
Fı́sica
Aula 8 – Termodinâmica
por Luiz Otávio Limurci

Temperatura

A primeira noção que se tem de temperatura é
a sensação de frio ou quente, verificada ao tocar
um corpo. Porém, isso não pode ser considerado
como parâmetro para uma medição correta. Na ver-
dade podemos dizer que temperatura é uma gr-
nadeza que relaciona o grau de vibração das
part́ıculas que formam um corpo.

Lei zero da termodinâmica

Imagine duas barras que estão em temperaturas dife-
rentes. Se elas forem colocadas em contato térmico,
após algum tempo as duas barras ficarão na mesma
temperatura, ou seja, estarão em equiĺıbrio térmico.

Termômetros

É um instrumento que após permanecer em contato
com um corpo por um determinado tempo, entra
em equiĺıbrio térmico com ele. Possui também uma
escala numérica que permite quantizar a temperatura
medida.

Escalas de Temperatura

Com o desenvolvimento dos termômetros, várias es-
calas surgiram. As mais utilizadas atualmente são:

1. Escala Fahrenheit: Criada em 1724 por um
f́ısico alemão chamado Daniel Gabriel Fahre-
nheit, é muito utilizada em páıses de lingua
inglesa, principalmente Estados Unidos e Ingla-
terra.

2. Escala Celsius: Constrúıda em 1742 pelo f́ısico
Anders Celsius, utiliza como pontos fixos o gelo
em processo e fusão, cujo valor foi zero, e ponto
de ebuliçao da água, com valor 100. É a mais
usada no mundo.

3. Escala Kelvin: É muito utilizada em experi-
mentos cient́ıficos, e reconhecida como unidade
padrão no Sistema Internacional de Unidades
(SI).

Conversão de Temperaturas

Em muitas situações é necessário fazer a conversão
entre essas escalas. Para isso, é preciso saber qual a
relação entre seus pontos fixos, na água com gelo e
na água fervente.

Fazendo esse experimento, na água com gelo os
termômetros marcam 0oC em Celsius, 32oF e 273
em Kelvin.

Já na água fervente, 100oC em Celsius, 212oF
e 373 em Kelvin.

Para estabelecer uma relação entre as escalas faz-se
a razão entre as diferenças de temperatura.

Tc− 0

100− 0
=
Tf − 32

212− 32
=
Tk − 273

373− 273

Tc

5
=
Tf − 32

9
=
Tk − 273

5
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Dilatação Térmica

Dilatação dos Sólidos

Nos sólidos, a matéria tem forma própria e volume
definido, pois as moleculas que a compões estão for-
temente ligadas entre si.

1. Dilatação linear: Devemos considerar a va-
riação do comprimento do corpo em função
da temperatura, portanto há variação em uma
única dimensão do corpo.

A variação do comprimento (∆L) é diretamente
proporcional à variação de temperatura (∆θ)
,ao comprimento inicial (L0) e ao coeficiente de
dilatação linear (α). Assim:

∆L = L0.α.∆θ

A unidade do coeficiente de dilatação linear no
S.I. é 1/oC ou oC1−.

2. Dilatação superficial: Devemos considerar a
variação da área do corpo em função da tempera-
tura, portanto há variação em duas dimensões
do corpo.

A variação da área (∆A) é diretamente propor-
cional à variação de temperatura (∆θ) ,à área
inicial (A0) e ao coeficiente de dilatação superfi-
cial (β). Assim:

∆A = A0.β.∆θ

3. Dilatação volumétrica: Consideramos a va-
riação do volume do corpo, portanto ha variação
de suas três dimensões.

Assim como nos casos anteriores, a variação
do volume (∆V ) é diretamente proporcional à
variação de temperatura (∆θ) ,ao volume inicial
(V0) e ao coeficiente de dilatação volumétrico
(γ). Assim:

∆V = V0.γ.∆θ

Dilatação Anomala da Água

Na maioria das substâncias, o volume aumenta na
fusão e diminui na solidificação. A água é uma das
exceções: seu volume diminui quando ferve e aumenta
quando congela.

Ao aquecer certa quantidade de água inicialmente
a 0oC e pressão de 1atm, verifica-se que, de 0 oC a
4oC, ocorre diminuição do volume. A partir de 4oC,
a dilatação térmica passa a prevalecer e a substancia
volta a se comportar como as demais.

Esse fenômeno é representado no gráfico do volume
em função da temperatura abaixo.

1. Situação 1: O volume do gelo aumenta com o
aumento da temperatura abaixo de 0oC, preva-
lecendo a dilatação térmica.

2. Situação 2: O volume diminui na fusão à tem-
peratura constante de 0oC.

3. Situação 3: O volume da água diminui com o
aumento da temperatura de 0oC a 4oC.

4. Situação 4: O volume da água aumenta com
o aumento da temperatura acima de 4oC, pre-
valecendo a dilatação térmica.
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tion*Variação da densidade com a temperatura
A densidade de uma substância é dada pela relação
entre sua massa e volume.

d =
m

V

Isolando o volume e substituindo na equação da
dilatação volumétrica, podemos obter:

V − V0 = V0.γ.∆θ

m

d
=
m

d0
.(1 + γ.∆θ)

d =
d0

1 + γ.∆θ

Calor

É definido como a energia que se transfere espon-
taneamente de um corpo com maior temperatura,
para um corpo de menor temperatura. Pela definição
pode-se concluir que só existe calor quando houver
diferença de temperatura entre os corpos.

Capacidade térmica

Quando não há mudança de fase, a variação da tempe-
ratura é diretamente proporcional ao calor absorvido
ou perdido pelo corpo. Capacidade térmica significa
o calor necessário para variar em uma unidade a tem-
peratura do corpo, que pode ser feito de diferentes
substâncias. É dada por

C =
Q

∆θ

ou
Q = C.∆θ

A unidade de capacidade térmica no S.I. é joule
por kelvin (J/K).

Calor especı́fico

É uma caracteŕıstica da substância que compõe o
corpo. Representa a quantidade de energia necessária
para elevar em um grau Celsius a temperatura de
um grama de alguma substância.

c =
C

m

ou
C = m.c

Sua unidade é usualmente escrita como cal
g.oC ou

no S.I. J
kg.K .

Quantidade de calor

Representa a quantidade de energia transmitida por
uma substância sem que haja mudança de fase. É
dada por:

Q = m.c.∆θ

Obs:Quando o corpo esquenta, ele recebe calor
(Q>0). E quando o corpo esfria, ele cede calor (Q<0).

Mudança de fase

Quando um sólido é aquecido sua temperatura au-
menta até um valor determinado. Continuando a
receber calor, a sua temperatura permanece cons-
tante e toda energia recebida é utilizada na quebra
das ligações moleculares, provocando uma mudança
de fase chamada fusão.

Depois que todo o sólido se transformou em
ĺıquidom a energia recebida aumenta a temperatura
novamente, até determidado valor e volta a ficar cons-
tante. A energia recebida a partir desse momento é
utilizada em uma nova mudança de fase, chamada
vaporização.

Esse comportamento é representado conforme o
gráfico.

O comportamento é semelhante no sentido inverso,
quando é retirado calor da substância. Isso é demosn-
trado no gráfico abaixo

Calor latente

Na mudança de fase, a temperatura permanece cons-
tante e todo o calor é usado para realizar a trans-
formação da substância. Pode ser definido como a
quantidade de calor Q que um corpo, de massa m,

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 3 de 6



recebe ou cede por unidade de massa, sem variar sua
temperatura.

Matematicamente é escrito como

L =
Q

m

A unidade de calor latente no S.I. é joule por
kilograma (J/kg).

Podemso reescrever a equação para determinar a
quantidade de calor latente, que será

Q = m.L

Calorı́metro

Para evitar que o meio exterior interferisse nos expe-
rimentos envolvendo trocas de calor, os pesquisadores
procuram realiza-los em recipientes termicamente
isolados. Os materiais que permitem a construção
desses objetos são chamados de isolantes térmicos
que dificultam a transmissão de calor. São exemplos
de isolantes: isopor, cortiça, lã de vidro, etc.

Esses recipientes recebem o nome de caloŕımetro e
podem ser encontrados nas residências com o nome
de garrafa térmica. Além de não transmitir energia
térmica, o caloŕımetro não deve também absorver
energia. Dessa forma, ele deve ter uma capacidade
térmica (C) muito pequena.

O caloŕımetro permite que objetos em seu interior
alcançem o equiĺıbrio térmico, já que não existem
trocas de energia com o exterior. Portanto

Qcedido +Qrecebido = 0

Propagação de calor

Condução

É o processo de propagação por meio do qual a
energia passa de part́ıcula para part́ıcula, sem que
haja transporte de matéria. Os materiais podem ser
divididos em duas categorias.

Condutores são aqueles em que a propagação e
calor por condução ocorre com facilidade. Exemplo:
metais.

Isolantes são os materiais que dificultam a pro-
pagação de calor por condução. Exemplos: água,
plástico, isopor, vidro.

Convecção

É a forma de propagação de calor em que a matéria
e a energia se movimentam por causa da diferença
de densidade entre as partes quentes e frias de uma
substância. A convecção ocorre nos fluidos, ou seja,
ĺıquidos e gases.

Quando aquecemos um fluido, em razão de sua
dilatação, aumento de volume, ele torna-se menos
denso. O fluido menos denso sobe e o mais denso (me-
nor temperatura) desce, ocupando seu lugar. Dessa
forma é feita a troca de calor entre regiões.

Portanto, quando é feito o aquecimento de uma
substância, este deve ser realizado por baixo, para
que o fluido aquecido suba. E o resfriamento deve
ser feito pela parte de cima, para que o fluido de
menor temperatura desça, como ocorre na geladeira.

Irradiação

Esse tipo de propagação acontece devivo às ondas
eletromagnéticas. Dessa forma, pode ocorrer tanto
no vácuo quanto nos meios materiais. Já a condução
e convecção só se propagam em meios materiais.

A energia do sol chega até a Terra exclusivamente
por irradiação, atravessando uma grande região de
vácuo.
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As ondas de calor, ao atingirem um corpo, sofrem
reflexão, absorção e transmissão.

• Reflexão: ocorre com maior intensidade em
superficies claras e espelhadas. Por isso, é acon-
selhável, no verão, usar roupas claras.

• Absorção: acontece com maior intensidade em
superficies rugosas e escuras.

• Transmissão: ocorre com maior intensidade
nos condutores de calor, que permitem pro-
pagação por condução.

Termodinâmica

Trabalho de um gás

Vamos considerar um gás contido em um cilindro
com êmbolo móvel, e sobre o êmbolo, um corpo de
massa m. O gás pode sofrer transmormações, porém
sua pressão mantem-se constante, pois não varia o
peso sobre ele.

Se aquecermos o sistema, o gás sofrerá expansão,
conforme a imagem abaixo.

Lembrando de cinemática, onde trabalho era o
produto entre uma força por um deslocamento, trans-
pondo para o nosso caso temos que

W = p.∆V

Como a pressão é sempre positiva, o trabalho assume
o mesmo sinal da variação do volume.

Em uma expansão, ∆V é positivo, portanto o tra-
balho realizado é positivo. Nesse caso, o gás fornece
energia para o meio na forma de trabalho.

Em uma compressão, ∆V é negativo, portanto
o trabalho realizado é negativo. Nesse caso, o gás
recebe energia do meio.

No S.I. trabalho é dado em joule (J)

Energia interna

É a energia do sistema devida às condições intŕınsicas.
Não é posśıvel medir diretamente a energia interna
de um sistema, somente sua variação. Para gases
ideais, essa variação será:

∆U =
3

2
.p.∆V =

3

2
.n.R.∆θ

No S.I. energia interna é dada em joule (J).

Primeira Lei da Termodinâmica

De acordo com o prinćıpio da conservação de energia,
se um gás receber calor, essa energia poderá ser
armazenada e/ou transferida ao meio da forma de
trabalho.

A equação que relaciona calor, trabalho e energia
interna é:

Q = W + ∆U

Transformações termodinâmicas

Analisaremos o que acontece com o trabalho, quan-
tidade de calor e variação da energia interna nas
transformações de um sistema termodinâmico.

Transformação isobárica

A pressão permanece contante e o volume é dire-
tamente proporcional à temperatura. Nessa trans-
formação temos realização de trabalho e troca de
calor com o meio.

Q 6= 0 e W 6= 0
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Transformação isovolumétrica

O volume permanece contante e a pressão varia de
maneira diretamente proporcional à temperatura.
O gás não realiza nem recebe trabalho, todo calor
recebido é transformado em energia interna.

∆U = Q e W = 0

Transformação isotérmica

A temperatura permanece contante e o volume é
inversamente proporcional à pressão.

∆U = 0 e W = Q

Transformação adiabática

Não há troca de calor entre o gás e o meio externo.

Q = 0 e ∆U = −W

Transformação cı́clica

O estado final do gás é igual ao estado inicial, assim a
temperatura inicial é igual a final, consequentemente,
a variação de energia interna é nula.

∆U = 0 e W = Q

Segunda lei da termodinâmica

Na natureza, observamos que as transformações es-
pontâneas de trocas de calor ocorrem sempre de
determinado modo. Por exemplo, o café quente es-
fria até atingir a temperatura ambiente. O processo
contrário não ocorre.

De maneira geral, podemos afirmar que o calor flui
espontâneamente dos corpos de maior temperatura
para os de menor temperatura.

Isso não impede que o calor flua no sentido
contrário, isso só acontecerá com a realização de
trabalho.
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