivo de lubrificação automática, como o Lubrimat dos automóveis DKW 

ou o Autolub de algumas motocicletas. Durante a combustão, o óleo contido no 

combustível deposita-se nas superfícies metálicas lubrificando os elementos a medida 

que passa da câmara de combustão para o cárter. 

Estes motores frequentemente não possuem válvulas propriamente ditas, têm duas 

janelas na parede da câmara de combustão, para comunica-la com o exterior e o cárter: 

http://saber.sapo.mz/wiki/Motor_de_combust%C3%A3o_interna
http://saber.sapo.mz/wiki/Mecanismo
http://saber.sapo.mz/wiki/Compress%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/Expans%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/Ciclo_de_otto
http://saber.sapo.mz/wiki/Motor
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_inferior&action=edit
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_superior&action=edit
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_superior&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/Eixo_de_manivelas
http://saber.sapo.mz/wiki/Eixo_de_manivelas
http://saber.sapo.mz/wiki/Compress%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_calor
http://saber.sapo.mz/wiki/Motosserra
http://saber.sapo.mz/wiki/Moto
http://saber.sapo.mz/wiki/Aeromodelo
http://saber.sapo.mz/wiki/Gerador_el%C3%A9trico
http://saber.sapo.mz/wiki/Ciclo_Diesel
http://saber.sapo.mz/wiki/Propuls%C3%A3o_naval
http://saber.sapo.mz/wiki/Motor_de_combust%C3%A3o_interna
http://saber.sapo.mz/wiki/W%C3%A4rstsil%C3%A4-Sulzer_RT-flex96C
http://saber.sapo.mz/wiki/W%C3%A4rstsil%C3%A4-Sulzer_RT-flex96C
http://saber.sapo.mz/wiki/Igni%C3%A7%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/Fa%C3%ADsca
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Lubrimat&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/DKW
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Autolub&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/Combust%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/C%C3%A2mara_de_combust%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/C%C3%A2mara_de_combust%C3%A3o
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 A janela de admissão, por onde vai ser introduzida a mistura gasosa formada 

pelo ar e pelo combustível. 

 A janela de comunicação entre o cilindro e o cárter, à qual também se dá o nome 

de "transfere"; 

 A janela de escape, colocada na parte superior do cilindro e que faz a 

comunicação deste com o exterior, permitindo a saída dos gases queimados 

provenientes da combustão; 

O funcionamento ocorre conforme a seguinte sequencia: 

1. À medida em que ocorre o movimento ascendente do êmbolo, o mesmo obstrui 

as janelas, e em seguida comprime a mistura gasosa existente na parte superior 

do cilindro. 

2. Ao mesmo tempo cria-se um vácuo no cárter, que força a admissão de ar 

atmosférico no interior do mesmo. 

3. Quando o êmbolo atinge o ponto morto superior dá-se a ignição, devido à 

libertação da faísca na vela. Os gases pressionam o pistão em direção ao ponto 

morto inferior, produzindo assim trabalho, movimentando a cambota. Durante 

esta etapa, o êmbolo libera a janela de escape possibilitando a saída dos produtos 

de combustão. 

4. Próximo ao ponto morto inferior, o pistão abre a janela de transferência. Ao 

mesmo tempo, seu movimento descendente pressuriza o cárter, forçando a nova 

mistura a penetrar na câmara o que também contribui na exaustão de gases de 

combustão. Ao término desta fase o motor fica nas condições iniciais permitindo 

que o ciclo se repita. 

9.2 - O DESEMPENHO 

Comparando motores de mesmo porte (capacidade volumétrica e velocidade de 

rotação), motores de dois tempos têm maior potência em relação a motores de quatro 

tempos. Nas máquinas de dois tempos, como descrito a cima, ocorre um tempo de 

combustão por cilindro a cada volta da árvore de manivelas, enquanto nas máquinas de 

quatro tempos, ocorre um tempo de combustão a cada duas voltas. 

Por outro lado, motores de dois tempos de pequeno porte operam com menor eficiência 

térmica em decorrência da baixa qualidade de queima devida a deficiente mistura entre 

ar e combustível e conexão direta entre janelas de admissão e exaustão. Com isto, não é 

correto concluir que os mesmos têm o dobro da potência comparada aos de quatro 

tempos. 

Estas limitações provocam emissão de combustíveis não queimados através dos gases 

de exaustão como monóxido de carbono, fuligem e hidrocarbonetos, elevando o 

consumo (em cerca de 30%) e emissões atmosféricas. 

A concepção mais simples e a maior densidade de potência tornam os motores de dois 

tempos uma máquina leve dentre os motores a pistão o que os leva a equipar aviões e 

máquinas portáteis de baixo custo. 

http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_superior&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/Igni%C3%A7%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/wiki/Fa%C3%ADsca
http://saber.sapo.mz/wiki/Vela_de_igni%C3%A7%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_inferior&action=edit
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_inferior&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/Cambota
http://saber.sapo.mz/wiki/Combust%C3%A3o
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Ponto_morto_inferior&action=edit
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Efici%C3%AAncia_t%C3%A9rmica&action=edit
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Efici%C3%AAncia_t%C3%A9rmica&action=edit
http://saber.sapo.mz/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://saber.sapo.mz/wiki/Fuligem
http://saber.sapo.mz/wiki/Hidrocarboneto
http://saber.sapo.mz/w/index.php?title=Densidade_de_pot%C3%AAncia&action=edit
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MOTORES A DOIS TEMPOS 

 

Fig.38 

 

 

                    

 

Fig.39 
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Algumas das Aplicações  do motor a dois tempos;                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Fig.40 

 

 

Fig.41 
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        TRATORES COM MOTOR A DOIS TEMPOS 

 
Fig.42 

 

 
Fig.43 
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9.2.1 – Munktells BM 

  

Fig.44                                             

 

A BM 10 foi desenvolvida para pequenas e médias empresas. O trator também 

foi projetado para ser adequado para o trabalho de transporte não agrícolas. O 

motor era um dois-cilindros, dois tempos, uma unidade de lâmpada de ignição, 

que desenvolveram 23 hk em 1200 r / min. Ele tinha partida elétrica, e as 

lâmpadas de ignição foram aquecidas por serpentinas de aquecimento. 

 

 
Fig.45 
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10 - História do Automóvel 

O mais antigo veículo a motor, o Cugnot a vapor, foi construído em 1770. 

Carros a vapor mais práticos, como o Bordino, já existiam no início do século XIX, mas 

eram pesados e desajeitados. Leis restritivas e o aparecimento dos trens, mais rápidos e 

capazes de transportar mais passageiros, ocasionaram o declínio dos "carros" a vapor. 

Foi só em 1860 que a primeira unidade motriz prática para veículos foi desenvolvida, 

com a invenção do motor de combustão interna pelo belga Etienne Lenoir. Por volta de 

1890, Karl Benz e Gottlieb Daimler, na Alemanha, e Albert de Dion e Armand Peugeot, 

na França, fabricavam automóveis para venda ao público. Esses primeiros carros 

produzidos em número limitado iniciaram a idade do automóvel.  

Há mais de meio século atrás, quando dominava a máquina a vapor e já era 

empregada a energia elétrica, surgiu o motor alimentado pela gasolina. E quando as 

qualidades explosivas da gasolina ficaram definitivamente estabelecidas, foi possível o 

aparecimento do automóvel. O aperfeiçoamento, ao mesmo tempo, do motor de 

combustão interna, isto é, aquele que recebe o combustível misturado c/ ar e que se faz 

explodir por faísca elétrica, movimentando o êmbolo dentro de um cilindro, propiciou 

rápido desenvolvimento do automóvel. Assim, em 1882, o engenheiro alemão 

DAIMLER começou a construir os primeiros motores práticos de gasolina. Em 1885, 

montou um desses motores numa espécie de bicicleta de madeira e, no ano seguinte, 

uma carruagem de 4 rodas. Foi o primeiro automóvel que realizou, com êxito, viagens 

completas. Desde então, surgiram novos modelos que passaram a ter rodas de borracha, 

faróis e pára-choques.  

Contam as crônicas da época, que logo que os primeiros carros a motores de 

explosão começaram a circular nas estradas, muitos foram apedrejados por serem 

considerados "inimigos da segurança pública, ruidosos e fedorentos" e muito perigosos 

com suas velocidades de 18 km por hora... Antes de 1900, pois, um passeio de 

automóvel era uma aventura. Por isso, muitos governos chegaram a promulgar leis 

especiais que obrigavam os proprietários dos carros e fazer os seus veículos serem 

precedidos por guardas com lanternas coloridas ou bandeiras vermelhas.  

Com a fabricação do primeiro carro Henry Ford, nos Estados Unidos, iniciou-se 

a fabricação em massa de automóveis, barateando o seu preço no mercado, propiciando 

assim oportunidade a milhões de pessoas possuírem o seu próprio auto. A notável 

difusão do uso do automóvel, que tal forma de produção permitiu, fez com que os 

fabricantes melhorassem a apresentação e forma dos carros, de ano para ano, até 

chegarmos aos maravilhosos modelos aerodinâmicos de nossos dias.  

No nosso país, desde 1954, já estão instaladas e em pleno funcionamento, 

numerosas fábricas de automóveis, caminhões e caminhonetes, na região compreendida 

pelas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Santo André, nas proximidades da 

cidade São Paulo. 
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Algumas fotos dos primeiros automóveis da Ford dos anos de 1909 a 1945.  

 

 

            Fig.46 

 

Fig.47 
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Fig.48 

11 - APLICAÇAÕ DA TERMODINÂMICA NO RESFRIAMENTO DO MOTOR 

 

 

FIG.49 

11.1 - RADIADOR É neste elemento que se realiza o armazenamento resfriamento de 

água que retirou o calor do motor. Sua constituição é muito simples e reduz-se a dois 

reservatórios, um superior e outro inferior, os quais ficam unidos por uma serie de tubos 

munidos de caneletas, para conseguirem uma maior transferência de calor com o ar. 

No reservatório superior existem dois orifícios, sendo localizados na parte de 

cima, possuindo uma tampa, para enchimento do radiador e outro na lateral (bocal) que 

se encontra conectado ao motor por meio de uma tampa adequada.  

Sua função é equilibrar a temperatura do motor que por muitas vezes é aquecida 

a uma temperatura quase 800 
0
C e dando um trato de durabilidade no motor de qualquer 

veículo que trabalha com resfriamento a água, diferentes daquele que o resfriamento é 

com o ar, um exemplo simples e próximo de nós são os  motores de quatro tempos que 

possuem caneletas externas que trabalham com função de resfriamento e equilíbrio da 

temperatura do motor.  Exemplo de um motor refrigerado a ar; 
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Fig.50 

 
Fig.51 

 

 

Caneletas de motores elétrico para refrigeração do motor . 

 

 
Fig.52 
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Fig.53 

 

Sistema de refrigeração da geladeira 

 

 

 
 

Fig.54 
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12 - A TERMODINÂMICA NA PRODUÇÃO DE CERÂMICA 

 

Com a evolução do homem a descoberta do fogo e o seu crescente 

desenvolvimento surgiram algumas necessidades sendo uma delas a moradia; em busca 

de proteção as chuvas do vento e das noites leva o homem a pensar numa maneira de 

desenvolver técnicas de produção de materiais que fossem utilizados na construção de 

castelos e muralhas e choupanas para se protegem de animais e para demonstração de 

poderio capitalista onde residiam grandes reis e príncipes como sua família. 

 A partir daí surge então a técnica de amassar o barro e após amassar secá-lo, 

mas ainda não estava perfeito o material não tinha uma durabilidade esperada, com o 

passar do tempo com algumas chuvas e serenos os blocos de barro começavam a se 

deteriorar ocasionando queda de grandes palácios e prejuízo a aqueles que projetavam 

suas moradas em grandes castelos e palácios para os seu herdeiros .  

Com o aquecimento do fogo e que a partir daí surge uma nova fronteira de 

fabricação de blocos para sociedade que esperava um produto de qualidade e de grande 

durabilidade para seus feitos e suas construções nos palácios os blocos vieram sendo 

desenvolvidos em formas manuais até passarem pelo processo da evolução tecnológica 

sendo fabricados por maquinas diminuindo a Mao de obra humana passando pelo 

processo industrial com estudo e analise projetando uma qualificação cada vez melhor. 

Para isso foi construído grandes fornos que eram alimentados com lenha e assim 

enviava o calor para os blocos que são mais conhecidos atualmente de tijolos que é de 

grande utilidade para engenharia civil sendo utilizado nas construções sendo melhorado 

cada vez mais no intuito de desenvolver um produto de qualidade superior de baixo 

custo para o consumidor facilitando o trabalho nos canteiros de obras deixando claro a 

evidencia da importância do calor e o seu estudo na fabricação dos blocos cerâmico ou 

propriamente dito tijolos dando um parecer de que sem calor não se desenvolveria tal 

técnica para o atual marketing no desenvolvimento das vendas e propagandas 

imobiliárias surgindo e dando essa a importância de estudar o calor necessário para a 

fabricação dos blocos com uma qualidade que de segurança e tranquilidade na área de 

moradia. 

           Os vestígios mais antigos de tijolos datam de 7500 a.C.; foram encontrados em 

Çayönü, no sudeste da Anatólia, na Turquia. Em descobertas mais recentes, foram 

encontrados tijolos de 7000 e 6395 a.C., em Jericó e em Çatalhüyük, respectivamente.                                 

A partir de dados recolhidos nestas e outras descobertas arqueológicas, foi concluído 

que os tijolos cozidos (em detrimento dos tijolos secos ao sol - adobe) foram inventados 

no terceiro milénio antes do nascimento de Cristo, no médio oriente.  

Os tijolos foram uma inovação tecnológica importante, pois permitiram erguer 

edifício resistentes à temperatura e à humidade, numa altura em que o homem deixou de 

ser nômada, passando a ter a necessidade de possuir construções resistentes e duráveis. 

Por volta do ano de 1200 a.C., o fabrico de tijolos generalizou-se na Europa e na Ásia. 

O trabalho de assa-lo depende de tecnicas e bons fornos que as figura segue no 

processo final do tijolo, sendo então dado a importancia e um tratado a aplicação do 

calor e o seu estudo pode ocassionar um produto de qualidade superior quanto tange a 

vitrilidade do tijolo quanto a sua temperatura. 

 

      

 

 

      

http://pt.wikipedia.org/wiki/AnatÃ³lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/JericÃ³
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ã‡atalhÃ¼yÃ¼k
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://pt.wikipedia.org/wiki/MÃ©dio_Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
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Evolução do tijolo manual para industrial.                   

 

 
Fig.55 

 

Tijolos assados no forno 

 

 

 
 

Fig.56 

 

Tijolos assados no forno 
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Fig.57 

 

 

 
Fig.58 

 

 

 

Produção de telhas 

 

 

            
 

Fig.59                                                               Fig.60 
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13 - FORNOS 

 

               
              Fig.61                                  Fig.62                                  Fig.63 

É uma ferramenta fundamental numa cerâmica para as lajotas ou tijolos 

passarem pelo processo de transformação onde passara de matéria prima para produto 

de consumo isso é relativamente trabalhado a certa temperatura por profissionais 

preparados para realizar tal transformação deixando e industrializando um produto com 

mais eficiência e qualidade para o consumidor. 
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14 – SUOR 

 

O suor é uma substancia provocada por uma glândula conhecida como glândula 

sudorípara esta tem sua função de trazer e fazer o equilíbrio térmico do corpo humano. 

O corpo humano tem um limite de resistir uma temperatura de 39 
0
C ultrapassando esta 

temperatura o corpo não suporta provocando as hemorragias, conseqüentemente a morte 

do individuo.  

Com isso as glândulas têm suma importância conforme a figura observa-se 

varias partes e suas importantes funções para o corpo humano reconhecendo ai a 

aplicação da termodinâmica na saúde com o estudo dos termômetros encontrou-se o 

limite de temperatura para que o ser humano resistisse a temperaturas. 

 

           
 

Fig.64                                                 Fig.65 
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15 - APLICAÇÃO DA TERMODINAMICA NA ÁREA DE FRIOS  

As câmaras frigoríficas são compartimentos refrigerados, fechados, isolados 

termicamente, mantidos as condições termo higrométricas, isto é, de temperatura e de 

umidade, mais adequados para a conservação dos gêneros alimentícios.  A manutenção 

das condições termo higrométricas requeridas é provida por uma unidade de 

refrigeração, eventualmente integrada por sistemas de aquecimento e umidificação. 

Cada câmara frigorífica deve ser projetada para um determinado fim, cuja carga térmica 

a ser retirada pelo equipamento frigorífico e o período de tempo necessário do processo 

são calculados criteriosamente. 

 

                                                                                              

                                                                                                  

 

        

Fig.66 

As câmaras frigoríficas de temperatura ao redor de 0°C e umidade relativa 

elevada são utilizadas para a conservação de gêneros alimentícios frescos por breves 

períodos de tempo. As câmaras de baixa temperatura, caracterizadas por um elevado 

isolamento térmico, mantêm no seu interior as baixas temperaturas necessárias para a 

conservação dos produtos congelados. As câmaras de atmosfera controlada, a 

temperatura média - altas são caracterizadas por ser isoladas e ter equipamentos aptos a 

produzir no seu interior atmosferas artificiais tais para prolongar a duração da 

conservação de alguns produtos hortifrutigranjeiros.  

As câmaras para o controle do amadurecimento dos produtos hortifrutigranjeiros 

são câmaras de refrigeração a temperatura alta – média, de estrutura parecida àquela das 

câmaras de atmosfera controlada, no interior das quais tenham as condições termo 

higrométricas que variam na atmosfera em função de ciclos preestabelecidos. 

Abaixo aparecem algumas situações de pouco caso na utilização das câmaras 

frigoríficas, situações adversas que vão desde a falta de arrumação dos produtos, a falta 

de limpeza dos evaporadores, resistência de degelo queimada, dreno de bandeja 

entupido, borracha da porta danificada, falta de ventilador no evaporador: 
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Fig.67                                                                   Fig.68 

 

             

Fig.69                                                                Fig.70 

 

          

Fig.71                                                               Fig.72 
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Fig.73                                                                          Fig.74 

 

Fig.75 

A partir do desenvolvimento industrial a busca por melhores condições de 

conservação de alimento por um tempo maior e a exigência do mercado por produtos 

em níveis de qualidade o qual o consumidor pudesse ter uma segurança de que o 

produto estava em condições de ser consumido com padrão de qualidade comprovada, 

nasce a necessidade de um sistema de conservação de produtos perecíveis em presença 

do calor com isso nasce as grande estufas que por sua vez tem a função de baixar a 

temperatura dando assim a ausência de calor podendo conservar o alimento que a 

indústria fabrica e encaminhada para o mercado que vai ser  consumido na certeza que o 

produto estará no padrão de conservação segura de consumo. 

Isso fez com que a ciência que estuda a temperatura ganhasse campo nas 

pesquisas e no melhoramento que fizeram no decorrer dos tempos  até alcançar o 

desenvolvimento a que chegou e que tem se alavancado inclusive em transporte de 

alimentos de baixas temperaturas que é o caso das estufas a que chamamos são elas 

responsáveis para armazenar o alimento que precisa de uma temperatura baixa para a 

sua conservação. Existem vários modelos de estufas existem estufa-imóvel e a estufa-

móvel que é estufa que são adaptadas e montadas em veículos de transporte pequeno, 

médio e grande porte para exportar a mercadoria e preservar o seu estado normal e não 

alterar sua qualidade alimentícia industrial. 
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16 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste trabalho foi mostrar a origem histórica da termodinâmica, 

procurando relatar os conceitos, as técnicas e aplicações das descobertas científicas no 

campo da física, e o desenvolvimento social que facilitou a vida da humanidade que 

evoluiu de um padrão manufatureiro para um padrão mecanizado, tornando a indústria, 

uma máquina da pesquisa científica de grande transformação tecnológica, econômica e 

social. 

Estudos realizados provaram que os trabalhos de muitos pesquisadores fizeram da 

termodinâmica uma ciência que alavancou a economia e o desenvolvimento industrial, 

tornando assim, a pesquisa uma grande contribuição a ciência que consideramos 

importante; também relatamos o trabalho de cada cientista, e suas grandes descobertas e 

comprovações que foram se desenvolvendo até tornarem teorias comprovadas, dando 

respostas aos vários comportamentos naturais que às vezes eram ignorados. 

 

Todos os ramos da medicina tem se desenvolvido muito, mas o segmento que 

nos interessa é a saúde térmica humana e animal, onde observamos a importância do 

calor e da vida em seu estado de equilíbrio, preenchendo assim, mais uma lacuna que os 

estudos termodinâmicos têm trabalhado para expandir em todas as áreas afins. Em física 

são realizados estudos juntamente com os engenheiros com a finalidade de construir 

peças mecânicas visando melhorar a eficiência dos motores, a exemplo; radiadores que 

servem para controlar a temperatura dos motores.  

A indústria não parou, as exportações de produtos alimentícios, trouxeram uma 

exigência à conservação dos alimentos que eram comercializados e que às vezes não 

chegava ao seu destino final, a mercadoria não resistia ao calor, chegando ao destino em 

situações não comestíveis gerando prejuízos industriais irreparáveis. Com o intuito de 

melhorar começaram a testar a conservação de produtos em baixas temperaturas e 

percebeu que era viável a construção de estufas para transporte e para conservação de 

alimentos fabricados para o consumo, podendo assim, transportar produtos perecíveis a 

longas distância e armazenar por longo tempo. Nessas condições o produto chega ao 

destino final sem alteração em seu estado normal. 
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