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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Este Caderno propõe Situações de Apren-
dizagem e atividades que foram elaboradas 
com o propósito de auxiliar você, professor, 
a desenvolver suas aulas de Física de maneira 
cada vez mais instigante para os alunos e, ao 
mesmo tempo, contribuir para a formação de 
indivíduos capazes de participar do proces-
so de transformação da sociedade de forma 
consciente em relação às questões sociais, am-
bientais e tecnológicas.

Este material está dividido em seis partes: a 
primeira trata do tema Fenomenologia: calor, 
temperatura e fontes, desenvolvido em quatro 
Situações de Aprendizagem; a segunda apre-
senta o tema Trocas de calor e propriedades 
térmicas da matéria, desenvolvido também em 
quatro Situações de Aprendizagem; a terceira 
traz o tema Aquecimento e clima, desenvolvido 
em três Situações de Aprendizagem; a quarta 
mostra o tema Calor como energia, desenvol-
vido em duas Situações de Aprendizagem; a 
quinta trata do tema Máquinas térmicas, de-
senvolvido em quatro Situações de Aprendiza-
gem; e, finalmente, a sexta, apresenta o tema 
Entropia e degradação da energia, desenvolvi-
do em duas Situações de Aprendizagem.

As Situações de Aprendizagem dos três pri-
meiros temas tratam de questões do cotidiano 
que envolvem as trocas de calor, os isolantes 
térmicos, o uso de marcadores e reguladores 
de temperatura, as mudanças de temperatura 
no dia a dia e o clima em geral. O conceito de 
calor, entendido como energia em trânsito na 
matéria e na radiação, associado ao conceito 
de temperatura, permite a iniciação ao estudo 
das máquinas térmicas (temas 4 e 5), cuja uti-
lização foi determinante para a mudança de 
padrões de produção na sociedade moderna, 
contribuindo para a Revolução Industrial no 
século XVIII.

A opção pelo estudo do calor e da tem-
peratura em situações experimentais, e não 
apenas pelos problemas abstratos, deve-se 
ao fato de: 1) haver uma série de atividades 
de fácil execução e de interesse para os alu-
nos; 2) ser mais eficiente a definição científica 
desses conceitos por meio de experiências;  
3) permitir que os alunos se familiarizem com 
a necessidade de recorrer aos domínios teóri-
co e experimental para lidar com proprieda-
des e características da matéria. 

Várias atividades deste Caderno dão início 
ao estudo de um tema, investigando primei-
ro os conhecimentos prévios dos alunos, em 
termos de conceitos e de representações lin-
guísticas. Esse tipo de procedimento propõe 
desenvolver competências no domínio da lin-
guagem por meio da reconstrução de concei-
tos e da adequação da linguagem matemática 
e científica.

Inicia-se o estudo do calor pela tomada de 
consciência de seu uso em situações cotidia-
nas. Essa atividade é seguida por outras, em 
que se busca o reconhecimento das fontes de 
calor e dos armazenadores de “frio” no am-
biente doméstico e os materiais empregados 
para essa finalidade. Isso possibilita diferen-
ciar o uso comum e o científico dos termos ca-
lor e temperatura e mostrar a inexistência do 
frio como entidade científica. 

A medida da temperatura e as variações 
das dimensões dos materiais em função da 
variação da temperatura são tratadas na 
sequência. Os conceitos de temperatura e 
coeficiente de dilatação estão relacionados 
por leis físicas simples, e o seu conhecimen-
to abre possibilidade para a construção 
adequada de aparelhos para a “medida” do 
calor. Dessa forma, esses temas são aqui 

ORiEnTAçãO SObRE OS COnTEúdOS dO VOLumE
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abordados na construção de medidores (ter-
mômetros) e de reguladores de temperatura. 
A linguagem empregada no cotidiano para 
medir o calor e a temperatura, como caloria 
e graus Celsius e Fahrenheit, é analisada e 
discutida em termos científicos. 

O tema 3 apresenta aos alunos o estudo 
das trocas de calor e das propriedades tér-
micas da matéria, que estão na origem dos 
fenômenos climáticos. As trocas de calor na 
atmosfera, com o estudo das brisas, e o ciclo 
do calor no sistema terrestre são assuntos 
que permitem estender o uso dos conceitos 
aprendidos para situações globais e tratar 
questões de atualidade, como as mudanças 
climáticas. 

O tema 4 inclui um experimento para me-
dir o equivalente mecânico do calor, empre-
gando materiais simples. Em seguida, o tema 
5 trata da importância e do funcionamento 
das máquinas a vapor. O contexto da primeira 
Revolução Industrial situa o surgimento das 
máquinas a vapor, substituindo parte do tra-
balho humano e animal. Um estudo de natu-
reza histórica permite relacionar necessidades 
produtivas nas minas de carvão e na recente 
indústria têxtil com a invenção de máquinas 
baseadas na força motriz do fogo. 

Dessa forma, as máquinas são associadas a 
necessidades sociais, e mostra-se que elas não 
surgiram por acaso. Suas diversas etapas de de-
senvolvimento permitem qualificar a atividade 
tecnocientífica como um processo de sucessivas 
aproximações – sujeito a erros e superações, 
muitas vezes com profundas transformações 
nos modelos científicos – que envolvem a ima-
ginação e a criatividade, bem como a razão.

Sugerimos visitas ou trabalhos de cam-
po com os alunos, de modo que eles iniciem 
o estudo das máquinas térmicas presentes no 
cotidiano. A partir de entrevistas com mecâ-
nicos automotivos e técnicos em refrigeração, 

os principais elementos presentes em motores 
e geladeiras são reconhecidos. Essas duas má-
quinas térmicas, que funcionam de maneiras 
opostas no que se refere ao emprego de fontes 
quentes e frias, permitem discutir e formalizar 
leis e princípios termodinâmicos importantes. 
Os ciclos de transformação no interior dessas 
máquinas reais são abordados até se chegar ao 
ciclo de máquinas ideais e à formulação do se-
gundo princípio da termodinâmica.

O tema final deste Caderno retoma e apro-
funda o estudo da energia na perspectiva atu-
al, considerando os debates sobre escassez e 
racionalização. A aparente contradição en-
tre a conservação da energia e a necessidade 
de sua economia no atual contexto serve de 
pano de fundo para uma discussão importan-
te sobre as irreversibilidades de certas trans-
formações e para a introdução do conceito 
de entropia. Dados sobre a matriz energética 
brasileira ampliam essa discussão, abrangen-
do as fontes de energia renováveis e não reno-
váveis e os impactos de sua produção e de seu 
uso no cotidiano.

Construir e aplicar conceitos para a compre-
ensão de fenômenos naturais e também tomar 
decisões para resolver situações-problema  
são a tônica das Situações de Aprendizagem 
propostas neste Caderno, o que pode ser  iden- 
tificado nos encaminhamentos de problemati-
zações que solicitam a participação dos alu-
nos nas soluções. 

O desenvolvimento da competência de re-
lacionar informações para construir argumen-
tação consistente está presente em diversos 
momentos do desenvolvimento das Situações 
de Aprendizagem, particularmente em Multi-
nacionais × ONGs: um confronto... de ideias!, 
em que os alunos devem decidir sobre formas 
de preservar o meio ambiente, e na última Si-
tuação de Aprendizagem, em que, a partir de 
dados sobre o balanço energético no Brasil e 
o ciclo natural da energia solar no planeta, os 
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alunos são solicitados a discutir argumentos 
relativos à necessidade de racionalizar energia.

As estratégias utilizadas para o desenvolvi-
mento dessas competências, com os conheci-
mentos específicos de Física, foram escolhidas 
de forma a valorizar a ação e a autonomia dos 
alunos, seus conhecimentos prévios e a inte-
ração dinâmica entre alunos e entre professor 
e alunos em continuidade ao que vem sendo 
proposto nestes Cadernos.

Para isso, é importante que se valorizem, 
seja na realização de atividades experimentais 
ou em pesquisas e buscas de informações, as 
diversas manifestações dos alunos, seus conhe-
cimentos e hipóteses iniciais, os procedimentos 
experimentais, as formas de organização de da-
dos e informações, suas sínteses e questões. 

Uma postura investigativa não pode ser 
interpretada como mera execução de experi-
mentos segundo receituário de etapas rígidas, 
com o objetivo de ilustrar ou comprovar um 
fenômeno, conceito ou teoria. Ao propor um 
experimento, contextualize-o para que os alu-
nos compreendam seus objetivos, tenham em 
mente as questões ou os desafios que preten-
dem responder por meio de sua realização e 
discussão, reconheçam os problemas experi-
mentais e discutam formas de reduzi-los.

Enfatize que os resultados da atividade 
não constituem seu principal objetivo e que, 
muitas vezes, o resultado não é aquele espe-
rado ou não é único e comum a todos. Mais 
importante que “acertar” é compreender o 
que, como e por que se chegou a uma con-

clusão coerente com as observações feitas ou 
com os dados obtidos.

Explore as questões que afloram desde o 
início da Situação de Aprendizagem até seu 
término, explicitando conceitos, modelos e 
questões em aberto que poderão ser retoma-
das em outros momentos.

Para complementar as discussões e os 
encaminhamentos das Situações de Apren-
dizagem, estão previstos momentos em que 
outras ações deverão ser programadas. Tais 
ações são fundamentais para a adequação 
dessa proposta de trabalho a cada turma. 

Desenvolva sua programação específica 
para complementar as Situações de Apren-
dizagem com as definições mais formais dos 
conceitos, análises gráficas não contempladas 
nas atividades e resolução de exercícios numé-
ricos que se encontram em qualquer livro di-
dático de Física do Ensino Médio. 

Alguns materiais sugeridos no decorrer 
do Caderno são de uso livre para fins edu-
cacionais, como é o caso dos materiais pro-
duzidos pelo Grupo de Reelaboração do En-
sino de Física (GREF), pelo Projeto Escola 
e Cidadania (PEC), pelo Pró-Universitário, 
programa de apoio a estudantes do Ensino 
Médio, e pelo site do Núcleo de Pesquisa em 
Inovação Curricular da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo (Nupic),  
sendo o acesso possível por meio dos endere-
ços que estão no item Recursos para ampliar 
a perspectiva do professor e do aluno para a 
compreensão do tema.
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TEmA 1 – FEnOmEnOLOGiA: CALOR,  
TEmPERATuRA E FOnTES 

ou microscópicos, capazes de explicar seu flu-
xo na matéria. 

Por se tratar do início da apresentação de 
um estudo, o intuito aqui é possibilitar aos 
alunos que construam os conceitos de calor 
e de temperatura. Por isso, o calor como ra-
diação, por exemplo, será tratado numa etapa 
posterior, quando eles estiverem familiariza-
dos com o assunto.

Para que a Física seja reconhecida como 
uma ferramenta para compreender o mundo 
é necessário que ela seja significativa para os 
alunos. Porém, esse objetivo fica comprometi-
do caso se dê demasiada ênfase ao estudo da 
transformação de escalas termométricas e aos 
cálculos de quantidade de calor. 

Diferenciando-se do tratamento tradicional, 
a Situação de Aprendizagem 1 começa com o 
levantamento do uso da palavra calor no dia 
a dia, identificando materiais, aparelhos e pro-
cessos a ela relacionados. Esse levantamento é 
importante, pois servirá para guiar o desenvol-
vimento dos conceitos, como veremos adiante.

As Situações de Aprendizagem 2 e 3 traba-
lham a noção de medida da temperatura, a 
partir de uma pesquisa e da construção de um 
termômetro. Já a Situação de Aprendizagem 
4  diz respeito aos processos e artefatos que 
controlam a temperatura. Com essas quatro 
Situações de Aprendizagem é possível discutir 
desde a ideia espontânea de calor, passando 
pela utilização de materiais para a medida da 
temperatura, até os processos naturais de seu 
controle, como a evaporação do suor. 

O calor está profundamente ligado a to-
dos os processos naturais e artificiais que 
nos cercam. De maneira direta ou indire-
ta, ele está sempre presente no cotidiano do 
ser humano. Iniciaremos o estudo da Física 
Térmica a partir da discussão de fenôme-
nos, fontes e sistemas que envolvem a troca 
de calor. 

Entender o conceito de calor permite 
compreender seu uso no dia a dia dos lares 
e nas indústrias, analisando as propriedades 
térmicas de diferentes materiais ou identifi-
cando as formas de controle de temperatura 
realizadas na vida diária. 

Ainda que a palavra calor seja de uso cor-
riqueiro, entender o conceito físico por trás do 
termo não é nada simples. A maioria dos alunos 
confunde facilmente calor com temperatura, 
equívoco capaz de trazer inúmeros problemas 
para a compreensão de fenômenos termodinâ-
micos. Portanto, é imprescindível que se discu-
tam os conceitos de calor e de temperatura a 
partir das concepções prévias dos alunos. 

O objetivo neste momento inicial é levar os 
alunos, por meio de um estudo fenomenológi-
co, a perceber a constante presença do calor em 
nosso dia a dia. O desafio será fazê-los compre-
ender o calor como um processo, como energia 
que transita entre corpos com temperaturas di-
ferentes, passando sempre do mais quente para 
o mais frio. 

Para isso, é preciso enfatizar aspectos ter-
modinâmicos, principalmente no próprio con-
ceito de calor e nos modelos, macroscópicos 
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
PROBlEMATIzANDO E ClASSIFICANDO: CADê O CAlOR?

deverá ser entendido como o resultado de 
uma troca de energia, de uma perda de calor. 
A sensação térmica correspondente a sentir 
frio está relacionada à queda de temperatu-
ra do corpo ao  ceder calor para outro cor-
po (ou ambiente) que apresenta temperatura 
mais baixa. Quanto aos materiais, é possível 
contrapor, por exemplo, roupas de inverno e 
de verão, levando os alunos a entender que o 
cobertor não esquenta, pois não é uma fonte 
de calor. O que ele faz é isolar melhor o cor-
po, diminuindo os processos de troca de ca-
lor e, consequentemente, mantendo o corpo 
quente por mais tempo.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor.

Competências e habilidades: identificar fenômenos, substâncias e materiais envolvidos em processos 
térmicos; relacionar características térmicas dos materiais com seus diferentes usos diários; perceber 
a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos; elaborar comunicação escrita ou oral 
utilizando linguagem científica adequada.

Sugestão de estratégias: atividade de organização de conhecimentos prévios a partir de discussão em 
pequenos grupos, com proposta de sistematização em grande grupo.

Sugestão de recursos: roteiro 1, visando identificar objetos e fenômenos que envolvem os conceitos de 
calor e temperatura.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a re-
alização das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; a compreensão 
dos alunos acerca dos procedimentos e dos conceitos físicos envolvidos nas atividades; avaliar as 
respostas às questões apresentadas no roteiro de atividade.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Para iniciar o estudo da Física Térmica, 
convide os alunos a falarem sobre questões 
ligadas ao calor e à temperatura, como o cli-
ma, as máquinas, os tipos de roupa etc., tudo 

que os leve a pensar sobre a importância e a 
presença do calor no dia a dia. 

Disponha-os em pequenos grupos (até 
cinco integrantes) e oriente-os na realização 
das atividades a seguir.

O objetivo desta Situação de Aprendiza-
gem é fomentar uma discussão sobre o uso 
dos termos calor e frio, incentivando os alu-
nos a falarem de processos que envolvam 
aquecimento e resfriamento. Pode-se tam-
bém investigar as propriedades térmicas de 
diferentes materiais. Por exemplo, alguns 
alunos provavelmente irão se referir a “sentir 
frio” e podem dizer que um cobertor esquen-
ta mais que um lençol (caso isso não ocor-
ra, mencione você mesmo essa observação, 
levando-os a buscar expressões que normal-
mente usam). O frio, materializado no sen-
so comum como um “ente” oposto ao calor, 



11

Física – 2a série – Volume 1

Encaminhando a ação

Ao término do tempo de realização da 
tarefa (cerca de vinte minutos), solicite aos 
alunos que digam o que conseguiram listar e 
anote os itens na lousa. Depois, a partir das 
respostas dos alunos para as quatro questões 
propostas, encaminhe a classificação pedida. 

Fogo, carvão, lã, álcool, ar etc. são ou-
tros exemplos para a questão 1. As respos-
tas da questão 2 permitem a classificação 
em processos e fenômenos. Nela podem sur-
gir também coisas como martelada, com-
bustão, atrito etc.

Da questão 3 devem surgir as categorias: 
máquinas, aparelhos e sistemas naturais.

Note que o envolvimento dos alunos nesse 
levantamento permite que eles participem do 
planejamento das aulas, ou seja, os conteú-
dos a serem trabalhados estarão intimamente 
relacionados aos elementos retirados do uni-
verso deles.

A classificação apresentada na questão 4 
não pretende ser única , entretanto ela propi-
cia uma organização dos elementos que serão 
trabalhados no desenvolvimento das Situa-
ções de Aprendizagem. A intenção não é, nes-
te momento, explicar o funcionamento das 
máquinas nem dos fenômenos e processos. A 
ideia é que surjam condições para que a Física 
Térmica seja tratada  como um instrumento de 
compreensão do mundo. As possíveis questões 
acerca do funcionamento dos aparelhos ou ou-

Roteiro 1 – Cadê o calor?

Na maioria das vezes, quando falamos 
algo relacionado ao calor ou ao frio, usa-
mos frases do tipo: “Estou com um calor 
danado!”, “Este cobertor é quentinho”, 
“Hoje está muito frio” etc. A fim de enten-
der  melhor o que ocorre quando falamos de 
processos térmicos, faça a atividade a seguir.

1. liste, pelo menos, vinte termos, 
processos ou situações que te-
nham alguma relação com calor 
ou com temperatura.

Sol, neve, ar-condicionado, aquecedor, ventilador, água etc.

2. Quais características dos elementos 
que você listou os associam a processos 
térmicos (algo que esquenta ou esfria)? 
Por exemplo, nossas mãos se esquen-
tam quando as esfregamos, ou nos-
sa pele molhada com álcool se resfria 
quando a sopramos.

O sol aquece os corpos; a neve é fria; o ar-condicionado 

resfria os ambientes; o aquecedor aquece ambientes; 

o ventilador movimenta o ar; a água pode aquecer ou 

resfriar.

3. Identifique sistemas naturais e tecnoló-
gicos nos quais exista alguma relação 
com calor e temperatura.
Geladeira; verão; chuveiro; chuva; termômetro.

4. Agora use os elementos de sua lista para 
preencher a tabela a seguir.

Substâncias 
e materiais

Processos e 
fenômenos

máquinas, 
aparelhos e 
sistemas naturais

Água

Ar 

Borracha 

Álcool

Calor

Atrito 

Martelada 

Ebulição

Geladeira

Chuva

Termômetro

Chuveiro

Tabela 1.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
ESTIMANDO TEMPERATURAS

Por se tratar de um conceito abstrato fre-
quentemente confundido com o calor, a dife-
renciação entre eles deverá ser elucidada ao 
longo das Situações de Aprendizagem por 
meio da construção conceitual feita pelos pró-
prios alunos.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais.

Competências e habilidades: estimar medidas de temperatura; reconhecer fenômenos e elementos tér-
micos presentes no cotidiano; utilizar adequadamente fontes de pesquisas, como bibliotecas, enciclo-
pédias e internet; redigir sínteses de pesquisa.

Sugestão de estratégias: atividade de levantamento de temperaturas típicas para conduzir as discus-
sões acerca de equipamentos e procedimentos para realizar suas medidas.

Sugestão de recursos: roteiro 2, que leva os alunos a fazer estimativas acerca das temperaturas de di-
ferentes corpos.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a reali-
zação das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; a compreensão dos 
alunos acerca dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos nas atividades; avaliar as respostas às 
questões apresentadas no roteiro de atividade.

Esta Situação de Aprendizagem levará os 
alunos a fazer estimativas acerca das tempera-
turas de diferentes corpos. O objetivo é apre-
sentar a temperatura como grandeza física 
capaz de informar quão frio ou quente um ob-
jeto está e conhecer os instrumentos e as for-
mas de medir essa grandeza.

tros questionamentos que necessitem de maior 
conhecimento teórico devem ser anotados para 
que, posteriormente, possam ser trabalhados. 

A Física Térmica no dia a dia

Esse levantamento inicial sobre o assunto 
pode prosseguir pedindo-se aos alunos que 
respondam às seguintes questões no Caderno 
do Aluno:
1. O que significa calor?

Calor é a energia em trânsito que flui de uma parte para outra 

em um sistema, ou de um sistema para outro, em virtude da 

diferença de temperatura. Em outras palavras, é a energia que 

passa de um corpo com maior temperatura para outro corpo 

com temperatura menor.

2. O que significa temperatura?
Medida da energia cinética molecular média de um corpo, ou 

seja, medida da agitação média das moléculas de um corpo.

3. O que a Física Térmica estuda?
Estuda o calor, a temperatura, a dilatação térmica, ou seja, 

fenômenos, conceitos, sistemas e processos relacionados 

com o calor.

Depois, solicite uma pesquisa para a aula 
seguinte, orientando os alunos a seguir as 
instruções e as dicas da Pesquisa de campo 
presente na Situação de Aprendizagem 2  
(conforme indicado em lição de casa,  
Caderno do Aluno).
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Roteiro 2 – Estimando temperaturas

Responda a essas perguntas: Quais 
são as temperaturas típicas de um 
forno caseiro? E do forno de uma 
siderúrgica? Qual é a temperatura 

de uma formiga? E de um elefante?

Difícil responder, não é? 

Nesta atividade, você pesquisará tem-
peraturas típicas de 20 diferentes elemen-
tos, os instrumentos de medida utilizados 
para cada um deles e como se realizam 
tais medições.

Exemplos de respostas possíveis:

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Comece retomando a aula anterior, relem-
brando as expressões usadas em situações co-
tidianas, como “Esta roupa é quentinha” ou 
“Hoje faz um frio danado!”. Os termos quenti-
nha e frio sempre são usados quando queremos 
nos referir a algo quente ou frio. Então, pergunte 
aos alunos: O que nos indica que algo está quente 
ou frio? A ideia é fazê-los perceber que é preciso 
uma grandeza para quantificar quão “quente” 
ou “frio” é um objeto. Assim, conduza a discus-
são sob esse aspecto, falando sobre temperatura.

Faça perguntas como: Qual será a tempe-
ratura de um copo de café bem quente? 10 ºC, 
30 ºC, 40 ºC? E de um refrigerante bem gelado?  
2 ºC, 0 ºC, −5 ºC? Caso você tivesse que dar um 
banho quente em um bebê e só pudesse medir a 
temperatura com um termômetro, sem usar seu 
corpo como referência, qual temperatura seria 
adequada: 10 ºC, 30 ºC, 60 ºC? A ideia é permi-
tir aos alunos que reflitam sobre “coisas” com 
as quais lidam no dia a dia, mas que nunca pa-
raram para pensar quão quente ou fria elas são.

Itens pesquisados Temperatura (°C)
Corpo humano 36-37

Golfinho 39-41

Formiga Temperatura ambiente

Elefante 37-39

Fotosfera solar 6 000

Planeta Marte –60
Filamento de uma lâmpada acesa 2 600

Forno metalúrgico 3 500-4 000

Forno doméstico 300-350

Interior da geladeira 5-8

Interior do congelador –6

Interior do iglu 15

Dia muito quente Acima de 30

Dia muito frio Abaixo de 10

Água do banho em dia frio 26-29

Leite quente 32-34

Sorvete –6

Núcleo da Terra 7 000

Tabela 2.

Encaminhando a ação

Após o momento inicial, organize os alunos 
em grupos de cinco e peça para que eles reúnam 
o que pesquisaram, escolham os itens mais inte-
ressantes e relatem para a turma. Na lousa, faça 
uma tabela com as respostas.

É bastante comum eles confundirem ca-
lor com temperatura. Portanto, a ideia neste 
momento é apresentar a temperatura como 
a grandeza capaz de informar o quanto um 
obje to está quente ou frio. Não se trata de 
um conceito trivial; ele indica uma medida 
térmica que reflete uma quantidade média 
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de movimento aleatório dos átomos e mo-
léculas que formam um corpo qualquer. Ao 
longo das Situações de Aprendizagem, a di-

modelo cinético-molecular

A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente. 
Ou seja, quanto maior a temperatura, mais quente está o objeto. Ainda que pareça simples, o 
conceito de temperatura é bastante complicado. 

Para que você comece a entender o que é a temperatura, será preciso conhecer um modelo 
teórico dos átomos e moléculas. Esse modelo considera que a matéria é formada por molécu-
las, que diferem umas das outras pelos átomos que as constituem. 

Cada substância é formada por moléculas diferentes, que por sua vez são constituídas 
por diferentes átomos que as caracterizam. Essas moléculas não ficam paradas, elas se mo-
vimentam continuamente, de forma caótica e desordenada, sempre interagindo ou colidindo 
quando estão muito próximas umas das outras. 

A temperatura é, então, a grandeza que reflete em média o movimento aleatório das moléculas 
que formam um corpo qualquer. Quanto mais “agitadas” estão as moléculas e os átomos de uma 
substância, maior é a sua temperatura. A temperaturas muito altas, dá-se a separação entre os 
átomos que as constituem, e as moléculas podem se separar, ou seja, elas se decompõem, podendo 
também liberar elétrons e se ionizar, sendo o estado resultante denominado plasma.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Explique o que a temperatura de um corpo 
indica. 
Espera-se que os alunos retomem os conteúdos tratados na 

Situação de Aprendizagem 1.

2. Coloque em ordem crescente de tempera-
turas: a chama do gás de cozinha, o corpo 
humano, o óleo em que batatas estão sen-
do fritas, a água fervendo e a água do mar.
Água do mar < Corpo humano < Água fervendo < Óleo em 

que batatas estão sendo fritas < Chama do gás de cozinha.

1. Explique como você entende 
a relação entre a temperatura de 
um corpo e a agitação de suas 
moléculas.

Espera-se que os alunos respondam que, quanto maior a agi-

tação das moléculas de um corpo, maior será sua temperatura.

2. Qual é a relação entre temperatura e as sen-
sações de quente e de frio?
Espera-se que os alunos respondam que, quando entramos em 

contato com um corpo com temperatura maior do que a nos-
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Temperatura baixa 
Sólido (gelo)

Temperatura média 
Líquido (água)

Temperatura alta 
Gás (vapor)

Temperatura muito alta 
Plasma (gás ionizado)

Figura 1. Representações dos quatro estados da matéria.

ferenciação entre calor e temperatura será 
elucidada, a partir da construção desses 
conceitos pelos alunos.
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sa, temos a sensação de quente, pois “recebemos calor” desse 

corpo. Com isso, recebemos energia, o que causa um aumento 

na energia de agitação das moléculas de nosso corpo, ou seja, 

aumenta nossa temperatura. Quando entramos em contato 

com um corpo com temperatura menor do que a nossa, temos 

a sensação de frio, pois “doamos calor” para o corpo, o que di-

minui nossa temperatura. Portanto, as sensações de quente e 

frio estão relacionadas com ganho ou perda de energia (calor).

3. Existe temperatura mínima? Justifique.
O objetivo dessa questão é nortear a discussão sobre as esca-

las absolutas. Assim, levando em conta apenas a Física Clássi-

ca, o conceito de temperatura mínima está relacionado com 

a ausência da agitação das moléculas de um corpo, ou seja, 

o zero absoluto. Baseado na ideia de temperatura mínima, 

temos a escala Kelvin, que adapta a escala Celsius, para que 

a temperatura mínima tenha valor zero (temperatura abso-

luta). Podemos também analisar a questão usando a Física 

Moderna. Levando em conta o princípio da incerteza, uma 

agitação nula das moléculas é totalmente impossível, já que 

ao mesmo tempo teríamos uma informação precisa da posi-

ção e do momentum da partícula.

Pesquise na biblioteca de sua esco-
la ou na internet para resolver as 
questões.

1. Escreva quais são as escalas termométricas 
mais usadas no mundo e qual é a origem de 
cada uma delas.
Escala Celsius – criada em 1742 pelo astrônomo sueco An-

ders Celsius. Nela, o ponto de congelamento da água cor-

responde a zero e o ponto de ebulição corresponde a 100. 

Escala Fahrenheit – criada em 1727 pelo físico alemão Daniel 

Gabriel Fahrenheit (desenvolvedor do termômetro de álcool 

e de mercúrio), que considerou 0 °F a temperatura mais baixa 

que conseguiu atingir numa mistura de gelo e sal marinho 

(ou sal de amoníaco) e 96 °F a temperatura de um corpo hu-

mano (depois essa medida foi corrigida para 98,6 °F). 

Escala Kelvin – também chamada de escala absoluta, essa es-

cala foi criada em 1848 pelo físico irlandês William Thomson 

(que mais tarde ficou conhecido como Lord Kelvin) e tem 

como origem o zero absoluto. Sua unidade é o Kelvin (sím-

bolo K), cuja extensão, por definição, é igual à do grau Cel-

sius (°C). Comparando essas duas escalas, para um mesmo 

estado térmico, a temperatura absoluta é sempre 273,15 uni-

dades mais alta que a temperatura indicada na escala Celsius.

2. Como se converte a temperatura de uma 
escala para outra? Explique.
A tabela abaixo mostra as fórmulas de conversão entre as es-

calas estudadas.

Conversão de... ... para Fórmula
Fahrenheit Celsius °C = (°F – 32) / 1,8

Celsius Fahrenheit °F = °C ⋅ 1,8 + 32

Fahrenheit Rankine °Ra = °F + 459,67

Celsius Kelvin K = °C + 273,15

Kelvin Celsius °C = K – 273,15

Tabela 3.

3. Quais são os estados da matéria? Descubra 
o que caracteriza cada um desses estados e 
como distingui-los.
O objetivo dessa questão é nortear as discussões acerca dos esta-

dos da matéria. Espera-se que os alunos respondam que, quan-

do a matéria está no estado sólido, o corpo mantém a forma 

macroscópica e oferece bastante resistência a deformações. Isso 

ocorre porque seus átomos estão muito próximos uns dos ou-

tros e interagem por forças elétricas intensas. Ainda que estejam 

vibrando o tempo todo, eles não transladam e ficam oscilando 

em torno de uma posição média de equilíbrio. Quando a ma-

téria está no estado líquido, o corpo mantém razoavelmente 

o volume, já a forma e a posição relativa das moléculas não se 

mantêm. Isso porque seus átomos estão mais afastados uns dos 

outros, e as forças elétricas de interação entre eles são bem fra-

cas. Dessa forma, eles estão mais livres para vibrar e podem fazer 

pequenas translações. Quando a matéria está no estado gasoso, 

o corpo mantém a quantidade de matéria, mas varia amplamen-

te a forma e o volume. Isso porque, nesse estado, os átomos es-

tão muito distantes uns dos outros, de modo que a força elétrica 

entre eles quase não existe. Assim os átomos podem se mover 

livremente em qualquer direção. O plasma é um gás eletrizado, 

constituído por átomos ionizados e com o número de elétrons 

“perdidos” livres. Forma-se, então, uma distribuição “neutra”, 

com concentrações de mesmo número de íons positivos e 

negativos, mantendo comportamento coletivo neutro, como 

qualquer outro gás. Contudo, possui propriedades bastante di-

ferentes, como condução de corrente elétrica, além de poder 

ser “moldado” por campos elétricos e magnéticos. O plasma é o 

estado da matéria mais abundante no Universo (cerca de 99%), 

formando o Sol e as outras estrelas. Existem mais dois estados, o 

condensado de Bose-Einstein e o gás fermiônico, que fogem do 

escopo deste Caderno.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
CONSTRUINDO UM TERMôMETRO

A dilatação  do álcool permite discutir 
como os materiais se comportam quando sua 
temperatura varia. Pode-se assim tratar de 
exemplos clássicos, presentes na maioria dos 
livros didáticos, como a dilatação de portões 
metálicos no verão, as folgas deixadas na 
construção das linhas de trem etc.

Nesta Situação de Aprendizagem o objeti-
vo será a construção de um aparelho simples 
para medir a temperatura: o termômetro. 

Esse termômetro só terá fins didáticos, mas 
sua construção possibilitará discutir sobre outros 
instrumentos utilizados para medir temperaturas. 

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Inicie a aula conversando com os alunos, 
perguntando-lhes sobre situações em que é 
necessário o conhecimento da temperatura.

Por exemplo, a temperatura de um forno 
ao assar um bolo, ou a temperatura do corpo 
quando está febril, ou a temperatura de um 
balcão de laticínios em um supermercado. 

Nesses casos, é imprescindível que se co-
nheça a temperatura. Pergunte aos alunos, en-
tão: Como se realiza  essa medição?

Como o assunto inicial é medida de tempe-
ratura, organize a sala em grupos e forneça o 
material necessário para a execução do roteiro 
a seguir. Como se trata de um material infla-
mável, certifique-se de que não haja fósforos 
nem isqueiros na sala.

Auxilie os grupos na confecção do termô-
metro, alertando-os a vedarem bem a junção 
entre a tampa do pote e o canudo. Depois de 
pronto, deixe que manuseiem-no à vontade e 
resolvam as questões contidas no roteiro 3.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; construção de termômetro caseiro.

Competências e habilidades: estimar e realizar medidas de temperatura, escolhendo equipamentos e 
procedimentos adequados para isso; ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade 
experimental; elaborar hipóteses e interpretar resultados de situação experimental que envolve fenô-
menos térmicos e construção de um termômetro; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente 
resultados de experimentos qualitativos sobre termômetro; identificar no cotidiano as situações que 
envolvem os conhecimentos físicos estudados nas atividades realizadas.

Sugestão de estratégias: uso de uma atividade experimental para conduzir as discussões acerca de 
equipamentos e procedimentos para medir temperaturas.

Sugestão de recursos: roteiro 3, atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para a 
construção de um termômetro.

Sugestão de avaliação: avaliar a execução das experiências propostas e as respostas às questões con-
tidas no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização 
das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar também o envolvi-
mento e a compreensão dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos nas atividades.
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Roteiro 3 – Construindo um termômetro 

Como se realiza a medida de temperatura? Como os termômetros funcionam? Para 
responder a essas perguntas e aprofundar a compreensão do conceito de temperatu-
ra e das propriedades térmicas de diferentes materiais, você vai construir um termô-
metro caseiro. Organize o material e siga as instruções para sua construção.

materiais:

 f pote plástico transparente para guardar filme fotográfico (ou de remédio, mas com tampa 
que vede bem);

 f tubo transparente (ou tubo capilar) ou cano fino de plástico (entre 2 e 4 mm de diâmetro 
de espessura);

 f cola;
 f corante;
 f álcool comum 96 °Gl;
 f vasilha com água e gelo.

mãos à obra! 

1. Na tampa do pote, faça um furo com o 
diâmetro do tubo transparente e encaixe-
-o na tampa. 

2. Certifique-se de que está bem vedado, 
passando um pouco de cola quente na 
junção entre eles.

3. Agora, encha o pote até a metade com 
álcool e pingue algumas gotas de co-
rante, para deixá-lo bem colorido.

4. Feche o pote com a tampa, deixando 
uma das extremidades do tubo imersa 
no álcool.

Atenção! 

É preciso vedar muito bem o pote, pois, do 
contrário, o experimento não vai funcionar!

Figura 3.
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5. Segure o pote com as mãos e observe o que acontece. Você verá uma coluna de álcool 
subindo pelo canudo.

6. Para fazer que a coluna de álcool desça, basta diminuir a temperatura do pote. Para isso, 
passe nele um algodão com álcool e assopre-o. 

7. Você deverá calibrar seu termômetro agora. Para isso, coloque-o em uma vasilha com 
gelo e espere algum tempo para que se atinja o equilíbrio térmico, momento em que a 
altura do álcool se estabiliza. Anote a altura do álcool no tubo, que vai corresponder à 
temperatura de equilíbrio com o gelo fundente (0 ºC).

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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8. Retire o termômetro da vasilha com gelo, coloque-o entre suas mãos e  espere até que se 
atinja novamente o equilíbrio. Anote a nova altura atingida pelo álcool no tubo. Essa al-
tura corresponderá aproximadamente à temperatura corporal (37 ºC).

9. Por meio desse procedimento, você pode construir uma escala para seu termômetro, já que 
conhece dois pontos no tubo associados a duas temperaturas. Meça a distância corres-
pondente ao intervalo de 0 ºC a 37 ºC e calcule, usando “regra de três”, qual distância vai 
corresponder a 1 ºC. Faça marcas no tubo de 1 em 1 ºC, indo de 0 ºC até onde conseguir. 

Você acaba de construir um termômetro similar aos que são vendidos na farmácia. O fun-
cionamento é o mesmo, o que muda é o material que foi usado para construí-lo.

1. Antes de usar seu termômetro, responda à seguinte questão: será que os valores obtidos 
por um termômetro comercial serão muito diferentes dos que você obtém com seu termô-
metro caseiro? Justifique sua resposta.

2. Agora, use seu termômetro para medir a temperatura de outros objetos. Por exemplo, 
meça a temperatura ambiente e compare o resultado com a temperatura obtida em um 
termômetro comercial. Escreva a seguir os valores encontrados.

3. Será possível melhorar a sensibilidade e a precisão de seu termômetro? O que você acha 
que deve ser feito?

Figura 8.

Figura 7.

37 ºc
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Encaminhando a ação

Solicite aos alunos que relatem alguns dos 
valores de temperatura encontrados em seus 
respectivos instrumentos de medida. Procure 
explorar com eles o processo de calibração do 
termômetro, discuta sobre a arbitrariedade  
da referência e da unidade de medida.

Para explicar o aumento da coluna de  álcool, 
retome o modelo microscópico discutido an-
teriormente. 

leve-os a articular suas observações com 
o modelo cinético da matéria, ou seja, no pro-
cesso de troca de calor, o líquido que consti-
tui o termômetro ganha energia da fonte de 
calor, aumentando a energia cinética de suas 
moléculas. Esse aumento de energia intensifi-
ca a vibração das moléculas, o que acarreta o 
aumento da distância média entre elas.

Essa atividade permite aos alunos com-
preender que, graças às propriedades térmi-
cas dos diferentes materiais, eles podem ser 

utilizados como instrumentos de medida de 
temperaturas. Assim, têm-se termômetros a 
gás, em que, para cada volume, associa-se 
uma temperatura.

Os instrumentos para medir temperaturas 
elevadas, como a dos fornos industriais ou das 
estrelas, são os chamados pirômetros ópticos, 
capazes de comparar a cor da luz emitida por 
um forno com a cor da luz emitida pelo fila-
mento de uma lâmpada.

Oriente os alunos na redação de um rela- 
tório  final. Explique que deve ser um tex-
to que sintetize as observações que realiza-
ram e que apresente o que aprenderam. Eles 
devem cultivar o hábito de escrever suas 
observações experimentais em forma de 
relatórios. Isso deve ser trabalhado com fre-
quência. Incentive-os a escrever de manei-
ra não burocrática, mas de uma forma que 
possa organizar em um texto tudo aquilo 
que foi observado. Certamente, os primeiros 
relatórios não ficarão bons, mas com o tem-
po serão aprimorados. 

4. Observe algo interessante: segure o pote pela parte vazia. O que você acha que vai 
acontecer com a velocidade de aumento da coluna de líquido? Ela subirá mais rá-
pido ou mais devagar do que quando você segura o pote pela parte cheia de álcool? 
Por quê?

5. Pare e tente responder: por que, ao calibrar seu termômetro, a coluna de álcool aumenta 
quando sua mão entra em contato com ele?

Apesar de as respostas serem pessoais, as questões servem para nortear a aula, permitindo a compreensão do funciona-
mento do termômetro. Com essas atividades pretende-se problematizar seu funcionamento e a maneira pela qual ele 
estabelece a medida da temperatura. Além disso, aspectos ligados à sua precisão e à sua sensibilidade também devem ser 
abordados. Espera-se que os alunos, ao compararem as medidas feitas por seus termômetros e pelo termômetro comer-
cial, notem que existem diferenças entre os valores. Tais diferenças podem vir de variadas fontes de erro. Procure conduzir 
uma discussão que, focada nas diferenças entre os materiais utilizados na construção dos termômetros caseiro e comercial 
e nos métodos de calibragem de ambos, investigue as principais e mais evidentes fontes de erro. Alguns exemplos são: 
o diâmetro do tubo capilar, a isolação térmica do termômetro, a determinação acurada dos pontos fixos, a medida de 
temperaturas em sistemas abertos, a determinação precisa da altura da coluna de álcool, as medições feitas para a deter-
minação dos intervalos na coluna de álcool etc.
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dilatação térmica

Quando sua mão entra em contato com o termômetro, o álcool que o constitui ga-
nha energia, o que faz aumentar a energia cinética de suas moléculas. Esse aumento de 
energia eleva a vibração das moléculas, aumentando a distância média entre elas, por 
isso a coluna de álcool muda de tamanho. Perceba que é em razão das propriedades tér-
micas dos diferentes materiais que podemos utilizá-los como instrumentos de medida 
de temperaturas. 

Simplificando, podemos dizer que, quanto maior a temperatura de um corpo, maior 
será a agitação das moléculas. Mas se as moléculas têm uma agitação maior, elas não vão 
precisar de mais espaço para se mover? Imagine, por exemplo, um casal dentro de um  
elevador pequeno. Eles conseguiriam dançar coladinhos uma música romântica sem es-
barrar em nada, correto? Mas os dois conseguiriam dançar axé dentro do elevador sem 
esbarrar em nada? Provavelmente não, já que uma dança mais “agitada” precisa de mais 
espaço para ser executada.

Algo similar ocorre com as moléculas: conforme aumentamos sua agitação, elas precisam 
de mais espaço para “dançar” e isso faz com que cada uma empurre as demais. Se, por exem-
plo, cada molécula começa a utilizar o dobro do espaço, o corpo constituído de tais molécu-
las também ocuparia o dobro do espaço. 

Portanto, com o aumento da agitação das moléculas, o corpo aumenta de tamanho, ou 
seja, é dilatado. Como a agitação das moléculas está relacionada com a temperatura do cor-
po, chamamos esse fenômeno de dilatação térmica.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.

Na aula seguinte à da realização do experi-
mento, utilize o aumento da coluna de álcool 
no termômetro para discutir o que ocorre com 
os diferentes materiais ao sofrerem variações 
de temperatura. 

Sugerimos que faça um encaminhamento 
para sistematizar os conceitos apresentados e so-
lucionar possíveis dúvidas que surgirão. Utilize 
o livro didático que achar mais conveniente para 
auxiliá-lo na preparação e execução dessa aula. 

1. Considere que um material com um bura-
co no meio sofre dilatação térmica. O que 
acontecerá com o tamanho desse buraco? 
Justifique.
Espera-se que os alunos respondam que o diâmetro do 

buraco irá aumentar. Imagine que todo o contorno do 

buraco é composto de moléculas, a elevação da tem-

peratura fará com que essas moléculas se afastem umas 

das outras, resultando assim no aumento do diâmetro 

do buraco.

2. Se a temperatura de um corpo diminuir, o 
que vai ocorrer com seu volume? Justifique.
Neste caso, espera-se que as respostas conduzam à ideia 

de que, com menor agitação das moléculas, “elas não se 

afastam tanto entre si”, fazendo com que o volume di-

minua. Um fato interessante que pode ser discutido com 

os alunos ocorre com a água, é a dilatação anômala.  

Entre 0 °C e 4 °C, a dilatação da água é inversa, ou seja, ao 

diminuir a temperatura, o volume aumenta, e, ao aumentar 

a temperatura, o volume diminui.
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1. Por que temos que vedar 
bem o termômetro que cons-
truímos?
Ao vedar bem um termômetro garantimos 

que o único caminho para o líquido dilatar é o interior do tubo 

capilar. Além disso, para que o termômetro funcione bem, é 

preciso garantir a diminuição da troca de calor com o ar.

2. O que realmente se mede com um termô-
metro?
Espera-se que os alunos respondam que o termômetro 

não mede diretamente a temperatura, o que ele mede é 

a variação de grandezas físicas mensuráveis, como a altura 

da coluna de mercúrio que varia por conta da dilatação, 

por exemplo.

3. Por que precisamos de diferentes instru-
mentos para medir a temperatura de nosso 
corpo, de um forno doméstico e do forno 
de uma siderúrgica?
Os alunos precisam demonstrar ter entendido que cada 

termômetro funciona de acordo com o comportamento 

térmico de seus materiais. Assim, cada um é mais adequa-

do a uma faixa de temperatura e ao seu uso. Por exem-

plo, não podemos medir a temperatura de um forno de 

siderúrgica com um termômetro clínico comum, pois ele 

simplesmente derreteria.

1. Pesquise na biblioteca de sua es-
cola ou na internet o que é, como 
se calcula e exemplos de: dilatação 
linear, dilatação superficial, dilata-

ção volumétrica e dilatação aparente.
A correção dessa atividade pode ser usada para explicar melhor 

a dilatação térmica, bem como o cálculo envolvido em exercí-

cios relacionados com esse conteúdo. De modo geral:

Dilatação = (tamanho inicial) ⋅ (coeficiente de dilatação) ⋅ 

(variação da temperatura)

Espera-se que os alunos respondam que, quando levamos 

em conta apenas a dilatação do comprimento de dado 

corpo (um fio, um cabo, um trilho de metrô), temos a 

dilatação linear. Ao usarmos um termômetro, por exem-

plo, observamos a dilatação linear do mercúrio. Quando 

levamos em conta apenas a dilatação da superfície de um 

corpo, ou seja, duas dimensões (chapa de metal, lâmina de 

vidro, parede), temos a dilatação superficial. Ao aquecer-

mos a tampa de metal de um frasco de vidro, a superfície 

da tampa aumenta e podemos abrir o frasco mais facil-

mente. Quando levamos em conta a dilatação do volume 

de um corpo, temos a dilatação volumétrica. Ela ocorre 

quando, por exemplo, aquecemos o ar dentro de um ba-

lão. O ar vai aumentar de volume, fazendo o balão inchar. 

Entretanto, se diminuirmos sua temperatura, o balão en-

colherá. A dilatação aparente ocorre porque não podemos 

aquecer ou resfriar um líquido sem um recipiente. Como 

os recipientes também sofrem alterações quando variam 

de temperatura, o que podemos medir na verdade é a di-

latação aparente do líquido. Isso pode ser demonstrado 

quando aquecemos água em uma garrafa, pois o vidro que 

a constitui também se dilata.

2. leia o roteiro da Pesquisa de campo da  
Situação de Aprendizagem 4 e realize as 
pesquisas necessárias.

O último exercício visa ao próximo passo: 
discutir formas de controle da temperatura.

Como os alunos terão de apresentar na 
sala de aula os dispositivos que controlam a 
temperatura, avise-os de que será uma ativi-
dade em grupo. 

Tenha essa apresentação em mente para 
que ela não demore muito nem atrapalhe o 
tratamento conceitual do tema da aula.

Para não ter problemas, caso eles não tra-
gam os dispositivos, procure levar pelo  menos 
um como garantia. Pode ser um termostato de 
ferro de passar, facilmente encontrado em loja 
de assistência técnica.
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Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais.

Competências e habilidades: identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha 
de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar a participação do calor nos processos 
naturais ou tecnológicos; identificar as formas de controle de temperatura realizadas no cotidiano.

Sugestão de estratégias: atividade de organização de conhecimentos a partir de discussão em pequenos 
grupos, com proposta de sistematização em grande grupo.

Sugestão de recursos: roteiro 4, visando identificar equipamentos e procedimentos para realizar o con-
trole de temperaturas no cotidiano.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a reali-
zação das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; a compreensão dos 
alunos acerca dos procedimentos e dos conceitos físicos envolvidos nas atividades; avaliar as respostas 
às questões apresentadas no roteiro de atividade.

Nesta Situação de Aprendizagem, a ideia 
é levar os alunos a reconhecer procedimentos 
que usam regularmente para o controle da tem-
peratura. Seja por meio de dispositivos, como 
termostato de uma geladeira, ou por meio de 

procedimentos, como diminuir o fluxo de água 
do chuveiro quando o dia está frio, ou ficar pa-
rado em frente a um ventilador, auxiliando as-
sim a evaporação do suor e, consequentemente, 
reduzindo a temperatura corporal.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
REGUlANDO A TEMPERATURA

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

A aula anterior apresentou formas de 
 medidas da temperatura, relacionadas às 
mudanças nos materiais ao sofrerem varia-
ções de temperatura. Retome o que foi tra-
balhado sobre os termômetros para iniciar a 
discussão a respeito de formas de controle da 
temperatura.

Peça aos alunos que, em pequenos grupos, 
discutam as questões propostas.

Sugerimos uma demonstração simples, fa-
cilmente encontrada nos livros didáticos, do 

 funcionamento de uma lâmina bimetálica a 
partir do aquecimento de um papel com face 
metálica (como os papéis laminados). Basta 
aquecer uma tira desse papel com a chama de 
um palito de fósforo. 

Os materiais possuem coeficientes de dilata-
ção diferentes, portanto, quando a tira de papel 
é aquecida, uma parte dilata mais que a outra. 
Como não é possível que os materiais se desli-
guem entre si, a tira encurva-se.

Essa demonstração ilustra o comporta-
mento de uma lâmina bimetálica, presente 
em inúmeros equipamentos de controle de 
temperatura.
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o aprendizado pode e deve ser desenvolvido. 
Não se trata de algo simples, mas, com o tem-
po, será possível perceber a grande utilidade 
dessa atividade na compreensão e na cons-
trução do conhecimento científico. Não deixe 
que os relatórios se tornem meramente buro-
cráticos. Incentive-os a participar e a escrever 
suas análises.

Utilize um livro didático de sua escolha 
para trabalhar questões tradicionais sobre o 
tema, como dilatação e contração de corpos 
sólidos e líquidos. Evite tratar de mudanças 
de escala, pois esse assunto tem pouca rele-
vância e é cansativo e pouco estimulante para 
os alunos.

Encaminhando a ação

leve seus alunos a perceber que é possí-
vel, por exemplo, controlar a temperatura 
do  banho, regulando a quantidade de água, 
abrindo mais ou menos a torneira. O mesmo 
ocorre quando se controla a chama do fogão, 
regulando o fluxo de gás ao girar o botão. 
Controlamos a temperatura do corpo regulan-
do a evaporação do suor quando em situações  
normais, ou por meio de medicamentos quan-
do temos febre. Incentive-os e auxilie-os a re-
fletirem sobre o nível de água do radiador de 
um carro, sobre a ventoinha (cooler) de um 
computador ou o termostato da geladeira. 

Trabalhe com os alunos na elaboração do 
relatório. O hábito de sistematizar e organizar 

Roteiro 4 – Regulando a temperatura

No dia a dia, em inúmeras situações, pre-
cisamos controlar a temperatura. Já apren-
demos sobre instrumentos que servem para 
medi-la, mas como podemos controlar a 
temperatura? Para responder a essa pergun-
ta, execute as tarefas propostas no decorrer 
desta Situação de Aprendizagem.

1. Faça uma lista com cinco itens 
que precisam ter a temperatura 
controlada. 
Sugestões de resposta: ferro de passar, freezer, 

motor de carro, forno de padaria, chuveiro, fogão etc.

2. Traga para a sala de aula um dispositivo 
que controla a temperatura e apresente-
-o para a turma. Para conseguir esse 
dispositivo, recorra a eletricistas, farma-

cêuticos, mecânicos de carro, reparado-
res de eletrodomésticos etc.
Espera-se que os alunos tragam para a sala de aula dis-
positivos que tenham lâminas bimetálicas, termopares, 
materiais cerâmicos etc.

3. Procure identificar como esse controle 
da temperatura é realizado, relacio-
nando-o com o que estudamos até o 
momento. Após o término da ativida-
de, escreva um relatório, sintetizando 
o que você observou e aprendeu sobre 
o dispositivo estudado.
Espera-se que os alunos relacionem as alterações 
no comportamento dos materiais com a variação de 
temperatura deles. Por exemplo, no caso de lâminas 
bimetálicas, eles devem perceber que o aquecimento 
do material ocasionará deformação nele. Essa defor-
mação poderá ser aproveitada para acionar sistemas 
de refrigeração ou desligar sistemas de aquecimento 
dos equipamentos.
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Controle de temperatura

Em nosso cotidiano, o controle da temperatura é algo fundamental. No chuveiro elétrico, 
ao controlarmos a temperatura do banho abrindo mais ou menos a torneira, regulamos a 
quantidade de água e, consequentemente, sua temperatura. 

Também é preciso um controle da temperatura corporal. Isso é feito pelo próprio cor-
po, por meio da transpiração e da circulação sanguínea, quando em situações normais, ou 
com a ajuda de medicamentos, quando temos febre. 

Equipamentos como o ferro de passar, a geladeira e os motores dos veículos também 
precisam de controle de temperatura. Nesses casos, o controle de temperatura utiliza uma 
lâmina bimetálica ou outros dispositivos termostáticos.

No caso da lâmina bimetálica, quando é aquecida, um dos metais dilata mais que o outro, 
fazendo com que ela se curve e funcione como uma chave. Por exemplo, se a temperatura 
aumenta demais, ela se curva, desligando o equipamento ou ligando a refrigeração, como no 
caso dos motores dos veículos. 

1. Por que é importante o controle da tem-
peratura?
A ideia é perceber se os alunos compreenderam que exis-

tem situações e sistemas (máquinas, ser humano, alimentos 

etc.) que exigem determinada faixa de temperatura para que 

existam ou funcionem de maneira correta. Algumas de nos-

sas proteínas, por exemplo, saem de seu estado enovelado e 

deixam de exercer suas funções se o interior do corpo atingir 

temperaturas por volta de 42 °C. 

2. Como funciona a lâmina bimetálica?
Espera-se que os alunos respondam que, por serem constituí-

das de matérias com diferentes coeficientes de dilatação ligadas 

umas às outras, ao serem aquecidas, elas vão dilatar de forma 

diferente; um lado dilatará mais, fazendo a lâmina se curvar.

3. Por que diferentes tipos de metal não po-
dem ser misturados para fazer as estrutu-
ras de um prédio?
Os alunos devem reconhecer que diferentes metais pos-

suem diferentes coeficientes de dilatação; logo, dilatam 

de forma diferente. Portanto, um prédio poderia sofrer 

abalos em sua estrutura caso fossem utilizados tipos dife-

rentes de metal.

1. Como o ser humano 
mantém sua temperatura 
corporal?
Esse controle se dá por: suor, circulação 

sanguínea, respiração, quando o corpo treme etc.
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Figura 9.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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2. Por que os trilhos da malha ferroviária não 
são contínuos, mas têm intervalos com es-
paçamento entre eles?

Espaçamento 
entre os trilhos

O objetivo é impedir que os trilhos entortem ao se dilata-

rem por causa do aumento de temperatura. Comente com 

os alunos que isso ocorre apenas na malha ferroviária. Já nos 

trilhos do metrô e, atualmente, nos trilhos mais modernos, 

não se usa esse recurso. As linhas de metrô não têm folgas, 

sendo constituídas de trilhos contínuos, e possuem molas de 

aço para compensar a dilatação.

3. Dê exemplos de três situações em que a 
temperatura deve ser controlada.
Sugestões de resposta: alimentos perecíveis, transporte de 

órgãos para doação, supercondutores cerâmicos.

1. Pesquise na biblioteca de sua es-
cola ou na internet qual é a maior 
e a menor temperatura que o cor-
po humano consegue suportar. 

Pesquise ainda o que ocorre quando esses 
limites são ultrapassados.
Com essa pesquisa, o ideal é fazer que os alunos reco-

nheçam que os extremos de temperatura que podemos 

suportar são determinados pela duração da exposição. As-

sim, o ser humano suporta temperaturas externas de até 

105 °C, por cerca de 15 minutos. Contudo, a temperatura 

corporal de 43 °C é fatal. Já o extremo inferior é mais com-

plicado de determinar. A menor temperatura já atingida 

em testes foi de –50 °C, por 2 minutos. Da mesma forma, 

o mais importante para a sobrevivência é a temperatura 

interna do corpo. Ao atingir 30 °C há perda da consciência 

e, aos 20 °C, morte.

2. Por que é importante manter a temperatu-
ra corporal?
Os seres humanos são mamíferos que têm como caracterís-

tica a manutenção do sangue quente (animais homeotérmi-

cos). Quando temos aumento ou diminuição de temperatu-

ra, em geral, podemos interpretar como alguma anormalida-

de no funcionamento do corpo. Por exemplo, quando temos 

febre, a temperatura do corpo aumenta, e isso pode ser um 

sinal de que estamos reagindo a alguma infecção.

3. leia o roteiro da Pesquisa de campo da Si-
tuação de Aprendizagem 5 e realize as pes-
quisas necessárias.

Com a sistematização da Situação de Apren-
dizagem 4, terminamos o primeiro tema de Fí-
sica Térmica. Este estudo inicial possibilita aos 
alunos um primeiro contato com as definições 
científicas de calor e temperatura. O próximo 
tema permite aprofundarmos os conceitos aqui 
apresentados e faz com que os alunos adqui-
ram mais familiaridade com os “instrumentos” 
da Física para a leitura do mundo.

A aula inicial do próximo tema traz uma ati-
vidade bastante simples e dá início a discussões 
sobre os diferentes processos de troca de calor.

Figura 10.
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Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem

Si
tu
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e 
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m
 1  f Identificar fenômenos, substâncias e 

materiais envolvidos em processos térmicos.

 f Relacionar características térmicas dos 
materiais com seus diferentes usos diários.

 f Perceber a participação do calor nos 
processos naturais ou tecnológicos.

 f Elaborar comunicação escrita ou oral 
utilizando linguagem científica adequada.

 f Identificar fenômenos, fontes e sistemas que 
envolvem calor.

 f Explicar a participação do calor nos processos 
naturais ou tecnológicos.
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 2  f Estimar medidas de temperatura.

 f Reconhecer fenômenos e elementos térmicos 
presentes no cotidiano.

 f Utilizar adequadamente fontes de pesquisas, 
como bibliotecas, enciclopédias e internet.

 f Redigir sínteses de pesquisa.

 f Utilizar o modelo cinético das moléculas 
para explicar as propriedades térmicas das 
substâncias, associando-o ao conceito de 
temperatura e a sua escala absoluta.

 f Identificar e estimar diferentes ordens de 
grandeza de temperatura de diversos corpos.
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 3  f Estimar e realizar medidas de temperatura, 

escolhendo equipamentos e procedimentos 
adequados para isso.

 f Compreender o funcionamento dos diferentes 
termômetros e o conceito de equilíbrio térmico.

 f Classificar os fenômenos e elementos presentes 
nos processos de troca de calor.

Si
tu

aç
ão

 d
e 

A
pr

en
di

za
ge

m
 4  f Identificar fenômenos, fontes e sistemas que 

envolvem calor para a escolha de materiais 
apropriados a diferentes situações ou 
para explicar a participação do calor nos 
processos naturais ou tecnológicos.

 f Identificar as formas de controle de 
temperatura realizadas no cotidiano.

 f Identificar as propriedades térmicas dos 
materiais nas diferentes formas de controle da 
temperatura.

GRADE DE AVAlIAçãO
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PROPOSTAS DE QUESTõES PARA APlICAçãO EM AVAlIAçãO

1. Em uma sala existem mesas, um sofá, 
um tapete e uma pessoa. Diga quais des-
ses elementos possuem temperatura: a) 
maior; b) menor; c) igual à temperatura 
do ar na sala.
Objetos como mesas, cadeiras e tapetes possuem tempe-

ratura igual a do ar que os circunda, pois estão em equi-

líbrio térmico.

Já os seres humanos e a maioria dos outros mamíferos geral-

mente possuem temperatura maior que a do ar ao seu redor.

2. Quando alguém tem febre, é comum utili-
zar um termômetro de mercúrio para me-
dir a temperatura corporal. Muitas vezes, 
as pessoas têm medo de deixá-lo muito 
tempo em contato com a pele, alegando 
que quanto mais tempo ele ficar em con-
tato com o corpo, mais quente ele ficará, 
medindo, assim, uma febre ainda mais in-
tensa. Explique se esse raciocínio está cor-
reto ou não.
Por existir uma diferença de temperatura entre o termôme-

tro e o corpo da pessoa, há uma troca de calor, o que faz o 

mercúrio dilatar; assim, pode-se inferir a temperatura corpo-

ral. Essa troca de calor ocorre até que o termômetro atinja a 

temperatura do corpo da pessoa febril. A partir desse instan-

te, não há diferença de temperatura entre eles e, portanto, 

não há mais troca de calor, de forma que não é possível que 

o termômetro marque uma temperatura maior.

3. As tampas de metal de potes de vidro são mais 
fáceis de serem abertas quando o pote todo é 
imerso em água quente. Isso ocorre porque:

a) a água quente lubrifica as superfícies em 
contato, diminuindo o atrito entre elas.

b) a água quente amolece o metal, fazendo 
com que a tampa se solte.

c) o metal dilata-se mais que o vidro, quan-
do ambos sofrem a mesma variação de 
temperatura.

d) o vidro dilata-se mais que o metal, quan-
do ambos sofrem a mesma variação de 
temperatura.

4. Em dias frios, é muito comum que se utili-
ze coloquialmente a expressão: “Vou vestir 
uma malha de lã para me aquecer”. Escolha 
a frase que melhor traduz a intenção dessa 
expressão em termos da Física.

a) A lã é um dos tecidos mais quentes que 
se conhece. 

b) A lã se aquece mais rapidamente que 
os demais tecidos. 

c) A lã tem mais calor acumulado que 
outros tecidos. 

d) A lã é um bom isolante térmico. 

e) A lã é impermeável. 

5. Vimos que podemos calibrar um termô-
metro feito em casa e graduá-lo de ma-
neira arbitrária. Ou seja, você pode criar 
sua própria escala termométrica. Explique 
quais são os procedimentos necessários 
para fazer essa criação. 
Para elaborar uma escala termométrica é preciso escolher 

um número para a temperatura de fusão do gelo e outro 

para a temperatura de ebulição da água. Feito isso, é possível 

criar subdivisões para essa escala. Se os números escolhidos 

forem diferentes dos números da escala Celsius, é possível 

estabelecer uma relação entre essas escalas.
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TEmA 2 – TROCAS dE CALOR E PROPRiEdAdES 
TéRmiCAS dA mATéRiA 

O objetivo deste tema é discutir os proces-
sos térmicos envolvidos nas trocas de calor 
e os efeitos causados por essas trocas. Dessa 
forma, você pode trabalhar com os alunos a 
análise das propriedades térmicas dos mate-
riais presentes em sistemas ou em processos 
térmicos do cotidiano. Será possível discu-
tir processos de condução e os conceitos de 
calor específico e capacidade térmica. Além 
disso, por meio do estudo desse tema, será 
possível identificar os diferentes processos 
de trocas de calor (condução, convecção e 
irradiação) e diferenciar os seus respectivos 
modelos explicativos. 

Dando sequência aos estudos da Física 
Térmica, é preciso agora discutir com os alu-
nos os processos envolvidos nas trocas de ca-
lor. A diferenciação entre calor e temperatura, 
iniciada no tema anterior, fica bastante clara 
para eles quando se aprofunda o estudo desses 
processos.

Compreender as trocas de calor possibi-
lita entender desde a formação do gelo em 
volta dos congeladores nas geladeiras até as 
sensações de quente e de frio que sentimos 
ao pisarmos descalços um piso de madeira 
e um de ladrilho. Por meio de exemplos bas-
tante próximos do cotidiano dos alunos, é 
possível discutir a troca de energia entre os 
corpos e suas propriedades térmicas, cujas 
características revelam detalhes de sua es-
trutura atômica.

Nos processos de troca de calor vistos até 
agora, os sistemas mais quentes (maior tem-
peratura) cedem energia (calor) aos mais frios 
(menor temperatura), de forma que o grau de 
aquecimento de um objeto caracteriza quanti-
tativamente sua temperatura. O entendimento 

dessas trocas leva então os alunos a compre-
ender o calor como uma forma de transferên-
cia de energia entre sistemas com diferenças 
de temperatura. Com isso, tem-se a chance de 
discutir como essa transferência ocorre e abre-
-se a possibilidade de trabalhar os processos 
de condução e de convecção. Começaremos 
também a discutir o processo de irradiação. 
Nesse caso, o calor está associado à energia 
carregada por uma onda eletromagnética, ir-
radiada sempre por todos os corpos na for-
ma de radiação infravermelha. Essa discussão 
possibilitará o entendimento do equilíbrio 
térmico dinâmico, assunto que será aprofun-
dado no próximo tema.

Ao falar de energia, criam-se condições 
para discutir ampla variedade de conteú-
dos. Pode-se tratar da transformação de 
energia mecânica em energia térmica, como 
quando aquecemos as mãos ao esfregá-las,  
ou quando percebemos que a cabeça de um 
martelo se aquece após algumas marteladas. 
Entretanto, nossa proposta para esse tema 
é tratar especificamente da energia liberada 
pelos alimentos no organismo, aproximan-
do esse tratamento do cálculo do calor en-
volvido em processos termodinâmicos. Ain-
da assim, nessa parte do processo, gera-se 
o pano de fundo para inserir o estudo do 
próximo tema, que relaciona aquecimento e 
variações climáticas.

Iniciamos o estudo das trocas de calor por 
meio da Situação de Aprendizagem 5, que tem 
como objetivo conduzir os alunos a fazer uma  
observação guiada da cozinha de suas casas. 
A Situação de Aprendizagem 6 traz alguns 
experimentos simples, clássicos no ensino de 
Física, mas que permitem discutir os proces-
sos de condução, convecção e irradiação. Já 
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na Situação de Aprendizagem 7, é possível 
fazer que os alunos percebam, por meio de 
um experimento, que duas esferas de mate-
riais diferentes, quando são aquecidas, trans-

ferem calor de modo diferente, o que possibi-
lita discutir o conceito de calor específico. A 
Situação de Aprendizagem 8 permite avaliar 
o conteúdo energético de alguns alimentos.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 5 
RECONHECENDO E PROCURANDO O CAlOR: CADê O FRIO?

Esta Situação de Aprendizagem visa iden-
tificar quais são as fontes de calor nas casas 
e nos ambientes frequentados pelos alunos. 
O objetivo principal é fazer que percebam as 
diferenças entre os materiais que conduzem 
o calor (metal das panelas) e os materiais que 
o isolam (como o cabo de madeira das pa-
nelas). Dessa forma, cria-se o cenário ideal 

para se discutir as diferentes formas de troca 
de calor. Com a discussão acerca do com-
portamento dos materiais em relação à con-
dução térmica, tem-se a situação ideal para 
apresentar o modelo explicativo do calor 
como um processo dinâmico, associando-o 
à energia em trânsito e diferenciando-o da 
temperatura.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais; fontes de calor, materiais isolantes e condutores.

Competências e habilidades: identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a esco-
lha de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar a participação do calor nos pro-
cessos naturais ou tecnológicos; compreender a relação entre variação de energia térmica e tempera-
tura para avaliar mudanças na temperatura e mudanças de estado da matéria em fenômenos naturais 
ou processos tecnológicos.

Sugestão de estratégias: atividade de organização de informações recolhidas pelos alunos em casa; 
discussão em pequenos grupos, com proposta de sistematização em grande grupo.

Sugestão de recursos: roteiro 5, visando identificar fontes, isolantes e condutores de calor presentes 
nas cozinhas.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos, bem como sua 
capacidade de organizá-las em categorias em função de suas características.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Inicie a Situação solicitando aos alunos 
que se lembrem da cozinha de suas casas. 
Retome as perguntas contidas no roteiro 5 e 
escreva na lousa os resultados dos relatos dos 
alunos já pensando em agrupá-los posterior-
mente em três categorias: 

1. fontes de calor;

2. materiais bons condutores de calor;

3. materiais isolantes ou maus condutores 
de calor.

A partir dessa classificação, guie o estudo, 
utilizando os elementos listados para trabalhar 
os conceitos. 
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Roteiro 5 – Reconhecendo e procurando o 
calor: cadê o frio?

Por meio das discussões que fare-
mos agora, você perceberá o que 
difere calor de temperatura. Para 
isso, em casa, vá até a cozinha, 

olhe à sua volta e anote em seu caderno al-
guns itens diretamente relacionados ao ca-
lor. Observe bem esses itens e responda, 
para cada um deles, às seguintes questões.

1. O que produz calor?
Devem surgir elementos como fogão, chama, fósforo, 

isqueiro, micro-ondas, forno etc.

2. O que transmite calor?
Devem aparecer fogão, panela, vidro, copo, metal etc.

3. O que é usado para manter a temperatura?
Os alunos deverão responder: geladeira, freezer, isopor, 

plástico, garrafa térmica etc.

4. O que retira calor?

5. E o frio? Cadê o frio?
As questões 4 e 5 deverão apresentar respostas como: 

geladeira, freezer, gelo, água corrente etc. Essas res-

postas serão fundamentais para elucidar os processos 

de troca de calor. Elas devem ser retomadas posterior-

mente para que os alunos percebam que não existe a 

entidade física “frio”.

6. Agora, com o professor e os colegas, clas-
sifique os elementos que você listou na ta-
bela a seguir.

Fontes de 
calor

Materiais 
bons 
condutores 
de calor

Materiais 
isolantes 
ou maus 
condutores 
de calor

Ex.: chama, 
forno, isqueiro, 
micro-ondas.

Ex.: panela, metal.
Ex.: isopor, plásti-
co, vidro.

Tabela 4.

Encaminhando a ação

É preciso ressaltar que essa atividade cria 
condições ideais para discutir o conceito de 
troca de calor. A partir de suas observações, 
é possível fazer os alunos perceberem que, 
quando dois corpos estão em contato, o 
mais quente cede calor para o mais frio, por 
meio da condução de calor, algo que ocorre 
quando se pega o cabo metálico de uma pa-
nela que está no fogo. Por isso, os cabos de-
vem ser de material isolante. Assim, relacio-
ne esse processo de troca com os diferentes 
materiais e seus usos, contidos nas colunas 2 
e 3 da tabela. Ou, quando entre esses corpos 
há um fluido, como ar ou água, também há 
uma troca de calor, por meio do movimen-
to do fluido  em razão de uma diferença em 

sua densidade, processo que chamamos de 
convecção (a água fervendo em uma pane-
la pode ser usada como exemplo). Quando 
não existe nada entre os corpos há ainda 
troca de calor, por meio da radiação, o que 
possibilita entender, por exemplo, como a 
radiação térmica solar atravessa milhares de 
quilômetros de espaço vazio entre o Sol e a 
Terra e nos aquece em um dia de verão. São 
processos distintos e todos dizem respeito 
ao calor e suas trocas. Esse momento per-
mite trazer à tona processos como irradia-
ção, convecção e equilíbrio dinâmico, que 
serão aprofundados na próxima Situação de 
Aprendizagem.

Certamente, os alunos trarão exemplos 
retirados da observação dos utensílios na 
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cozinha, pois, nessa observação, fica clara a 
existência da troca de calor por condução, ao 
colocar uma panela em contato com a cha-
ma. Ao mesmo tempo, essa mesma chama 
troca calor com suas mãos, por irradiação. 
Entretanto, ainda que se discuta aqui o papel 
dos materiais isolantes e condutores, a ideia 
não é aprofundar os processos de troca em si, 
mas focar o processo de condução.

Assim, nesse momento, procure salien-
tar a ideia de que as fontes de calor fornecem 
energia, diminuindo sua temperatura e con-
tribuindo para o aumento da temperatura de 
quem a recebe.

Procure discutir o conceito de temperatu-
ra como agitação das moléculas, levando os 
alunos a compreender o calor como a ener-
gia que faz esse movimento variar, de forma 
que, quando um corpo recebe calor, ele ga-
nha energia, o que aumenta a energia cinética 
de suas moléculas e, consequentemente, ele-
va sua temperatura. De maneira oposta, ao 
perder calor, ele perde energia, o que reduz a 
energia de movimento das moléculas, dimi-
nuindo sua temperatura. 

lembre-se de que a diferenciação entre ca-
lor e temperatura não é trivial, o que requer 
bastante cuidado ao discuti-la com os alunos. 
Para isso, ressalte o que acontece nas trocas de 
calor. Um bom exemplo para elucidar essa di-
ferenciação é pensar o que ocorre ao colocar-

mos uma garrafa de refrigerante gelado sob 
água corrente. Por estar a uma temperatura 
maior, a água corrente cede calor à garrafa, de 
modo que, enquanto sua temperatura diminui, 
a do refrigerante aumenta. O mesmo ocorre ao 
colocar gelo em uma bebida qualquer. (Perce-
ba que esse é o momento ideal para retomar as 
questões 3 e 4 do roteiro. Não é o frio que sai 
do gelo! O gelo, por estar a uma temperatura 
mais baixa que a da bebida, tem sua tempera-
tura aumentada à custa do resfriamento dela.) 
Da mesma forma, os alunos podem entender 
que, ao colocar uma panela no fogo, este cede 
calor (energia) às moléculas que constituem a 
panela, aumentando assim sua temperatura.

Você pode então iniciar a apresentação 
do modelo cinético-molecular. Esse mode-
lo parte do pressuposto de que a matéria 
é constituída de moléculas que estão num 
movimento contínuo, caótico e desordena-
do, sempre interagindo quando estão muito 
próximas umas das outras. Por meio desse 
modelo é possível explicar a diferença de 
condutibilidade do calor entre os materiais 
(isolantes e condutores), apresentar os es-
tados sólido, líquido e gasoso da matéria e, 
principalmente, conceituar a temperatura 
como uma medida da energia cinética das 
moléculas constituintes de um corpo. Esse 
modelo deverá ser retomado, de forma que 
os alunos construam sua compreensão ao 
longo do desenvolvimento das Situações de 
Aprendizagem.
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Calor e temperatura

Sabemos que queimaremos a mão se a colocarmos sobre uma chama. Da mesma forma, ao ob-
servar os utensílios em uma cozinha, sabemos o que ocorre quando se coloca uma panela em con-
tato com a chama do fogão. É fácil perceber que as fontes de calor fornecem energia, contribuindo 
para o aumento da temperatura de seu entorno, e as fontes de calor não são apenas as chamas.

Qualquer corpo pode ser considerado uma fonte de calor quando se relaciona com outro 
corpo que apresenta temperatura menor que a dele. Por isso, na Situação de Aprendizagem 3, 
em que você constrói um termômetro, sua mão é uma fonte de calor quando você a coloca em 
contato com ele. É ela que cede calor ao álcool, aumentando sua temperatura e, consequente-
mente, fazendo a coluna do líquido aumentar de tamanho. 

Isso significa que, quando dois corpos estão em contato, o mais quente cede calor para o mais 
frio, algo que ocorre, por exemplo, com o cabo metálico de uma panela que está no fogo. Por isso 
os cabos devem ser feitos de material isolante. Isso também ocorre quando entre os corpos há um 
fluido, como ar ou água. Nesse caso, o calor é trocado por meio do movimento do fluido em razão 
de uma diferença em sua densidade (a água fervendo em uma panela é um bom exemplo).

E, mesmo quando não existe nada entre os corpos, há ainda troca de calor, por meio da radia-
ção, o que possibilita entender, por exemplo, como a radiação térmica solar atravessa milhares 
de quilômetros de espaço vazio entre o Sol e a Terra. Esses são processos distintos e todos dizem 
respeito ao calor e às suas trocas. 

Se você já entendeu o conceito de temperatura como agitação das moléculas e dos átomos 
que constituem uma substância, pode então compreender que, quando um corpo “recebe ca-
lor” trocado por diferença de temperatura, a energia cinética de suas moléculas e de seus áto-
mos aumenta, elevando, consequentemente, sua temperatura.

No sentido oposto, um corpo, ao “ceder calor”, perde energia, reduzindo a energia de movi-
mento das moléculas, o que diminui sua temperatura. Ou seja, nos processos de troca de calor, 
os sistemas mais quentes (maior temperatura) cedem energia (calor) aos mais frios (menor 
temperatura), de forma que o grau de aquecimento de um objeto é caracterizado quantita-
tivamente por sua temperatura. Assim, o calor deve ser compreendido como uma forma de 
transferência de energia entre sistemas por conta das diferenças de temperatura.

Para tornar mais clara a diferença entre calor e temperatura, imagine o que ocorre ao colo-
carmos uma garrafa de refrigerante gelado numa vasilha com água à temperatura ambiente. Por 
estar a uma temperatura maior, a água da vasilha cede calor à garrafa, de modo que, enquanto 
sua temperatura diminui, a da garrafa de refrigerante aumenta. Isso ocorre até que haja equilí-
brio entre suas temperaturas. Isso também acontece ao se colocar gelo em uma bebida qualquer.

Perceba então que não é o frio que sai do gelo! Pelo fato de estar a uma temperatura mais 
baixa que a da bebida, o gelo recebe calor desse líquido, que resfria! Assim, no inverno, ao 
estar diante de uma corrente de ar, fisicamente não poderíamos dizer: Nossa, está entrando um 
frio danado aqui!. É o nosso corpo que, por apresentar uma temperatura mais elevada que a do 
ambiente, cede calor ao ar, diminuindo nossa temperatura.

nesse sentido, você pode conjecturar por qual razão um refrigerador ou uma garrafa térmica 
precisam ser bem vedados para não facilitar trocas com o ambiente.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Desenhe as moléculas de certa substância 
nas temperaturas: –30 °C, 50 °C e 300 °C.
A resposta dessa questão depende da substância que se de-

seja representar. Como se sabe, as diferentes substâncias têm 

diferentes pontos de fusão e de ebulição para dada pressão. 

Há substâncias que com uma temperatura de –30 °C estão 

em estado sólido, ao passo que outras podem estar no es-

tado líquido ou até gasoso com essa mesma temperatura. A 

ideia do exercício é que os alunos possam fazer representa-

ções que mostrem que, em geral, temperaturas mais baixas 

resultam em moléculas mais próximas e temperaturas mais 

altas em moléculas mais distanciadas umas das outras. Con-

sultar como exemplo a ilustração do texto “Modelo cinético-

-molecular”, da Situação de Aprendizagem 2.

2. Por que não é correto dizer que um cober-
tor esquenta? Explique fisicamente o que 
ocorre quando, em um dia frio, nos cobri-
mos com um cobertor.
Espera-se que os alunos tenham compreendido que o co-

bertor não esquenta, pois não é uma fonte de calor. O que 

ele faz é nos isolar do meio em que estamos, diminuindo a 

troca de calor, ou seja, evitando que percamos calor para 

o ambiente.

3. Dois corpos A e B são colocados em contato. 
Em cada item, diga qual corpo cede e qual 
recebe calor.

a) A tem 20 ºC e B tem –50 ºC.
De A para B.

b) A tem 33 ºC e B tem 40 ºC.
De B para A.

c) A tem 25 ºC e B tem 25 ºC.
Na média, o calor cedido de A para B é igual ao calor cedido 

de B para A, em razão das temperaturas iguais nos dois cor-

pos. Nesses casos, dizemos que não há troca de calor, pois 

nenhum corpo aumenta sua quantidade de energia térmica 

depois de entrar em contato com o outro.

4. Qual é a diferença entre calor e alta tem-
peratura?
Espera-se uma resposta que indique que os alunos compre-

enderam que esses termos para a Física não são sinônimos. 

Temperatura alta significa grande agitação das moléculas. Já 

o calor é energia térmica em movimento, que passa de um 

corpo para outro, do mais quente (maior temperatura) para 

o mais frio (menor temperatura).

5. Sabe-se que o corpo A recebe calor do cor-
po B e está em equilíbrio com o corpo C. Se 
o corpo C doa calor para o corpo D, e está 
em equilíbrio com o corpo E, que troca de 
calor ocorre entre:

a) A e C: Nenhuma troca.

b) A e D: De A para D.

c) A e E: Nenhuma troca.

d) B e D: De B para D.

e) B e E: De B para E.

1. O que é o frio?
O objetivo dessa questão é fazer que os alu-

nos entendam que o frio é a sensação que 

temos quando nossa temperatura diminui, 

ao perdemos energia térmica.

2. Qual é a relação entre frio e calor?
Neste caso, espera-se que os alunos respondam que, ao en-

tramos em contato com um corpo de menor temperatura, 

há uma parcela de nossa energia térmica que flui para ele, 

que é o calor. O frio é justamente a sensação que temos ao 

diminuir nossa temperatura por perdermos energia.

Pesquise na biblioteca de sua es-
cola ou na internet qual é a lei 
zero da Termodinâmica e qual é a 
relação entre essa lei e a troca de 

calor entre dois corpos.
Nessa pesquisa, os alunos deverão reconhecer que, se um 

corpo B está em equilíbrio térmico com um corpo A e está 

em equilíbrio térmico com um corpo C, logo o corpo A 

está em equilíbrio térmico com o corpo C. Corpos em 

equilíbrio térmico têm mesma temperatura, não ocorrendo 

aumento nem diminuição na quantidade de energia térmi-

ca em nenhum deles.
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Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais.

Competências e habilidades: identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a es-
colha de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar a participação do calor nos 
processos naturais e tecnológicos; identificar os diferentes processos de trocas de calor (condução, 
convecção e irradiação) e diferenciar seus respectivos modelos explicativos (calor como processo e 
calor como radiação térmica).

Sugestão de estratégias: variadas atividades experimentais para conduzir as discussões acerca dos di-
ferentes processos de transferência de calor.

Sugestão de recursos: roteiro 6, atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para pro-
blematizar os processos de transferência de calor.

Sugestão de avaliação: avaliar a execução das experiências propostas e respostas das questões conti-
das no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização 
das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar o envolvimento 
e a compreensão dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos nas atividades.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 6 
CONDUzINDO, “CONVECTANDO”, IRRADIANDO:  

É O CAlOR EM TRÂNSITO!

Nesta Situação de Aprendizagem propo-
mos experimentos que evidenciam os processos 
de condução, convecção e irradiação, possibili-
tando aprofundar as formas de troca de calor.  

A irradiação permite tratar o calor como ener-
gia térmica que se propaga como radiação, an-
tecipando o cenário para o próximo tema, que 
trata de aquecimento e clima.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Por se tratar de experimentos clássicos no 
ensino de Física, é bastante provável que você 
já tenha tido contato com eles. Talvez a maior 

dificuldade esteja em organizar a sala de ma-
neira que não tome o tempo de uma aula 
inteira. Caso ache prudente, realize-a você 
mesmo como uma atividade demonstrativa.
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Roteiro 6 – Conduzindo, “convectando”, irradiando: é o calor em trânsito!

Nesta atividade, você compreenderá alguns processos de troca de calor que ocor-
rem cotidianamente. Serão três experimentos muito fáceis de serem realizados e  
que possibilitarão entender inúmeros eventos que ocorrem no dia a dia.

Calor em trânsito materiais

Conduzindo 

•  velas;
•  pedaço de arame com 

aproximada mente 30 cm;
•  alicate.

“Convectando”

• vela;
• linha;
• folha de papel;
• tesoura.

irradiando • vela.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.
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Atenção!

Tenha cuidado ao manusear o alicate, a tesoura e a vela acesa.

mãos à obra! 

Conduzindo 

1. Corte uma vela em pequenos pedaços. 
Acenda outra e use a parafina derre-
tida como uma “cola” para fixar os 
pedacinhos de vela no arame em in-
tervalos regulares. Figura 14.
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Tabela 5.
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2. Segure uma das extremidades do arame com um alicate e coloque a chama da vela na 
outra extremidade. Mantenha a vela aquecendo o arame por algum tempo e observe o 
que acontece.

interpretação e análise dos resultados

1. Como você explica o que aconteceu? Relate acontecimentos ou fenômenos que você  
observa em seu dia a dia que parecem estar relacionados com essa experiência.
Apesar de as respostas serem pessoais, as questões servem para nortear a aula. Algumas questões, entretanto, envolvem apenas 

a observação do fenômeno.

mãos à obra! 

“Convectando”

1. Desenhe na folha uma espiral que utilize a maior parte do papel. 

2. Corte-a, de modo a formar uma espécie de “cobra”.

3. Amarre a linha no início da espiral e pendure-a a cerca de 50 cm do chão, de forma que 
ela possa girar livremente.
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Figura 15. Figura 16.

Figura 17.
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Encaminhando a ação

Durante o experimento sobre a condução, 
saliente que a haste metálica esquenta, ainda 
que somente sua ponta tenha contato direto 
com a chama, indicando que o calor se pro-
pagou através do material que a constitui. Ex-
plique que as moléculas da parte que está em 
contato com a chama ganham energia cinética 
extra. Ao vibrarem mais, a energia potencial de 
interação com as moléculas vizinhas é alterada, 
e essas interações se propagam por toda a has-
te, aumentando a temperatura das partes que 
não estavam em contato direto com a fonte de 
calor. Aproveite para resgatar fatos cotidianos 
e procure fazer com que os alunos participem, 
lembrando de outras situações em que ocorre 
a condução. Discuta sobre algumas sensações 

ilusórias que temos, como ao colocar um pé no 
piso de ladrilho e outro no carpete. Peça para 
explicarem por que o ladrilho parece mais frio 
que o carpete. Inúmeras situações podem ser 
objeto de reflexão, como o uso do isopor para 
armazenar bebidas, o plástico ou a madeira 
para os cabos das panelas etc.

A convecção explica o funcionamento de um 
“móbile”. Mostre aos alunos como no aqueci-
mento da água em uma panela ocorre o mesmo 
processo (além da condução e irradiação). Eles 
devem compreender que as camadas de água 
situadas no fundo da panela aquecem mais ra-
pidamente do que as camadas superiores, em 
razão da proximidade com a chama do fogão. 
Assim, as camadas mais quentes se dilatam, 
tornando-se menos densas que as outras, o que 

4. Coloque a vela acesa sob seu “móbile”, mantendo uma distância segura para não quei-
má-lo. Observe o que acontece.

interpretação e análise dos resultados

1. Relate o que ocorreu com o móbile. Explique o ocorrido. 

2. Relate acontecimentos ou fenômenos que você observa em seu dia a dia que parecem 
estar relacionados com essa experiência.
Apesar de as respostas serem pessoais, as questões servem para nortear a aula. Algumas questões, entretanto, envolvem apenas 

a observação do fenômeno

mãos à obra! 

irradiando 

Esta experiência é bastante simples! 
Acenda a vela e aproxime suas mãos, sem tocar na chama. Observe o que acontece. 

interpretação e análise dos resultados

1. Procure relatar o que ocorreu descrevendo como o calor foi transferido para suas mãos.

2. Relate acontecimentos ou fenômenos que você observa em seu dia a dia que parecem 
estar relacionados com essa experiência.
Apesar de as respostas serem pessoais, as questões servem para nortear a aula. Algumas questões, entretanto, envolvem apenas 

a observação do fenômeno.
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Processo de troca de calor

No primeiro experimento realizado, a haste metálica esquenta como um todo, ainda 
que somente sua ponta tenha contato direto com a chama. Isso mostra que o calor se pro-
pagou pelo material que a constitui. Mas como será que isso acontece? Você pode respon-
der a essa pergunta por meio do que aprendeu até agora sobre calor, temperatura e modelo 
microscópico da matéria.

Condução

O processo de condução, evidenciado nesse experimento, re-
vela como o calor se propaga nos corpos sólidos. Se você fixar 
com parafina (vela derretida) uma série de clipes em uma haste 
metálica, como na imagem ao lado, as moléculas da parte da 
haste metálica em contato com a chama ganham calor da cha-
ma, por ela apresentar uma temperatura maior que a da haste. 
Esse ganho de energia faz que as moléculas passem a vibrar 
mais, já que o calor se transformou em energia cinética extra 
das moléculas. 

Assim, a energia de interação com as moléculas vizinhas é alterada e 
essas interações se propagam por toda a haste, aumentando a tempera-
tura das partes que não estavam em contato direto com a fonte de calor. 
Com o passar do tempo, a parafina que fixa os clipes vai derreter, e os 
clipes se soltarão da direita para a esquerda.

Convecção

Os líquidos e os gases também são formados por moléculas; porém, 
diferentemente dos sólidos, essas moléculas não apresentam estruturas 
estáveis. Num líquido, as moléculas se movimentam de forma mais livre 

gera uma corrente de convecção, de forma que 
as camadas mais densas (mais frias) descem e 
as menos densas (mais quentes) sobem. Use 
exemplos cotidianos para que os alunos refli-
tam sobre esse processo, como as correntes de 
ascensão utilizadas pelos pássaros em seu voo 
ou por que um ar-condicionado fica sempre na 
parte superior de uma sala.

Já a irradiação, fenômeno corriqueiro que 
facilmente é percebido quando nos aproxima-
mos de uma fonte de calor, seja uma vela ou 

uma lâmpada incandescente, é explicada por 
meio das ondas eletromagnéticas. Nesse mo-
mento do trabalho, não é possível tratar esse 
fenômeno de modo aprofundado; a saída é 
apresentar a figura de um espectro eletromag-
nético e adiantar um pouco o que será estuda-
do em óptica e eletromagnetismo. Mas o obje-
tivo principal nessa etapa é fazer que os alunos 
percebam que o calor é uma forma de energia 
que se propaga e, neste caso, não precisa de 
 nenhum meio material; o melhor exemplo dis-
so é o aquecimento da Terra pelo Sol.
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Figura 18.

Figura 19.
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que nos sólidos, mas estão restritas a um volume definido e sua forma 
varia com a do recipiente que o contém. Já os gases têm suas moléculas 
movimentando-se ainda mais livremente que nos líquidos, ocupando 
todo o espaço disponível, e não possuem forma nem volume definidos. 

Assim, por estarem mais “livres”, a propagação do calor nos líqui-
dos e nos gases quase não ocorre por condução. O funcionamento do 
“móbile” é então explicado pelo processo de convecção. As camadas 
de ar situadas próximas à chama da vela aquecem mais rapidamente 
do que as camadas superiores. 

Com isso, as camadas mais quentes de ar se dilatam, tornando-se menos densas que as 
outras, gerando uma corrente de ar, pois as camadas mais densas (mais frias) descem e  
as menos densas (mais quentes) sobem. A esse tipo de corrente chamamos de convecção.

irradiação

Já o processo de irradiação, fenômeno que podemos perceber quando nos aproximamos 
de uma fonte de calor, como uma vela, uma lâmpada incandescente, um ferro de passar ou 
uma fogueira, só pode ser explicado por meio das ondas eletromagnéticas, em particular as 
das faixas de frequência do infravermelho localizadas logo abaixo do espectro de luz visível. 

Esse conteúdo será aprofundado na 3a série, de modo que, neste momento, é preciso que você 
compreenda que o calor é uma forma de energia que se propaga e, no caso da irradiação, não é 
necessária a existência de nenhum meio material. O melhor exemplo para isso é o aquecimento da 
Terra pelo Sol. O calor gerado pelo Sol atravessa o vácuo espacial e chega até aqui, nos aquecendo. 

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Em um churrasco, o calor é transmitido de 
diversas formas. Explique o processo en-
volvido em cada item:

a) do carvão em brasa direto para a carne:
Espera-se que os alunos respondam que o processo foi a 

irradiação. O calor é transmitido por meio de ondas ele-

tromagnéticas.

b) com o ar quente próximo ao carvão, 
que sobe até a carne:

Espera-se que eles reconheçam que o processo foi a convec-

ção. A camada de ar que está próxima ao carvão esquenta, 

por isso tem seu volume dilatado, diminuindo assim sua den-

sidade. Essa camada de ar quente então se desloca para cima, 

sendo substituída por outra camada de ar mais fria, prove-

niente da região superior.

c) ao longo do espeto em contato com o ar 
já aquecido:

Espera-se que eles reconheçam que o processo foi a condu-

ção. O calor é transmitido de molécula para molécula.

2. O formato da chama de uma vela está rela-
cionado com qual processo de transmissão 
de calor? Explique.
Essa questão é complexa. Portanto, leve os alunos a enten-

der que o formato da chama de uma vela está relacionado 

com a convecção. Por causa da combustão do oxigênio, há 

aumento na temperatura da camada de ar junto ao pavio, 

onde ocorre a combustão. Esse processo produz gases com 

temperatura maior que a do ar ambiente e que, portanto, são 

menos densos. Da mesma forma, a camada de ar próxima 

também se aquece por radiação, tornando-se também me-

nos densa. Formam-se, assim, correntes de convecção que 

dão origem ao formato da chama da vela.

Figura 20.
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3. Dentro de uma casa, qual é o melhor lu-
gar para colocar um aquecedor elétrico? E 
qual é o melhor lugar para colocar o ar-
-condicionado? Explique.
Nessa questão, espera-se que os alunos entendam que o 

aquecedor deve ficar embaixo, próximo ao chão, para que 

o ar quente suba e se espalhe pela casa. Já com o ar-con-

dicionado deve-se fazer o contrário, colocando-o na parte 

de cima, para que o ar frio desça e se espalhe pela casa. Em 

ambos os casos, o processo de convecção é determinante.

Explique e dê três exemplos do 
dia a dia relacionados com os 
seguintes processos de transfe-
rência de calor: 

 f condução: o calor é transmitido pelo contato. 

É o que ocorre com o calor que passa da panela 

para o alimento, da carne para o espeto, da panela 

para seu cabo.

 f convecção: o calor é transmitido pelas partículas em 

movimento. São exemplos de convecção: brisa marí-

tima, ar-condicionado posicionado na parte de cima 

do ambiente, aquecedor na parte inferior, ar quente 

que sobe ao ser aquecido pela chama do fogão.

 f irradiação: o calor é transmitido a distância. Po-

dem ser citadas situações de irradiação como: do 

Sol para a Terra, da brasa para a carne, da resistên-

cia elétrica de uma torradeira para o pão.

Pesquise na biblioteca de sua esco-
la ou na internet e explique como 
os processos de transferência de ca-
lor estão relacionados com o bom 

funcionamento de uma geladeira e de uma 
garrafa térmica.
Essa pesquisa tem o objetivo de levar os alunos a compreen-

der que o ar frio é lançado da parte mais alta da geladeira, e 

as prateleiras, na maior parte das geladeiras, são vazadas para 

permitir a convecção. As portas são vedadas, o que não per-

mite a troca de calor com o meio externo através de contato. 

Da mesma forma, a garrafa térmica, mantendo sua tempera-

tura homogênea, não possibilita redes de convecção. Ela é 

vedada e isolada termicamente com vácuo, portanto não há 

troca de calor por condução. Suas paredes internas são espe-

lhadas, não permitindo troca de calor por irradiação.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 7 
QUEM lIBERA MAIS CAlOR? 

Esta Situação de Aprendizagem visa co-
meçar o estudo das propriedades térmicas 
dos materiais, tratando do calor específico. 
Essa propriedade permite classificar os di-
ferentes materiais de acordo com a quan-
tidade de calor necessária para variar em  
1 oC a temperatura de 1 grama de massa. 

Sua interpretação, de acordo com o modelo 
cinético-molecular apresentado no tema an-
terior, implica a compreensão de que mate-
riais diferentes são constituídos de moléculas 
diferentes, possibilitando assim trabalhar ou-
tras propriedades térmicas dos materiais, por 
exemplo, a condutibilidade.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais; calor específico e capacidade térmica.

Competências e habilidades: ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade experimen-
tal; elaborar hipóteses e interpretar resultados de situação experimental que envolve trocas de calor e 
propriedades térmicas dos materiais; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente resultados de 
experimentos sobre condução de calor, calor específico e capacidade térmica; identificar no cotidiano 
as situações que envolvem conhecimentos físicos estudados na atividade realizada.

Sugestão de estratégias: atividade experimental para conduzir as discussões sobre o conceito de 
calor específico.
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desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Em aulas anteriores foram apresentadas 
as mudanças nos materiais ao sofrerem va-
riações de temperatura, o que possibilita 
construir instrumentos para medir tempera-
turas e dispositivos para controlá-las. Reto-
me o que foi trabalhado para iniciar a discus-
são a respeito das propriedades térmicas das 
substâncias. Agora, procure dar exemplos de 
elementos que se aquecem ou resfriam mais 
facilmente que outros.

Solicite aos alunos que imaginem a se-
guinte situação: você vai feliz a uma feira li-
vre para comer um delicioso pastel. Ansioso, 
você pega o pastel da mão do feirante, per-
cebe que não está muito quente e, então, dá 
uma generosa mordida. Eis que você queima 
a boca, pois o queijo do recheio está muito 
mais quente que a massa, ainda que eles te-

nham ficado o mesmo tempo no óleo ferven-
te. Por que isso acontece? Peça que levantem 
algumas hipóteses.

Dependendo dos conhecimentos prévios dos alunos so-

bre o assunto, suas hipóteses podem variar. É provável que 

se refiram ao fato de que a massa do pastel entra em con-

tato com o ar atmosférico, o que lhe permite perder calor 

mais rapidamente do que o queijo. Além disso, podem se 

referir ao fato de que a espessura da massa é sempre mais 

fina do que o recheio de queijo, que tende a se aglutinar 

no interior do pastel.

O fato de algumas substâncias se esfria-
rem ou se aquecerem mais facilmente que 
outras possibilita tratar o conceito de calor 
específico. Ao responder às perguntas do ro-
teiro 7, os alunos podem verificar qual tem 
maior calor específico: o metal da esfera ou o 
“vidro” da bolinha de gude.

Roteiro 7 – Quem libera mais calor?

No dia a dia, percebemos que algumas coisas se aquecem ou se resfriam mais facilmente 
que outras. Por exemplo, sentimos a água em uma piscina mais fria durante o dia do que à 
noite, quando ela parece mais quente. Ou, ao comermos um cozido, a batata sempre está 
mais quente que os outros ingredientes, ainda que todos tenham estado na mesma panela. 
Por meio dessa atividade, você terá condições de entender por que isso ocorre.

Sugestão de recursos: roteiro 7, atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para con-

duzir discussões acerca do calor específico de um material.

Sugestão de avaliação: avaliar a execução da experiência proposta e as respostas das questões contidas 

no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização da 

atividade, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar seu envolvimento e sua 

compreensão dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos na atividade.
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materiais

 f bolinha de gude grande;
 f esfera de metal (atenção: é preciso que a esfera e a bolinha tenham massas quase iguais);
 f duas vasilhas que possam ser levadas  
ao fogo;

 f água;
 f dois copos grandes de vidro  
(do tipo de requeijão);

 f dois termômetros.

mãos à obra!

1. Coloque a bolinha de gude em uma vasilha com água. Em outra vasilha, com a mesma 
quantidade de água, coloque a esfera de metal. Depois, leve as duas ao fogo e espere a 
água ferver. Deixe-a fervendo por 5 minutos.

2. Enquanto a água ferve, prepare o restante do experimento: 
pegue os dois copos e coloque quantidades iguais de água à 
temperatura ambiente (o suficiente para cobrir as bolinhas).

3. Depois de 5 minutos, desligue o fogo e, utilizando a colher, 
transfira, com cuidado, as esferas para os copos.

4. Depois de 2 minutos, meça a temperatura da água em cada copo usando o termômetro. 

5. Avalie a cada minuto a evolução dessa temperatura.

interpretação e análise dos resultados

1. Agora responda em qual dos copos a água:

a. é mais quente? 

b. esquenta mais rápido? 

c. esfria mais rápido? 

d. libera mais calor? 

Redija um relatório para apresentar o que você observou e sintetizar o que aprendeu.
Apesar de as respostas serem pessoais, as questões servem para nortear a aula. Algumas questões, entretanto, envolvem apenas 

a observação do fenômeno.
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Figura 22.
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Figura 23.
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Encaminhando a ação

Este conceito pode começar a ser en-
tendido de maneira qualitativa: aquele que 
precisou ganhar mais calor para chegar a  
100 °C liberou mais calor quando foi coloca-
do em água fria. Desse modo, no copo em que 
a água ficou mais quente estava o material de 
maior calor específico. O calor específico deve 
ser apresentado como quantidade de calor ne-
cessária para variar em 1 oC a temperatura de 
1 grama de massa. A água é usada como um 
padrão para a realização das medidas. Surge 
daí a caloria (1 cal), que é a quantidade de 
energia necessária para variar em 1 ºC a tem-
peratura de 1 grama de água líquida.

Ainda que inicialmente este seja um es-
tudo qualitativo, a atividade aqui proposta 
possibilita iniciar o tratamento quantitativo 
do conceito, mais próximo da resolução dos 
tradicionais exercícios de Q = m ∙ c ∙ Δθ. De-
pendendo da forma como você encaminhar a 
atividade e as discussões, esses cálculos podem 
vir a ter significado para os alunos, ajudando-
-os na compreensão de fenômenos térmicos 
corriqueiros, por exemplo, entender por que 
o queijo do recheio do pastel sempre é mais 
quente que a massa.

A discussão a seguir deve ser pautada 
por perguntas do tipo: Por que os materiais 
têm valores de calor específico tão diferentes?  
A resposta a essa pergunta conduz novamente 
à discussão acerca da constituição dos mate-
riais. Substâncias diferentes são constituídas de 
moléculas com massas diferentes. Retomando 
o modelo cinético-molecular, ao atingir de-
terminada temperatura, todas as moléculas 

que constituem um material têm, em média, 
a mesma energia cinética, a mesma energia de 
movimento. Nessa temperatura, 1 grama de 
determinado material formado por moléculas 
de massa pequena conterá um número maior 
de moléculas do que 1 grama de outro mate-
rial formado por moléculas de massa maior. 
Portanto, para elevar 1 ºC a temperatura de 1 
grama é necessário fornecer maior quantidade 
de calor para aquele material que contenha nú-
mero maior de moléculas, já que elevar a tem-
peratura implica aumentar a energia cinética 
de cada uma delas. 

É possível compreender que o calor espe-
cífico terá valores diferentes para cada estado 
da matéria, já que ele depende da constituição. 
Assim, o calor específico da água varia quan-
do ela se encontra em estado líquido, sólido 
ou gasoso, pois em cada um desses estados as 
moléculas interagem de diferentes formas.

Como o calor específico de uma substân-
cia relaciona a energia necessária para elevar 
1 ºC a temperatura de 1 grama dessa subs-
tância, para poder quantificar o calor con-
sumido ao aquecer ou resfriar um objeto, é 
preciso também considerar sua massa. Daí o 
cuidado em escolher as bolinhas com massa 
bem próximas nesta atividade. Tem-se assim 
a condição para trabalhar o conceito de ca-
pacidade térmica.

Mostre que, como a quantidade de energia 
para uma pequena variação de temperatura, 
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT, é diretamente proporcional 
tanto à massa (m) quanto ao calor específico 
(c), o tempo de aquecimento deve ser propor-
cional tanto a “m” quanto a “c”.
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Calor específico

Você já sabe que, quanto maior a massa de uma substância, maior será a quantidade de 
calor que deverá ser fornecida ou retirada para que sua temperatura varie. Mas como expli-
car esse fato? Novamente, recorremos ao modelo microscópico da matéria. 

Quanto maior a massa de uma substância, maior será a quantidade de moléculas que a 
compõe e, consequentemente, maior é a quantidade de calor que deve ser trocada para fazer 
com que todas as moléculas vibrem mais ou menos, aumentando ou diminuindo sua tempe-
ratura. O produto do calor específico de uma substância pela sua massa (m ⋅ c) é conhecido 
como capacidade térmica (C). 

Até aqui, a troca de calor foi discutida de maneira qualitativa. Será que é possível quan-
tificá-la? Por exemplo, qual é a quantidade necessária de calor para aumentar a temperatura 
de um líquido? Primeiro, devemos saber qual será esse líquido! Como vimos, diferentes por-
ções de substâncias de mesma massa necessitam de diferentes quantidades de calor, ou seja, 
possuem calor específico diferente. Devemos saber também a quantidade do líquido, isto é, 
sua massa, pois, quanto maior a massa, maior a quantidade necessária de calor. Finalmente, 
devemos saber quanto a temperatura vai aumentar, já que, quanto mais a temperatura au-
menta, maior será o calor utilizado.

logo, o calor envolvido no aumento da temperatura de um corpo depende de três fatores: 
massa (representada por m e cuja unidade é g); calor específico (representado por c e cuja 
unidade é cal/g ºC); variação de temperatura (representada por ΔT e cuja unidade é ºC). 

Portanto, o calor envolvido nesse aumento de temperatura (representado por Q e cuja 
unidade é cal) pode ser calculado pela equação Q = m ⋅ c ⋅ ΔT. Esse calor envolvido na altera-
ção da temperatura de um corpo é comumente chamado de calor sensível.

Digamos que, para preparar uma xícara de café, devemos aquecer 200 g de água a 20 ºC 
até a temperatura de 50 ºC. logo, a massa do corpo (água) vale m = 200 g. Como vimos, 
o calor específico da água vale c = 1 cal/g ºC. Já a temperatura vai variar em ΔT = 30 ºC. 
Aplicando a fórmula, temos: Q = m ⋅ c ⋅ ΔT → Q = (200 g) ⋅ (1 cal/g ºC) ⋅ (30 ºC) = 6 000 cal. 
Portanto, o calor necessário para aquecer a água é de 6 000 cal. 

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Calcule a capacidade térmica de 300 g de:

a) água: 
b) gelo: 
c) chumbo: 
d) ferro:
e) vidro (pirex):

f) vidro (sílica):
Para responder a essa questão, os alunos devem considerar: 

C = m · c; m = 300 g (dado no enunciado); valores de c for-

necidos no Caderno do Aluno. a) C = 300 cal/°C; b) C = 150 

cal/°C; c) C = 9 cal/°C; d) C = 35,1 cal/°C; e) C = 225,9 cal/°C; 

f) C = 252 cal/°C.
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2. Qual é a quantidade de calor necessária 
para aumentar a temperatura de cada item 
da questão anterior em 10 ºC?
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT = C ⋅ ΔT, ΔT = 10 °C. a) Q = 300 ⋅ 10 = 3 000 cal; 

b) Q = 150 ⋅ 10 = 1 500 cal; c) Q = 9 ⋅ 10 = 90 cal; d) Q =  

= 35,1 ⋅ 10 = 351 cal; e) Q = 225,9 ⋅ 10 = 2 259 cal;  

f) Q = 252 ⋅ 10 = 2 520 cal.

3. Refaça a questão 2, considerando que a 
temperatura diminuiu 20 ºC.
Q = C ⋅ ΔT, ΔT = –20 °C (negativo, pois a temperatura  

diminui). a) Q = – 6 000 cal; b) Q = –3 000 cal; c) Q = –180 cal;  

d) Q = –702 cal; e) Q = –4 518 cal; f) Q = –5 040 cal.

4. Por que ao pegarmos uma latinha na gela-
deira temos a sensação de que ela está mais 
gelada que um recipiente de plástico com a 
mesma temperatura?
Espera-se que os alunos compreendam que isso ocorre 

pelo fato de a latinha ser melhor condutora de calor do 

que o plástico, ou seja, ela troca calor mais facilmente 

com nossa mão, o que nos dá uma sensação térmica de 

frio mais intensa.

1. O que significa um calor ne-
gativo, como o da questão 3 da 
seção leitura e análise de texto?

Espera-se que os alunos tenham entendido que calor negati-

vo significa que o corpo cedeu energia.

2. Qual é o calor gasto para aumentar a 
temperatura de uma criança de 10 kg  
(10 000 g), em situação gravíssima de hi-
potermia a 26 ºC para 36 ºC, conside-
rando que nosso corpo tenha o mesmo 
calor específico da água?
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT

m = 10 000 g

c = 1 cal/g °C (calor específico sensível da água)

ΔT = Tfinal − Tinicial = 36 °C – 26 °C = 10 °C 

Q = 100 000 cal

1. Pesquise em sua casa e traga para 
a próxima aula (Situação de Apren-
dizagem 8) rótulos de diferentes ali-
mentos, a fim de observar o conteú-

do energético e sua composição nutricional.

Os rótulos de alimentos vão variar de acordo com a pesquisa 

de cada aluno.

2. Pesquise, na biblioteca de sua escola ou na 
internet, quantas calorias devem ser ingeri-
das por dia na alimentação de: um homem 
adulto, uma mulher adulta, um adolescen-
te e uma criança.
Espera-se que os alunos respondam: Homem adulto: entre 

2 200 e 2 700 kcal, aproximadamente. Mulher adulta: entre 

1 800 e 2 200 kcal, aproximadamente. Adolescente: entre  

2 200 e 3 000 kcal, aproximadamente. Criança: entre 1 200 e 

2 000 kcal, aproximadamente.

3. Qual é a diferença entre caloria com massa 
típica (cal) e quilocaloria com massa típica 
(kcal)? Na tabela nutricional dos alimen-
tos, as energias são registradas em qual 
unidade? Caloria em Física e caloria ali-
mentar são a mesma coisa?
Espera-se que os alunos respondam que uma quilocaloria equi-

vale a 1 000 calorias (1 kcal = 1 000 cal). Geralmente, nas tabelas, 

temos registros em kcal. Grosso modo, poderíamos dizer que 

caloria em Física e caloria alimentar são a mesma coisa, pois 

ambas se referem à energia. Entretanto, uma caloria alimentar 

é referente às propriedades nutricionais dos alimentos (energia 

ingerida) e, para a Física, caloria é a unidade de medida do calor.

4. Num dia frio, ao colocarmos a mão numa 
porta de madeira, não estranhamos. Entre-
tanto, basta pegarmos na maçaneta para 
sentir que está gelada. Explique.
Embora a porta de madeira e a maçaneta estejam com tem-

peraturas iguais, sentimos que a maçaneta está gelada, pois o 

metal apresenta condutibilidade térmica maior que a da madei-

ra. O metal conduz calor mais facilmente; portanto, o fluxo de 

calor da mão para ele é maior do que da mão para a madeira.

Na próxima Situação de Aprendizagem, 
realizaremos um experimento no qual será 
possível avaliar, de maneira simples, a quan-
tidade de energia liberada na combustão de 
alguns alimentos. Para enriquecer as discus-
sões, peça aos alunos que tragam de casa 
rótulos de diferentes alimentos, a fim de se 
observar o conteúdo energético e sua compo-
sição nutricional.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 8 
O MAIS ENERGÉTICO 

Esta Situação de Aprendizagem possibili-
tará avaliar, de maneira simples, a quantidade 
de energia liberada na combustão de alguns 
alimentos. A queima desses alimentos é capaz 
de aquecer uma quantidade de água previa-
mente determinada. Com a medida do aumen-
to da temperatura da água é possível estimar a 
quantidade de energia que existia no alimento. 

O conhecimento da energia  liberada pelos ali-
mentos auxilia no entendimento dos processos 
termodinâmicos reais, o que permite extra-
polar para o estudo da produção de calor na 
combustão e dos processos de transformação 
de energia, essenciais para o dimensionamen-
to e o funcionamento das máquinas e para a 
própria manutenção da vida.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais; calor de combustão.

Competências e habilidades: ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade experimen-
tal; elaborar hipóteses e interpretar resultados de situação experimental que calcula a quantidade de 
calor envolvida em processos termodinâmicos reais; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente 
resultados de experimentos qualitativos sobre a quantidade de energia armazenada nos alimentos.

Sugestão de estratégias: atividade experimental para conduzir as discussões sobre a quantidade de 
energia armazenada nos alimentos.

Sugestão de recursos: atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para conduzir as dis-
cussões sobre a quantidade de energia armazenada nos alimentos e o calor de combustão.

Sugestão de avaliação: avaliar a execução da experiência proposta e as respostas das questões contidas 
no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização da ati-
vidade, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar também seu envolvimento 
e sua compreensão dos procedimentos e dos conceitos físicos envolvidos na atividade.

samos de energia para nos movimentarmos, 
para fazermos as atividades cotidianas, enfim, 
para nos mantermos vivos. Por isso, é preci-
so nos alimentarmos bem. Contudo, de onde 
vem a energia dos alimentos? Escreva qual se-
ria sua resposta a essa pergunta.

Certamente, os alunos irão associar a energia dos alimentos 
à dos carboidratos. Talvez se refiram ao processo de fotossín-
tese, no qual as plantas elaboram a glicose, dando origem a 
toda a cadeia alimentar.

Como há a necessidade de aquecer o ma-
terial analisado, sugerimos que você realize o 
experimento em caráter demonstrativo, mas 
com o auxílio dos alunos. Peça a um deles 

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Esta atividade avaliará o conteúdo energé-
tico de alguns alimentos. leia com atenção o 
roteiro 8 e prepare-o com antecedência para 
ganhar tempo.

Comece colocando a seguinte questão in-
trodutória:

Você certamente sabe que um carro precisa 
de combustível para andar. Da mesma forma, 
um rádio precisa de pilhas, e um celular, de 
baterias. Nós, seres humanos, também preci-
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Roteiro 8 – O mais energético

Neste experimento, você avaliará, de maneira simples, a quantidade de energia liberada na 
combustão de alguns alimentos. Por meio da sua queima, você aquecerá uma quantidade 
conhecida de água. Medindo o aumento da temperatura da água, poderá avaliar a quan-
tidade de energia que existia no alimento, assim como comparar diferentes alimentos.

materiais
 f quatro amostras de tipos diferentes de alimentos secos (por exemplo: castanha-do-pará, 
amendoim, salgadinho de milho e torrada);

 f termômetro;
 f água à temperatura ambiente;
 f um pedaço de arame para segurar as amostras;
 f balança para certificar a massa das amostras;
 f caixa de fósforo;
 f tubo de ensaio;
 f garra de madeira para segurar o tubo de ensaio (suporte);
 f rótulos de diferentes alimentos.
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Figura 24.

mãos à obra!

1. Separe os quatro tipos de alimento em pedaços com massas aproximadamente iguais (para 
isso utilize, se possível, uma balança). Anote a massa de cada alimento.
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Figura 25.

2. Coloque 50 ml de água no tubo de ensaio, prenda-o à garra de madeira. Depois, meça e 
anote a temperatura inicial da água.

 Temperatura inicial: ________________________________

que faça a leitura do termômetro, enquanto 
outro faz as anotações na lousa etc. leve-os a 
se engajar na atividade, participando de todas 
as etapas de sua realização. Essa precaução 
é necessária, pois o experimento é feito com 

a utilização de fogo. Entretanto, caso você 
conheça bem a turma e saiba que os alunos 
têm habilidade com atividades experimentais, 
pode organizar a realização do experimento 
em pequenos grupos.
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3. Use o arame para prender o pedaço de alimento a ser testado. Coloque fogo no alimento, 
ativando sua combustão.

4. Uma vez iniciada a combustão, deixe a chama que se formou no alimento sob o tubo de 
ensaio. Espere a chama se apagar.
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Figura 26.

5. Registre a altura aproximada da chama e o tempo em que ela ficou acesa. Assim que a 
chama se extinguir, pegue o termômetro para medir a temperatura final da água e anote.

 Temperatura final: ________________________________
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Figura 27.

6. Repita esses procedimentos com os outros tipos de alimento, trocando a água a cada repetição. 

dica!
Deixe o tubo de ensaio esfriar entre uma queima e outra.

7. lembre-se de que alimentos úmidos ou com grande quantidade de água em sua composi-
ção precisarão de parte de sua energia para evaporar essa água.

Atenção! 
Tenha cuidado ao manusear  o tubo de ensaio, pois ele estará  muito quente!

interpretação e análise dos resultados

1. Construa uma tabela que permita comparar os resultados obtidos no experimento. Nela, 
devem aparecer informações sobre o tipo de alimento, o tempo de combustão e as tempe-
raturas inicial e final da água.

2. Qual alimento provocou a maior variação na temperatura da água? 
As respostas às questões 1 e 2 dependem dos dados do experimento.
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3. Escreva um pequeno parágrafo comparando a quantidade de energia armazenada nos dife-
rentes tipos de alimento testados. 
Observe no parágrafo elaborado pelo aluno se ele é capaz de relacionar a variação na temperatura da água, causada pela queima 

do alimento, com a quantidade de energia armazenada nele.

4. Qual desses alimentos engorda mais? Explique.

5. Procure saber qual desses alimentos é o mais nutritivo e qual é o menos nutritivo. Veja se 
é possível estabelecer alguma relação entre a quantidade de energia armazenada em um 
alimento e seu conteúdo nutricional.
Nas questões 4 e 5, espera-se que os alunos percebam que os alimentos com maior quantidade de energia liberada na queima 

tendem a engordar mais. No entanto, pode-se problematizar que outros fatores devem ser levados em conta, como a associação 

de diferentes alimentos, os tipos de açúcar e os nutrientes que o alimento contém etc. O valor energético de determinado ali-

mento é um dado importante, porém não é o único a ser levado em conta para se obter uma dieta equilibrada.

6. Compare os rótulos de dois alimentos que você trouxe para a sala de aula.

a) Qual deles indica o alimento com mais calorias?

b) Qual deles indica o alimento com mais nutrientes?
Os diferentes nutrientes apresentam diferentes quantidades de energia. Em média, 1 g de gordura contém 9 kcal; 1 g de proteína 

ou carboidrato contém, em média, 4 kcal.

Encaminhando a ação

Esta atividade permite, com muita facili-
dade, discutir sobre a quantidade de energia 
armazenada nos alimentos. Por meio dela 
é possível tratar os diferentes processos de 
transformação de energia. 

Com ajuda do texto “Combustão e quan-
tidade de calor” retome a questão apresen-
tada no início: De onde vem a energia dos 
alimentos? Tanto o experimento realizado 
quanto esse texto proporcionam um momen-
to para discutir com os alunos um pouco so-
bre as reações metabólicas no organismo, as 
diferenças na absorção de energia por dife-
rentes pessoas, o gasto de energia com a rea-
lização de atividades físicas etc., relacionan-
do esses fatores com a capacidade de ganhar 
ou perder “peso”.

Utilizando os rótulos de alimentos que os 
alunos trouxeram de casa, discuta a importân-
cia de conhecer a quantidade de energia libe-
rada pelos alimentos no organismo. Pode-se 
abordar também outros componentes dos ali-
mentos: Um pacote de salgadinho de milho tem 
quanto de energia? Compare-o com uma porção 
de arroz. E os nutrientes de cada um deles?

Com o auxílio dos rótulos, peça aos alunos 
que tentem calcular a quantidade de energia 
que ingeriram no dia até o momento da aula.

Sugerimos que a próxima aula seja dedicada 
à sistematização do conteúdo tratado até aqui. 
Selecione alguns exercícios contidos no livro 
didático que você utiliza e trabalhe quantitati-
vamente esses conceitos. É bastante  comum os 
livros apresentarem tabelas com combustíveis e 
seus respectivos valores de calor de combustão. 
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Combustão e quantidade de calor

Em nosso universo, a todo instante, ocorre uma série de transformações de energia.  
A fotossíntese, rea lizada pelas plantas, é um impor-
tante processo de transformação de energia no am-
biente terrestre. 

As plantas absorvem energia da luz solar e, por 
meio de reações químicas, transformam essa energia 
em energia química, combustível indispensável para a 
vida da planta, do homem e de outros animais. Aque-
las que possuem clorofila são capazes de absorver a 
energia solar e o gás carbônico do ar para realizar es-
sas reações, produzindo açúcares, gorduras e proteí-
nas, além de liberarem oxigênio para o ambiente.

No entanto, diferentemente das plantas, não so-
mos capazes de sintetizar, a partir da radiação so-
lar, a energia necessária para nossa sobrevivência e 
realização de atividades diárias. Daí, a necessidade de ingerirmos os alimentos e a energia 
neles armazenada. É parte desse “combustível” que fornece energia para nos mantermos. 

Por meio do experimento que você realizou, é possível perceber que dois alimentos 
diferentes, mas com a mesma quantidade de massa, vão aquecer a água de forma dife-
rente. Por exemplo, quando se queima certa quantidade de pão e a mesma quantidade 
de castanha, ao medir a temperatura da água no final da queima, notamos que ela fi-
cará mais quente sob a chama da queima da castanha. Ou seja, há maior liberação de 
energia quando utilizamos a castanha como combustível. Ela libera mais energia que o 
pão justamente por ter menor quantidade de água em sua constituição, além de possuir 
substâncias mais calóricas. 

Por isso, é importante conhecer a quantidade de energia liberada pelos alimentos no orga-
nismo, já que uma alimentação com excesso ou deficiência de calorias pode levar a uma série 
de problemas de saúde, como a obesidade, as doenças cardiovasculares ou a desnutrição. 

A fotossíntese garante a energia das plantas, que, por sua vez, produzem a matéria orgâ-
nica e o oxigênio do ar, que são essenciais à vida animal. São fósseis de micro-organismos, 
geralmente da vida marinha, que dão origem ao petróleo do qual se extraem a gasolina, óleo 
diesel e outros derivados; assim como outras formas de vida fossilizadas deram origem ao 
carvão mineral. Já a lenha e o carvão vegetal são produzidos pelas plantas, em um processo 
semelhante ao que discutimos sobre a energia que retiramos dos alimentos, ou seja, trata-
-se de um processo de transformação da energia que faz uso da energia solar. Por meio da 
fotossíntese, essa energia é transformada em energia química de ligação, principalmente do 
carbono e do hidrogênio.
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Figura 28.
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Da mesma forma que nós, para produzir movimento, qualquer motor precisa de uma fonte 
de energia, seja o de um carro, liquidificador ou avião. De modo semelhante ao que você fez 
nesta Situação de Aprendizagem, essa energia é retirada da queima de combustíveis como a 
gasolina, o álcool, o óleo diesel ou o querosene. É o processo de combustão que libera a energia 
contida no combustível, transformando a energia química em energia térmica, que nos moto-
res de veículos é convertida em energia mecânica. 

A quantidade de calor que é liberada durante a queima completa de uma unidade de mas-
sa da substância combustível é denominada calor de combustão. Observe a tabela a seguir 
com o valor do calor de combustão de alguns combustíveis.

Além de motores, que utilizam a energia liberada na combustão para gerar movimento, 
fornos e fogões a empregam apenas para a geração de calor. Nesses casos, o combustível 
mais utilizado é o GlP (gás liquefeito de petróleo), contido em botijões de gás, que, ao ser 
liberado, entra em contato com o oxigênio do ar e, na presença de uma centelha, entra em 
combustão.

a humanidade pode não se dar conta disso, mas o calor está sempre presente, num beijo 
carinhoso, na detonação de uma arma, numa queimada irresponsável ou na efervescência das 
ruas das grandes cidades.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.

Combustível Calor de combustão (kcal/kg)

álcool etílico (etanol) 6 400

álcool metílico (metanol) 4 700

carvão vegetal 7 800

gás hidrogênio 28 670

gás natural 11 900

gasolina 11 100

lenha 2 800 a 4 400

óleo diesel 10 900

petróleo 11 900

querosene 10 900

Adaptado de: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). Leituras de Física: Física Térmica. O Sol e os combus-
tíveis. São Paulo: GREF-USP/MEC-FNDE, 1998. p. 27. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/termo2.pdf>. 
Acesso em: 23 maio 2013.

Tabela 6.
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Após a leitura do texto, utilize a tabela com 
os valores de calor de combustão para respon-
der às questões.

1. Qual combustível libera a maior quantida-
de de calor por unidade de massa?
O gás hidrogênio.

2. Qual é a relação entre as massas de álcool 
e de gasolina para a mesma liberação de 
calor?

Será preciso utilizar 11 100_______
6 400

≅ 1,73 kg de álcool etílico ou 

11 100_______
4 700

≅ 2,36 kg de álcool metílico para se obter a mesma 

liberação de calor de 1 kg de gasolina.

3. Pesquise o preço do litro de álcool e de ga-
solina, bem como suas densidades, e esta-
beleça a relação entre custo e energia libe-
rada para cada um deles. Depois, busque 
os aspectos que justificam a diferença na 
razão custo/benefício e a partir de que rela-
ção entre preços é válida a substituição de 
um combustível por outro.
O preço varia ao longo do ano para ambos os combustíveis, 

assim como a relação entre seus preços. Para cada relação 

de preços, pode-se julgar a conveniência de um combustível 

ou outro a partir da resposta da questão 2 e das densidades 

típicas do álcool (0,80 kg/L) e da gasolina (0,75 kg/L).

1. Por que precisamos nos ali-
mentar?
Espera-se que os alunos respondam que 

o nosso corpo está consumindo energia 

constantemente, de modo que utilizamos os alimentos para 

extrair a energia de que precisamos para nos manter vivos.

2. Devemos escolher nossa dieta apenas pen-
sando nas calorias? Justifique.
Não. Afinal, nosso corpo precisa de proteínas, vitaminas, sais mi-

nerais e muitos outros nutrientes. A escolha da quantidade de 

calorias deve ser observada quando se quer adequar a nosso 

consumo diário de energia, para que não haja excesso nem falta.

3. O que significa, para a Física, dizer que um 
alimento tem mais calorias que outro?

Significa que um alimento pode fornecer mais energia do 

que outro durante a sua combustão.

4. Qual é a importância do calor para a vida?
De maneira metafórica, o calor está para a vida assim como 

a eletricidade está para os eletrodomésticos. Ou seja, ele é 

a base fundamental para a nossa existência e sobrevivência.

5. Qual é a importância do calor para a socie-
dade humana?
Além dos aspectos biológicos, ele está presente em quase todos 

os processos industriais de bens de consumo que utilizamos.

1. Considerando o que você apren-
deu nas últimas Situações de Apren- 
dizagem, refaça as questões do ro-
teiro da Pesquisa de campo da Si-

tuação de Apredizagem 5.
Espera-se que, neste momento, os alunos mostrem maior 

clareza na diferenciação dos conceitos de temperatura e ca-

lor e que consigam reconhecer diferentes fontes de calor. 

Além disso, eles devem reconhecer e diferenciar materiais 

condutores e isolantes de calor.

2. Um dos alimentos mais apreciados pelas 
pessoas é uma bela porção de batata frita, 
constituída basicamente de gordura e car-
boidratos. Faça uma pesquisa sobre esse 
alimento, identificando seus valores calóri-
cos e nutricionais, e tente descobrir por que 
ele é tão apreciado.
Espera-se que o aluno responda que uma explicação bioló-

gica para nossa predileção por gordura tem relação com o 

processo de seleção natural. Tanto a gordura quanto o car-

boidrato são excelentes fontes de energia para o corpo. As-

sim, nossos antepassados, que ingeriam alimentos com mais 

calorias, tinham mais energia; portanto, mais chances de so-

breviver do que aqueles que possuíam uma dieta pobre em 

carboidratos e gordura.

Você viu que tanto os seres vivos 
quanto as máquinas necessitam 
de energia para funcionar. Reti-
ramos essa energia de alimentos 

e combustíveis que, no fundo, armazenam a 
energia proveniente do Sol. Faça uma  
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pesquisa para entender qual é a origem da 
energia solar. Como ela é produzida? Quanta 
energia o Sol possui? Ela vai acabar? Quan-
do? Para responder a essas perguntas, procu-
re na internet, na biblioteca de sua escola e 
em seu livro didático.

Com a sistematização da Situação de 
Aprendizagem 8, terminamos mais um tema 
de Física Térmica. Nesse momento, os alunos 

devem estar mais familiarizados com os con-
ceitos de calor e temperatura, devem compre-
ender minimamente o modelo cinético-mole-
cular e os processos de troca de calor e suas 
associações com os objetos, procedimentos e 
fenômenos térmicos.

O próximo tema possibilitará aprofundar-
mos o conceito de calor como energia e a rela-
ção do homem com o meio ambiente.
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Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem

Si
tu

aç
ão

 d
e 

A
pr

en
di

za
ge

m
 5  f Identificar fenômenos, fontes e sistemas que 

envolvem calor para a escolha de materiais 
apropriados a diferentes situações ou 
para explicar a participação do calor nos 
processos naturais ou tecnológicos.

 f Compreender a relação entre variação de 
energia térmica e temperatura para avaliar 
mudanças na temperatura e mudanças de 
estado da matéria em fenômenos naturais ou 
processos tecnológicos.

 f Utilizar o modelo cinético das moléculas 
para explicar as propriedades térmicas 
das substâncias e as diferentes formas de 
transmissão de calor.
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 6  f Identificar fenômenos, fontes e sistemas que 

envolvem calor para a escolha de materiais 
apropriados a diferentes situações ou 
para explicar a participação do calor nos 
processos naturais e tecnológicos.

 f Identificar os diferentes processos de trocas 
de calor (condução, convecção e irradiação) 
e diferenciar seus respectivos modelos 
explicativos (calor como processo e calor 
como radiação térmica).

 f Identificar a importância da condução, 
da convecção e da irradiação em sistemas 
naturais e tecnológicos.

 f Reconhecer o calor como energia térmica que 
se propaga como radiação.
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 7

 f ler, interpretar e executar corretamente um 
roteiro de atividade experimental.

 f Elaborar hipóteses e interpretar resultados 
de situação experimental que envolve 
trocas de calor e propriedades térmicas dos 
materiais.

 f Elaborar comunicação escrita e relatar 
oralmente resultados de experimentos 
sobre condução de calor, calor específico e 
capacidade térmica.

 f Identificar no cotidiano as situações que 
envolvem conhecimentos físicos estudados 
na atividade realizada.

 f Compreender e utilizar os conceitos de calor 
específico e capacidade térmica para explicar 
fenômenos térmicos cotidianos.

 f Efetuar cálculos matemáticos para estimar 
a quantidade de calor trocada em diversos 
fenômenos térmicos.
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 8  f ler, interpretar e executar corretamente um 

roteiro de atividade experimental.

 f Elaborar hipóteses e interpretar resultados 
de situação experimental que implica o 
cálculo da quantidade de calor envolvida em 
processos termodinâmicos reais.

 f Elaborar comunicação escrita e relatar 
oralmente resultados de experimentos 
qualitativos sobre a quantidade de energia 
armazenada nos alimentos.

 f Avaliar a quantidade de energia liberada na 
combustão.

 f Analisar a relação entre a energia liberada e a 
fonte nutricional dos alimentos.

GRADE DE AVAlIAçãO
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1. Ao se lesionar, um atleta faz uso de uma 
bolsa de água quente para auxiliar sua re-
cuperação. Ele envolve seu tornozelo com 
uma bolsa que contém 600 g de água a 
uma temperatura inicial de 50 °C. Depois 
de 2 horas, ele observa que a temperatura 
da água é de 36 °C. Sabendo que o calor 
específico da água é 1,0 cal/g °C, deter-
mine qual é a perda média de energia da 
água a cada segundo.
Q = m ⋅ c ⋅ Δθ 

Q = 600 ⋅ 1 ⋅ (36 – 50)

Q = 600 ⋅ (– 14)

Q = –8 400 cal – quantidade de calor cedida em 2 h

Portanto, por hora temos: 8 400______ 2
 = 4 200 cal/h → 1 h = 3 600 s

4 200______ 3 600
 = 1,17 cal/s

2. (Vunesp – 2007) Antibióticos podem ser 
produzidos induzindo o crescimento de 
uma cultura de micro-organismos em 
meios contendo nutrientes e oxigênio. Ao 
crescerem, esses micro-organismos respi-
ram e, com a oxigenação, retiram energia 
dos alimentos, que em parte será utiliza-
da para a sua sobrevivência, e a restan-
te liberada na forma de energia térmica. 
Quando os antibióticos são produzidos 
em escala industrial, a cultura de micro-
-organismos se faz em grandes tanques, 
suficientemente oxigenados, conhecidos 
como biorreatores. Devido ao grande vo-
lume de nutrientes e micro-organismos, 
a quantidade de energia térmica libera-
da por unidade de tempo neste processo 
aeróbico é grande e exige um sistema de 
controle da temperatura para mantê-la 
entre 30 °C e 36 °C. Na ausência desse 
controlador, a temperatura do meio au-
menta com o tempo. Para estimar a taxa 
de aquecimento nesse caso, considere que 
a cada litro de O2 consumido no proces-
so aeróbico sejam liberados aproximada-
mente 48 kJ de energia térmica. Em um 

tanque com 500 000 litros de cultura, que 
pode ser considerado como meio aquoso, 
são consumidos 8 750 litros de O2 a cada 
minuto. Se o calor específico da água é  
4,2 J/g °C, calcule a variação da tempera-
tura do meio a cada minuto do processo.
Q = m . c . Δθ  

Substituindo os valores disponíveis na questão, temos: 

(8 750) ⋅ (48 000) = (500 000 000) ⋅ (4,2) ⋅ Δθ   

Logo, Δθ = 0,2 oC

3. leia as informações a seguir: 

 i – Para resfriar garrafas com refrigerante 
em um isopor, devemos colocar o gelo so-
bre elas. 

 ii – Para nos protegermos do frio, devemos 
usar roupas de tecidos isolantes. 

 iii – As garrafas térmicas são internamen-
te espelhadas para evitar a perda de calor 
por radiação.

 Está correto o que se afirma em:

a) I, II e III.

b) apenas I e II.

c) apenas I e III.

d) apenas II e III.

e) apenas III.

4. (Enem – 2006) Uma garrafa de vidro e 
uma lata de alumínio, cada uma contendo  
330 ml de refrigerante, são mantidas em 
um refrigerador pelo mesmo longo perío-
do de tempo. Ao retirá-las do refrigera-
dor com as mãos desprotegidas, tem-se a 
sensação de que a lata está mais fria que a 
garrafa. É correto afirmar que:

PROPOSTAS DE QUESTõES PARA APlICAçãO EM AVAlIAçãO
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a) a lata está realmente mais fria, pois a ca-
pacidade calorífica da garrafa é maior 
que a da lata.

b) a lata está de fato menos fria que a gar-
rafa, pois o vidro possui condutividade 
menor que o alumínio.

c) a garrafa e a lata estão à mesma tem-
peratura, possuem a mesma conduti-
vidade térmica, e a sensação deve-se à 
diferença nos calores específicos. 

d) a garrafa e a lata estão à mesma tem-
peratura, e a sensação é devida ao fato 
de a condutividade térmica do alumínio 
ser maior que a do vidro.

e) a garrafa e a lata estão à mesma tem-
peratura, e a sensação é devida ao fato 
de a condutividade térmica do vidro ser 
maior que a do alumínio.

5. Consulte a tabela a seguir e responda:

a) Indique o combustível que libera maior 
quantidade de calor por unidade de massa.

Gás hidrogênio. 

b) Compare as quantidades de calor libera-
das pela mesma massa de TNT e gasolina.

A gasolina libera 11 100 kcal/kg, já o TNT libera apenas  

3 600 kcal/kg, uma diferença de 7 500 kcal/kg. Ou ainda, 

dividindo-se os valores podemos verificar que a quantidade 

de energia liberada pela gasolina é pouco mais de três vezes 

maior que a liberada pelo TNT.

c) Qual é a relação entre as massas de ga-
solina e de álcool para a liberação da 
mesma quantidade de calor?

1 kg de gasolina libera 11 100 kcal. 1 kg de álcool libera  

4 700 kcal. Assim, são necessários aproximadamente 2,36 kg de álco-

ol para obter a mesma quantidade de energia de 1 kg de gasolina.

d) Pesquise o preço do litro de álcool e 
de ga solina, bem como suas densida-

des, e es tabeleça a relação entre custo 
e energia liberada para cada um deles. 
Posteriormen te, busque os aspectos que 
justificam a diferença na razão custo/
benefício e a partir de que relação en-
tre preços é válida a substituição de um 
combustível por outro.

Dependerá da pesquisa dos alunos, assim como da relação 

entre os preços dos combustíveis em cada época. 

Combustível
Calor de combustão  

(kcal/kg) 

Álcool etílico 
(etanol)1

6 400

Álcool metílico 
(metanol)2

4 700

Carvão vegetal 7 800

Coque 7 200

Gás hidrogênio 28 670

Gás manufaturado 5 600 a 8 300

Gás natural 11 900

Gasolina 11 100

lenha 2 800 a 4 400

Óleo diesel 10 900

Petróleo 11 900

Querosene 10 900

TNT 3 600

Tabela 7.
1 É obtido da cana-de-açúcar, mandioca, madeira. 
2 É obtido de carvão, gás natural, petróleo. 
Adaptado de: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino 
de Física). Leituras de Física: Física Térmica. O Sol e os 
combustíveis. São Paulo: GREF-USP/MEC-FNDE, 1998. 
p. 27. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/
termo2.pdf>. Acesso em: 23 maio 2013.



58

TEmA 3 – AQuECimEnTO E CLimA

Neste tema, o estudo da Física Térmica 
permitirá aos alunos reconhecer os ciclos de 
calor no sistema terrestre. Furacões, ventos 
fortes, brisas etc. são fenômenos atmosféricos 
relacionados ao aquecimento da Terra que 
podem ser compreendidos a partir dos con-
ceitos científicos aqui apresentados. Da mes-
ma forma, discussões sobre o efeito estufa e o 
aquecimento global podem ser feitas a partir 
desses conceitos, possibilitando avaliar suas 
consequências ambientais e sociais, transfor-
mando a Física em um instrumento para a lei-
tura e a compreensão do mundo. 

Aquecimento global, efeito estufa, buraco 
na camada de ozônio etc. são termos que apa-
recem frequentemente na mídia impressa ou 
digital. A compreensão desses temas deve fa-
zer parte da formação de um cidadão crítico, 
autônomo e participante de uma sociedade 
que cresce e se transforma vertiginosamente. 
Por isso, é imprescindível levar para a sala de 
aula debates sobre o aquecimento global e o 
clima, a fim de produzir um contexto adequa-
do para o tratamento dos conceitos científicos 
que permitirão aos alunos se posicionarem e 
tomarem decisões que influenciarão o futuro 
do nosso planeta.

Dados recentes fornecidos pelo Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF) revelam 
que o Brasil é recordista mundial em desma-
tamento. Em uma pesquisa recente, realizada 
pela Universidade de São Paulo (USP), foi 
constatada a emissão de 855 milhões de to-
neladas de gás carbônico em 2006, em razão 
da devastação da Floresta Amazônica. Por 
causa das queimadas das florestas, o Brasil 
ocupa a quinta colocação entre os países que 
mais poluem o mundo. Sendo assim, é ne-

cessário instruir a nova geração sobre a im-
portância da preservação do meio ambiente 
e conscientizar os alunos das mudanças am-
bientais globais.

Propomos três Situações de Aprendiza-
gem simples que podem servir como ponto 
de partida para o tratamento desses tópi-
cos. Na Situação de Aprendizagem 9, é pos-
sível discutir com os alunos a formação das 
brisas, dos ventos e furacões, para que com-
preendam que o aquecimento diferenciado 
do solo, da água e da vegetação, bem como 
a presença de maior ou menor quantidade 
desses elementos em uma localidade, deter-
minam o clima de uma região. Na Situação 
de Aprendizagem 10, por meio do uso de 
misturas frigoríficas, pode-se trabalhar o 
resfriamento dos corpos e a formação da 
chuva, geada e neve, relacionando-a com os 
ambientes terrestres mais frios, levando os 
alunos a perceber quais são as consequên-
cias das alterações de temperatura para o 
meio ambiente. E, por fim, na Situação de 
Aprendizagem 11, propomos a rea lização 
de um debate, no qual os alunos simularão 
as discussões acerca da preservação am-
biental. Para isso serão criados grupos re-
presentando multinacionais, organizações 
não governamentais, jornalistas e opinião 
pública. Tem-se aqui o contexto ideal para 
trabalhar, por exemplo, como os gases in-
teragem com a luz na atmosfera; o que é o 
efeito estufa; o que é a camada de ozônio; 
como o homem pode interferir no meio 
ambiente ao promover a maior emissão de 
partículas de gás carbônico que alteram sig-
nificativamente a atmosfera etc.; assim, po-
de-se avaliar cientificamente a relação entre 
o homem e o meio ambiente.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 9  
AS BRISAS 

será possível levar os alunos a compreender 
como se dá a ocorrência das brisas marítimas, 
dos ventos mais fortes e até mesmo da forma-
ção de furacões.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Esta atividade possibilita iniciar a discus-
são sobre aquecimento terrestre e clima. De-
pendendo das condições de sua escola, da 
turma e de sua disponibilidade, ela pode ser 
realizada na própria aula, basta tomar cuida-
do para que os alunos não se queimem com a 
lâmpada, nem se machuquem com as bordas 
da lata de refrigerante cortada. Caso isso não 
seja possível, peça a eles que realizem em casa 
e tragam suas anotações para ser discutidas 
em sala.

Ajude-os na construção dos gráficos, 
orientando-os no uso do papel milimetrado. 
Utilize também um editor eletrônico para 
desenhar a curva, comparando-a com a feita 
manualmente. A atividade do roteiro 9 possi-
bilita discutir como o aquecimento da Terra 
influi na formação de ventos, sejam brisas 
ou furacões. Ainda que simples, ela permi-
te aprofundar o estudo do calor específico, 
apresentado no módulo anterior, e dá mar-
gem para o levantamento de inúmeras ques-
tões sobre aquecimento e clima, bem como 
sobre o homem e suas intervenções no meio 
ambiente. 

Nesta Situação de Aprendizagem propo-
mos discutir como o aquecimento da Terra 
tem influência sobre os fenômenos climáticos 
e atmosféricos. Aprofundando o conceito de 
calor específico, trabalhado no tema anterior, 

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais; formação das brisas, dos ventos e dos furacões.

Competências e habilidades: ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade experi-
mental; reconhecer os ciclos de calor no sistema terrestre (clima, fenômenos atmosféricos e efeito estu-
fa); descrever relatos de fenômenos ou acontecimentos que envolvam conhecimentos físicos; construir 
gráficos e tabelas; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente resultados de experimentos quali-
tativos sobre ciclos de calor no sistema terrestre e fenômenos atmosféricos; identificar no cotidiano as 
situações que envolvem conhecimentos físicos estudados nas atividades realizadas.

Sugestão de estratégias: atividade experimental para conduzir as discussões sobre a formação de bri-
sas e ventos.

Sugestão de recursos: atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para conduzir as 
discussões sobre a formação de brisas e ventos.

Sugestão de avaliação: avaliar a execução da experiência proposta e as respostas das questões contidas 
no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização da 
atividade, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar seu envolvimento e sua 
compreensão dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos na atividade.
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Faça que os alunos percebam que, durante 
o dia, a areia atinge temperatura bem maior 
do que a da água. Isso pode ser deduzido a 
partir da observação do aquecimento da mes-
ma massa de água e de areia, como é feito na 
experiência. Assim, eles começam a construir 
a compreensão sobre a brisa marítima e a for-
mação dos ventos. 

Os alunos podem verificar que massas 
idênticas de água e de areia, ao receberem a 
mesma quantidade de calor, sofrem elevações 
de temperatura bastante diferentes. É possível 
observar facilmente que o aumento da tempe-
ratura da areia é bem maior que o da água. Da 
mesma forma, nota-se que a areia perde calor 
bem mais rápido do que a água quando retira-
das de perto da lâmpada.

Roteiro 9 – As brisas

Quem já teve a oportunidade de ir à praia certamente pôde sentir um fenômeno atmos-
férico comum no litoral, a brisa marítima. Esse fenômeno ocorre diariamente e pode ser 
sentido quando estamos à beira-mar. Durante o dia, sentimos a brisa soprando  do mar para 
a praia. Já à noite, essa brisa sopra em sentido contrário, da praia para o mar. Por que será 
que isso acontece? Tente responder a essa questão antes de iniciarmos a atividade.

O experimento que você fará a seguir lhe permitirá compreender um pouco como 
se dá o processo de formação da brisa e outros fenômenos atmosféricos, como 
ventos mais fortes e até furacões.

materiais

 f 2 latinhas de refrigerante, ambas com uma de suas extremidades cortada;

 f 100 ml de água;

 f 100 g de areia;

 f 2 termômetros;

 f 1 lâmpada de 100 W em um suporte (placa de madeira ou cerâmica);

 f papel milimetrado;

 f régua.

Atenção!

Tome bastante cuidado ao cortar a lata de refrigerante. Se for preciso, peça ajuda ao 
professor ou aos seus pais. Depois de cortada, manuseie-a cuidadosamente, pois a borda do 
alumínio estará “afiada”.

mãos à obra! 

1. Adicione a água em uma latinha e a areia em outra. Depois, coloque um termômetro no 
centro de cada latinha, para medir a temperatura da água e da areia. Anote os valores 
iniciais.
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2. Coloque as latinhas bem próximas da lâmpada. Todo o conjunto deve estar sobre um suporte 
para não danificar a superfície onde ficará apoiado. Certifique-se de que elas receberão a mesma 
quantidade de luz, colocando-as, por exemplo, em lados opostos da lâmpada.
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Figura 29.

3. Acenda a lâmpada. Meça e anote a temperatura de cada substância a cada 5 minutos, 
durante 30 minutos. 

Atenção! 

No momento da leitura, misture a substância para obter sua temperatura como um todo, 
e não de uma parte apenas. Depois, retire as latinhas de perto da lâmpada e a cada 10 minutos 
meça e anote a queda de temperatura da água e da areia.

4. Com os valores coletados, construa um gráfico (temperatura × tempo) que mostre a 
curva de aquecimento e outro que demonstre a curva de resfriamento. Depois de prontos, 
compare os dois gráficos. Compare também seus resultados com os de seus colegas.

 interpretação e análise dos resultados

1. Qual material teve maior variação de temperatura?
A resposta deve obedecer à leitura dos termômetros. O que se espera do experimento é que, em virtude do calor específico 
da areia ser bem menor que o da água, ela aqueça mais rapidamente, pois precisa de menos energia para elevar sua tempera-
tura. Assim, as duas substâncias recebem a mesma quantidade de energia da lâmpada, mas a areia aquece (e resfria) bem mais 
rapidamente que a água.

2. Com base no que foi estudado até agora, como você explica esse fato fisicamente?
Observe se os alunos conseguem levantar hipóteses plausíveis para explicar o fenômeno. Problematize que a quantidade de 
energia cedida pela lâmpada para as duas substâncias deve ser a mesma; no entanto, a variação de temperatura é diferente para 
as diferentes substâncias.

Após a realização da atividade, elabore um relatório que apresente suas observações e 
sintetize o que aprendeu.

areia ÁGua
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Encaminhando a ação

Procure fazer que os alunos tentem expli-
car suas observações usando o conceito de 
calor específico. Caso esse conceito tenha 
sido compreendido, certamente eles o utiliza-
rão para construir suas explicações.

Utilize o texto “Variação de temperatu-
ra” para mostrar aos alunos que os processos 
de irradiação e convecção também explicam 
a diferença de temperatura entre a areia e a 
água. Durante a leitura, peça que expliquem 
o fato de à noite a brisa soprar em sentido 
oposto, ou seja, da terra para o mar. Eles de-
verão usar os mesmos fatores que fazem a bri-
sa soprar do mar para a terra durante o dia, 
percebendo que, da mesma forma que a areia 
se aquece mais que a água, ela também se es-
fria mais. Assim, a água sofre menor redução 
de temperatura, mantendo-se mais quente e 
fazendo que o ar mais próximo da superfície 
suba e a brisa sopre da terra para o mar.

Com essa atividade é possível revelar a im-
portância dos processos de troca de calor nos 
fenômenos atmosféricos. Discussões sobre a 
formação de ventos mais ou menos intensos 
que as brisas, ou mesmo furacões, podem ser 
trabalhadas a partir desta aula.

Além das brisas marítimas, existem ou-
tros tipos de ventos diários que se movimen-
tam em razão das variações de temperatura, 
que criam regiões com diferenças de pressão, 
movimentando as massas de ar das regiões de 
alta pressão para as regiões de baixa pressão. 
Por exemplo, há ventos que sopram de formas 
diferentes em cada época do ano, associados 
às quatro estações. E isso se dá por causa da 
inclinação do eixo da Terra, que faz um hemis-
fério receber quantidade maior de calor que o 
outro, dependendo da época do ano, provo-
cando assim a formação dos ventos sazonais.

Forma-se, neste momento, o contexto ideal  
para discutir o papel da interferência do ho-
mem no meio ambiente. Essa reflexão pode 
partir do fato (comentado no texto “Variação 
de temperatura”) de que o homem é capaz de 
interferir na formação dos ventos.

Auxilie os alunos a elaborar o relatório-sín-
tese. Colabore para que eles possam se expressar 
livremente, mas utilizando a linguagem cientí-
fica apropriada. Dê-lhes liberdade ao mesmo 
tempo que os familiarize com as formalidades 
necessárias de um documento dessa espécie. Tal 
procedimento evita que a produção do relatório 
se transforme em um simples ato burocrático, 
tornando-o mais significativo para os alunos.

Variação de temperatura

Por que a areia sofre maior variação de temperatura que a água quando ambas recebem a 
mesma quantidade de calor? Isso é explicado pelo fato de o calor específico da areia ser bem me-
nor que o da água. Perceba que, por meio desse experimento, podemos entender algo que ocorre 
quando vamos à praia. Certamente, você já notou que, durante o dia, a areia atinge temperatura 
bem maior que a da água. Durante a noite, ao contrário, a areia tem uma temperatura bem 
menor que a da água. Contudo, além do calor específico, outros fatores contribuem para essa 
diferença na variação da temperatura. Assim, a irradiação e a convecção também desempenham 
papel importante nos processos de troca de calor que ocorrem “em um belo dia na praia”.

Quanto à irradiação, quase toda radiação solar que incide sobre a Terra é absorvida e 
transformada em calor. Como a areia não é boa condutora, esse aquecimento se restringe a 
uma camada fina. Já a água, por ser quase transparente, chega a aquecer em profundidades 
maiores, ao receber a radiação solar. 
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Por isso, a massa de areia que troca calor é muito menor que a de água, o que acaba influen-
ciando a maior variação de temperatura da areia. Além disso, parte da radiação absorvida pela 
água é utilizada para vaporizá-la, o que não contribui para aumentar sua temperatura.

Já o processo de convecção nos ajuda a entender um agradável fenômeno: as brisas! Como a 
areia se aquece mais ao receber a radiação solar, a camada de ar mais próxima da superfície de 
areia também se aquece, tornando-se, então, menos densa. Esse processo forma uma região de 
baixa pressão. Já o ar próximo à superfície da água está mais frio, pois a água sofreu menor ele-
vação de temperatura. Dessa forma, ele está mais denso, formando uma região de alta pressão. 
Graças ao processo de convecção (como você pôde estudar no tema anterior, quando realizou a 
atividade da Situação de Aprendizagem 6), esse ar mais frio flui da região de alta pressão para a 
de baixa pressão, constituindo a brisa que sopra do mar para a terra durante o dia!

Esse raciocínio também ajuda a perceber como se dá a interferência do homem no meio am-
biente. Os diferentes tipos de solo, a quantidade de água, os vales e montanhas desempenham 
papel fundamental na determinação do clima de uma região. O ser humano, ao represar os rios 
nas construções de usinas hidrelétricas, ao desmatar florestas provocando erosões, ao poluir o 
solo e a água, é capaz de interferir na formação dos ventos e influenciar significativamente o 
ambiente, provocando alterações em fatores climáticos determinantes. É muito comum, por 
exemplo, ouvir que o aquecimento global causa o derretimento das geleiras. Vimos que o calor 
está relacionado com o aumento da temperatura. Entretanto, durante o derretimento, a tempe-
ratura do gelo se mantém constante, só aumentando novamente após todo o gelo derreter. Qual 
será então a relação entre o calor e a mudança de fase (derretimento)?

Quando colocamos certa quantidade de um líquido no fogo, sabemos que a temperatura vai 
aumentar. No entanto, se colocarmos um termômetro, perceberemos que, em dado instante, a 
temperatura para de subir. Isso acontece quando o líquido começa a evaporar. Mas, se a boca 
do fogão continua acesa, o líquido continua recebendo calor. Nessa situação, entretanto, o calor 
não é mais usado para aumentar a temperatura, mas sim para alterar o estado da água, que se 
transformará em vapor. Esse calor, relacionado com alterações de estado, é comumente cha-
mado de calor latente (é importante salientar que a diferença de nome não se dá por ser outro 
tipo de calor, mas porque o processo envolvido é outro) e não depende da temperatura, já que 
durante a mudança de fase ela permanece constante.

Cada material “recebe” o calor de maneira diferente, como já vimos anteriormente com o 
calor específico. Entretanto, neste caso, a característica de cada material é representada pelo 
calor latente (representado por l, cuja unidade é dada em cal/g). Outro fator que continua 
sendo relevante é a massa do material, já que, para evaporar o dobro do líquido, seria neces-
sário o dobro do calor. logo, o calor latente é dado pela equação: Q = m ⋅ l, isto é, l = Q/m.

Sempre que há alteração na temperatura, mas não alteração de estado, fala-se em calor 
sensível. Já quando não há alteração na temperatura, mas alteração de estado, fala-se em calor 
latente. Quando primeiro ocorre alteração de temperatura e posteriormente alteração de fase, 
analisamos cada processo separadamente. O calor total, por sua vez, será a soma do calor en-
volvido em cada processo, ou seja, a soma do calor sensível (do processo de variação de tempe-
ratura) com o calor latente (do processo de mudança de fase). 

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Agora que você já encontrou o motivo de a 
brisa marítima soprar do mar para a praia 
durante o dia, explique por que durante a 
noite a brisa sopra da praia para o mar?
Espera-se que os alunos respondam que, durante a noite, a 

temperatura do ar próximo à água é maior que a tempera-

tura do ar próximo à areia da praia (como o calor específico 

da areia é menor que o da água, ela tanto recebe calor mais 

facilmente como também o cede mais facilmente, esfriando 

mais rápido que a água). Dessa forma, o ar sobre a água sobe 

e a brisa sopra da praia para o mar.

2. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa 
Atmosférica dos Estados Unidos da Amé-
rica, a quantidade de furacões sobre o  
Oceano Atlântico dobrou nos últimos anos. 
Será que temos alguma relação com isso? 
Justifique.
Esse fenômeno está diretamente relacionado com o aquecimen-

to global. Maiores temperaturas significam mais energia para as 

tempestades, mais calor, mais diferenças de temperatura, ventos 

mais intensos e situações mais propícias para um desastre.

3. Sabendo que o gelo tem calor específico  
c = 0,5 cal/g ºC, a água tem calor específico 
c = 1 cal/g ºC, o calor latente de fusão da 
água l = 80 cal/g e que a temperatura de 
fusão da água vale 0 ºC, calcule a quanti-
dade de calor para:
O momento da correção dessa atividade pode ser usado 

para explicar detalhadamente o calor latente e os processos 

que passam por alteração tanto de fase quanto de tempera-

tura, bem como o cálculo envolvido em exercícios relacio-

nados com esse conteúdo.

a) aumentar a temperatura de 100 g de 
gelo de –10 ºC até 0 ºC:

ΔT = Tfinal − Tinicial = (0 °C) − (−10 °C) = 10 °C 

Q = m ⋅ c ⋅ ΔT

Q = 100 ⋅ 0,5 ⋅ 10

Q = 500 cal

b) derreter 100 g de gelo:
Q = m ⋅ L

Q = 100 ⋅ 80

Q = 8 000 cal

c) aumentar a temperatura da água de  
0 ºC até 50 ºC:

ΔT = Tfinal − Tinicial = (50 °C) − (−0 °C) = 50 °C 

Q = m ⋅ c ⋅ ΔT

Q = 100 ⋅ 1 ⋅ 50

Q = 5 000 cal

4. Durante uma experiência de Física, o pro-
fessor Fábio colocou 200 g de água a 50 ºC 
em uma vasilha. Qual é o calor a ser reti-
rado para transformar essa quantidade de 
água em gelo a uma temperatura de –10 ºC?
Para resolver essa questão, devemos dividir o problema em 
três etapas.
I) Resfriando a água (de 50 °C a 0 °C):
ΔT = Tfinal − Tinicial = (0 °C) − (−50 °C) = −50 °C 
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT
Q = 200 ⋅ 1 ⋅ (−50)
Q = −10 000 cal
O sinal negativo do calor indica perda de energia, ou seja, o 
corpo perdeu calor.
II) Transformando água em gelo:
Q = m ⋅ L
Q = 200 ⋅ (− 80)
Usa-se sinal negativo no calor específico latente, pois o cor-
po está perdendo calor.
Q = −16 000 cal
III) Resfriando o gelo (de 0 °C a –10 °C):
ΔT = Tfinal − Tinicial = (−10 °C) − (0 °C) = −10 °C
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT
Q = 200 ⋅ 0,5 ⋅ (−10)
Q = −1 000 cal
Agora, basta somar o calor envolvido em cada uma das etapas.
Q = QI + QII + QIII = (−10 000) + (−16 000) + (−1 000) = −27 000 cal

5. Qual é a diferença entre calor sensível e ca-
lor latente?
Espera-se que os alunos respondam que o calor em si não é 

diferente. A diferença na nomenclatura está relacionada ao 

efeito do calor no corpo. Quando há mudança de tempera-

tura, utiliza-se o termo calor sensível e, quando há mudança 

de estado, calor latente.

6. Qual é a relação entre a formação dos ven-
tos e a convecção?
Os alunos precisam estabelecer a relação entre movimento 

das massas de ar e o próprio mecanismo da convecção.
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7. Por que, em regiões próximas ao oceano, 
a variação da temperatura é menor do que 
em regiões desérticas?
Para que essa questão possa ser respondida é importante 

que as diferenças entre os calores específicos da areia e da 

água sejam analisados pelos alunos. Com o aquecimento 

pelo Sol, a areia varia significativamente sua temperatura, já 

que seu calor específico é baixo. Como a água tem calor es-

pecífico bem maior, a variação na sua temperatura em razão 

do calor do Sol é pequena, apesar de ela receber a mesma 

quantidade de energia por unidade de área que a areia.

Na aula seguinte, falaremos sobre 
baixas temperaturas. Pesquise na 
internet dados como: os lugares 
que apresentam as temperaturas 

mais baixas possíveis e as temperaturas extre-
mas que o corpo humano suporta. Pesquise, 
também na internet, a história do sorvete.

Com relação ao sorvete, a ideia é levar os alu-
nos a se questionar como era possível mantê-lo 
gelado quando ainda não havia geladeiras.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 10  
TEMPERATURAS MUITO, MUITO BAIXAS 

Nesta Situação de Aprendizagem utiliza-
remos misturas frigoríficas, a fim de atingir 
temperaturas muito baixas. Por meio do con-
gelamento de alguns objetos, como folhas e 
pequenas flores, será possível discutir o sur-
gimento do orvalho, a formação de geada e 
de neve, aprofundando o estudo das trocas 

de calor e acentuando neste momento os pro-
cessos de perda de calor, evidenciados na di-
minuição da temperatura. Pode-se relacionar 
essa diminuição da temperatura ao clima frio 
de determinadas regiões e discutir as conse-
quências das alterações de temperatura para 
o meio ambiente.

Conteúdos e temas: calor, temperatura e fontes; processos que envolvem troca de calor; propriedades 
térmicas dos materiais; formação de chuva, orvalho, geada e neve; ciclo da água.

Competências e habilidades: reconhecer modelos físicos microscópicos para compreender com mais 
profundidade os fenômenos térmicos e utilizá-los na análise de situações-problema; reconhecer os ci-
clos de calor no sistema terrestre; elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e 
resultados de experimentos, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem científica apropriada. 

Sugestão de estratégias: atividade experimental para conduzir as discussões sobre a compreensão de 
fenômenos atmosféricos, como a formação de chuva, orvalho, geada e neve.

Sugestão de recursos: atividade experimental utilizando materiais de baixo custo para produzir mistu-
ras frigoríficas. 

Sugestão de avaliação: avaliar a execução das experiências propostas e as respostas das questões conti-
das no roteiro; avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização das 
atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; avaliar também sua participa-
ção e sua compreensão dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos nas atividades.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

Inicie a aula perguntando aos alunos como 
será que se mantinha um sorvete gelado quan-
do ainda não existiam refrigeradores. Peça a eles 
que, rapidamente, relatem o que conseguiram 

pesquisar a esse respeito. Como eram armazena-
dos? Como gelavam as massas de sorvete? Após 
essa discussão inicial, organize a turma em pe-
quenos grupos (no máximo cinco alunos).
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Roteiro 10 – Temperaturas muito, muito baixas 

Organize o material descrito a seguir, realize o experimento e registre suas obser-
vações.

materiais

 f sal marinho ou sal grosso;
 f gelo moído;
 f álcool;
 f folhas pequenas de plantas;
 f lata de refrigerante cortada ao meio;
 f vasilha com água;
 f martelo.

materiais (experiência alternativa)

 f gelo-seco;
 f vasilha com álcool;
 f salsicha.
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Figura 30.

mãos à obra! 

1. Enrole os cubos de gelo em um pano e bata com um martelo, para moê-los. Em uma vasi-
lha, misture uma porção de sal e duas porções de gelo moído. 

2. Coloque um pouquinho de água em um “copo” feito de lata de refrigerante.

Figura 31.

Atenção! 

Tome bastante cuidado ao cortar a lata de refrigerante. Se for preciso, peça ajuda ao pro-
fessor ou aos seus pais. Depois de cortada, manuseie-a cuidadosamente, pois a borda do 
alumínio estará “afiada”.

Lata

Sal + gelo
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dica: para que sua mistura atinja uma temperatura ainda mais baixa, acrescente álcool. 
Experimente mergulhar nessa mistura folhas de plantas, pequenas flores etc.

3. Agora coloque seu “copo” na vasilha com a mistura sal-gelo. Observe o que acontece.

4. Caso consiga gelo-seco, deixe-o moído e coloque-o em uma vasilha com álcool. Mergulhe 
nessa mistura uma salsicha, deixando-a por cerca de 30 segundos. Depois retire a salsicha 
da vasilha e bata-a contra a mesa. Observe o resultado.

5. Após realizar a atividade, elabore um relatório que apresente suas observações e sintetize 
o que você aprendeu.

Encaminhando a ação

Coordene a realização da atividade, levan-
do os alunos a relacionar o experimento com 
a questão da conservação do sorvete antes da 
existência do refrigerador. Era bastante co-
mum os sorveteiros usarem a mistura inicial, 
de gelo e sal grosso, como mistura frigorífica, 
pois ela chega naturalmente a uma temperatu-
ra inferior a –5 °C, fazendo o trabalho de um 
refrigerador moderno.

Explique aos alunos que essas misturas che-
gam a baixíssimas temperaturas por causa de 
um tipo de processo: a diluição. Ao misturar na 
água sais ou açúcares, eles são completamente 
dissolvidos, diluídos. Essa diluição envolve uma 
troca de calor bastante grande. A água, por ser 
o solvente, acaba cedendo calor aos sais ou açú-
cares, que são os solutos, para que eles se dissol-
vam. Assim, essa troca de calor resulta em uma 
queda considerável de temperatura da mistura. 
Essa queda depende da afinidade entre o sol-
vente e o soluto. Por isso, misturas diferentes 
têm eficiências diferentes. Gelo picado e sal ma-
rinho chegam a –19 °C, enquanto gelo picado e 
cloreto de cálcio chegam a –15 °C. Já gelo-seco 
e álcool chegam a –40 °C.

Com as baixíssimas temperaturas pro-
duzidas pelas misturas, pode-se trabalhar os 
diferentes climas, falar sobre a formação de 
chuva, geada, orvalho e neve, como veremos 
a seguir. Com isso, surgirá o ponto de partida 

para as discussões das próximas aulas a res-
peito de aquecimento e clima.

Ao se falar de clima, naturalmente surgem 
questionamentos por parte dos alunos sobre a 
chuva. Você pode, dessa forma, criar condições 
para discussões que virão nas próximas aulas. 
É possível trabalhar o ciclo da água, substância  
que cobre ⅔ da superfície terrestre e um dos 
principais componentes dos organismos vivos. 
Por se tratar de uma substância que existe em 
grandes quantidades na natureza, nos estados 
líquido, sólido e gasoso, ela está em um movi-
mento contínuo, como um ciclo.

Para explicar esse ciclo, retome a ideia de 
irradiação, que foi iniciada anteriormente e 
será mais bem sistematizada nas próximas 
aulas. Explique que o Sol irradia luz e calor 
em todas as direções. Assim, essas radiações 
chegam à Terra, que é iluminada e aquecida. 
Para explicar a irradiação, seja a do Sol, de 
um forno, de um ferro de passar roupa ou de 
qualquer outro corpo aquecido, é preciso re-
correr ao modelo ondulatório, que considera 
a radiação uma onda eletromagnética, seme-
lhante às ondas de rádio, às do controle remo-
to de uma TV ou a dos raios X. Em virtude 
da natureza eletromagnética da radiação, es-
sas ondas não precisam de um meio material 
para se propagar, o que explica como a luz e o 
calor do Sol percorrem o vácuo e chegam até 
nós, a 149 milhões de quilômetros de distân-
cia, transportando somente energia.
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De toda energia fornecida pelo Sol, ape-
nas uma ínfima parte chega à Terra. Veja 
como se dá a distribuição dessa pequena 
parcela de energia solar ao chegar até nós: 
30% é refletida nas altas camadas da atmos-
fera, viajando de volta para o espaço; 46,62% 
aquece e evapora a água dos oceanos e dos 
rios; 16,31% aquece o solo; 7% aquece o ar; 
e 0,07% é utilizada na fotossíntese, para a 
produção de energia pelas plantas terrestres 
e marinhas. Em razão desse equilíbrio dinâ-
mico, toda energia absorvida na Terra é ree-
mitida para o espaço como radiação térmica.

Nesse ponto, é interessante discutir o equi-
líbrio dinâmico. Qualquer corpo emite ra-
diação infravermelha, ou seja, calor. Mesmo 
estando à temperatura ambiente, a cadeira 
em que você está sentado, o papel onde estas 
palavras estão impressas, o chão, a mesa etc. 
estão o tempo todo emitindo radiação. Então, 
surge a pergunta: Por que eles não esfriam? 
Isso ocorre em razão do equilíbrio dinâmico, 
associado à conservação da energia. A mesma 
quantidade de radiação emitida é absorvida, 
de forma que os corpos mantêm sua tempe-
ratura. Discussões desse tipo fornecem condi-
ções de aprofundar ainda mais a ideia de calor 
como radiação.

Por meio delas, os alunos poderão com-
preender que, ao ser aquecida pela radia-
ção emitida pelo Sol, grande quantidade  
de água dos rios, mares e da transpiração 
das plantas evapora. Ao mudar de estado, 
transformando-se em vapor, a água torna-se 
menos densa que o ar e sobe. À medida que 
alcança maiores alturas, esse vapor-d’água 
se resfria, transformando-se em gotículas de 

água, que se agrupam e constituem as nu-
vens e, posteriormente, a chuva. Ao cair, a 
chuva traz a água de volta ao solo, aos rios e 
mares, completando o ciclo da água. É pre-
ciso enfocar a participação do vento nesse 
processo, pois se não houvesse vento, a chu-
va cairia sempre no mesmo lugar. O vento é, 
portanto, imprescindível para a dinâmica e 
o equilíbrio desse ciclo.

Naturalmente, podem ser discutidas as 
mudanças de estado que ocorrem nesse ci-
clo. As transformações de estado sofridas 
pela água podem ilustrar os processos de fu-
são, solidificação e vaporização. Esses pro-
cessos podem ser facilmente encontrados 
na maioria dos livros didáticos disponíveis. 
Utilize aquele que mais lhe agrada para tra-
tar desse tema.

Para mudar o estado de um corpo de 
massa m que está a determinada tempera-
tura, temos que fornecer ou retirar dele uma 
quantidade de calor dada por Q = m ∙ L,  
em que L corresponde ao calor latente. A 
temperatura  em que cada substância muda 
de estado, bem como seu calor latente são 
propriedades  características da substância. 
É preciso ressaltar para os alunos que, por 
mais que se forneça calor a uma substância, 
sua temperatura se mantém constante du-
rante a mudança de estado. Para explicar o 
porquê disso é preciso fazer uso novamente 
do modelo cinético-molecular da matéria. 
Tema também abordado nos livros didáti-
cos, utilize-os para trabalhar quantitativa-
mente esse conceito. Assim, completa-se a 
discussão acerca das trocas de calor, calores 
específico e latente.
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A chuva

Parte da radiação visível que chega do Sol é absorvida pela Terra e reemitida em forma de 
radiação infravermelha, aquecendo o ar que envolve nosso planeta. Além disso, essa radiação 
térmica participa da evaporação de uma parte da água de rios, lagos e oceanos. Como vimos 
na Situação de Aprendizagem 9, o ar aquecido dilata-se, torna-se menos denso e sobe, levan-
do consigo tudo o que o compõe, ou seja, muito vapor-d’água. À medida que o ar quente vai 
subindo, ele alcança regiões mais distantes da Terra, regiões com novas condições de pressão e 
temperatura. Quando subimos em lugares altos, como topos de serra ou montanhas, a pressão 
atmosférica diminui. Isso ocorre porque a coluna de ar acima de nós vai diminuindo e, além 
disso, ele torna-se mais rarefeito, pois há menos moléculas de ar por unidade de volume.

Esses fatores fazem com que a temperatura caia, condição para que o vapor-d’água mude 
novamente de estado. Ele se resfria e se condensa, formando pequeninas gotas, iniciando a 
formação das nuvens, que são nada mais do que gotículas de água em suspensão. Mas essas 
gotículas não podem cair, retornando à Terra, porque continuam chegando correntes de ar 
quente que as mantêm suspensas. Para cair, elas precisam congelar, já que, como pedras de gelo, 
conseguem vencer mais facilmente a resistência das correntes ascendentes de ar quente. 

Isso acontece a temperaturas de –4 °C a –5 °C, quando ocorre a formação de pequenos 
cristais de gelo. Ainda assim, é difícil vencer a resistência das correntes de convecção e retor-
nar ao solo no estado líquido. 

Para que isso ocorra, as gotículas precisam ir se agregando umas às outras, até atingir 
determinado tamanho, que possibilita que elas caiam em direção à Terra. Por causa do atrito 
com o ar durante a queda, há aumento da temperatura desses cristais de gelo, fazendo que 
eles derretam, retornando à Terra na forma líquida.

Orvalho, geada e neve

Você já notou como surgem gotículas de água em torno de recipientes gelados, como nas latas de 
refrigerantes ou nos copos com água? Isso acontece porque o vapor-d’água presente no ar, ao entrar 
em contato com superfícies muito frias, se condensa. Dessa forma, mesmo quando não houve chu-
va, é comum plantas, solo e objetos deixados ao relento estarem molhados pela manhã.

As superfícies desses corpos devem estar a uma temperatura que permita a condensação 
do vapor-d’água saturado. Essa temperatura é chamada de ponto de orvalho. Ainda que seja 
uma noite fria, o orvalho não se forma quando há muito vento. Isso porque o vento acentua 
a troca de calor com o meio, impedindo que os corpos que estão expostos ao tempo atinjam 
o ponto de orvalho.

A geada tem uma explicação parecida. Contudo, as superfícies que condensam o vapor-d’água 
são muito mais frias, estando abaixo de 0 °C. Assim, as gotículas de vapor congelam imediata-
mente ao tocarem a superfície super-resfriada, nem chegando a ocorrer o surgimento do orvalho.

A neve se forma de modo bastante parecido com o da geada. A diferença é que o vapor não 
precisa entrar em contato com nenhuma superfície. A troca de calor se dá apenas entre o vapor-
-d’água existente no ar e as camadas superiores de ar muito frias. Essas camadas mais altas de 
ar frio retiram o calor do vapor-d’água próximo a elas, reduzindo sua temperatura até o ponto 
de congelamento, formando cristais de gelo que caem sobre a Terra na forma de flocos de neve. 

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. O que a geada e a neve têm em comum?
Em ambos os casos, o vapor-d’água é congelado instanta-

neamente.

2. O que a chuva e a neve têm em comum?
Em ambos os casos, a água congela e precipita em contato 

com camadas frias.

1. Se os corpos emitem calor 
na forma de radiação durante 
todo o tempo, por que eles 
não esfriam?

Isso ocorre por causa do equilíbrio dinâmico associado à 

conservação da energia. A mesma quantidade de radiação 

emitida é absorvida, de forma que os corpos mantêm sua 

temperatura.

2. Explique como ocorre a formação:

a) da chuva:
Espera-se que os alunos respondam que o ar aquecido 

sobe levando consigo vapor-d’água, que, em grandes 

altitudes, resfria formando aglomerados de gotículas de 

água. Quando essas gotículas resfriam a ponto de formar 

pedras de gelo, elas caem e se liquefazem durante a que-

da, graças ao atrito com o ar, formando a chuva.

b) do orvalho:
O vapor-d’água presente no ar, ao entrar em contato com 

superfícies muito frias, se condensa, formando as gotículas 

de água.

c) da geada:
Assim como no orvalho, as superfícies frias condensam o  

vapor-d’água, mas são muito mais frias, estando abaixo 

de 0 °C. Assim, as gotículas de vapor congelam ime-

diatamente.

d) da neve:
Ela se forma quando o vapor-d’água cede calor para as 

camadas superiores de ar muito frias, formando cristais 

de gelo que caem sobre a Terra em forma de flocos 

de neve.

Pesquise na biblioteca de sua esco-
la e na internet:

1. O que são ONGs?
A sigla ONG significa Organização Não Governamental. As 

ONGs são organizações da sociedade civil que desenvolvem 

ações em diferentes áreas com o objetivo de modificar cer-

tos aspectos da sociedade.

2. O que são empresas multinacionais?
As multinacionais são empresas que se instalam em diversos 

países para produzir e comercializar seus produtos.

3. O que é sustentabilidade?
Sustentabilidade é um princípio segundo o qual a relação 

da sociedade com a natureza deve ocorrer de tal forma que 

propicie, por um lado, o desenvolvimento socioeconômico, 

e, por outro, a conservação ambiental.

4. Quais são as causas do aquecimento global?
Embora haja controvérsias sobre o assunto, há consenso de 

que o aquecimento global resulta de alterações climáticas 

que ocorrem no planeta, ocasionando o aumento da sua 

temperatura média. Entre as causas apontadas para esse fe-

nômeno estão a queima de combustíveis fósseis, o desmata-

mento e a impermeabilização do solo.

Na próxima Situação de Aprendizagem, 
propomos a realização de um debate no qual 
os alunos representarão as partes envolvidas 
nas discussões sobre a relação homem e meio 
ambiente. Portanto, utilize o roteiro 11 para 
organizar antecipadamente os alunos nos res-
pectivos grupos, dando-lhes uma semana para 
se preparar para a atividade. Incentive-os a 
participar, peça que façam pesquisas em livros, 
revistas e na internet, a fim de conhecerem 
melhor o assunto. Reforce a ideia de que cada 
grupo deverá estar bem embasado para que o 
debate se realize. Para isso, eles deverão utili-
zar conhecimentos científicos a fim de defender 
seus argumentos. Auxilie-os, então, a enrique-
cer seus pontos de vista.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 11  
MUlTINACIONAIS × ONGS: UM CONFRONTO... DE IDEIAS!

Esta Situação de Aprendizagem permite 
que alunos se posicionem ante o debate so-
bre a influência do homem no meio ambiente. 
Por meio das pesquisas que realizarem para 
a apresentação desse debate será possível que 

eles reconheçam as diferenças entre efeito es-
tufa e camada de ozônio, além de terem con-
dições para avaliar cientificamente hipóteses 
sobre aquecimento global e suas consequên-
cias ambientais e sociais.

desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem 

A Situação de Aprendizagem 11 deve ser 
pensada como o ponto de partida para os 
alunos pesquisarem os conceitos científicos 
que virão à tona no momento do debate. Pro-
cure também se preparar, buscando informa-
ções na internet e em revistas de divulgação 
científica que tratam da relação do ser hu-
mano com o meio ambiente. Recolha dados 
que possam enriquecer o trabalho dos alunos 
e auxilie-os na pesquisa. A ideia é que eles 
pesquisem os principais argumentos utiliza-
dos por esses dois segmentos da sociedade na 
defesa de seus interesses. Incentive cada gru-
po a estudar os argumentos de seu oponente, 
com o intuito de conhecerem não somente os 
pontos fracos e fortes do outro, mas também 

Conteúdos e temas: calor como radiação, efeito estufa e camada de ozônio.

Competências e habilidades: avaliar cientificamente hipóteses sobre aquecimento global e suas conse-
quências ambientais e sociais; perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvol-
vimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; selecionar, 
organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-problema.

Sugestão de estratégias: debate simulado para conduzir as discussões sobre o aquecimento global e as 
relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

Sugestão de recursos: simulação de um debate entre uma multinacional e uma ONG.

Sugestão de avaliação: relatório-síntese, em que a defesa do posicionamento dos alunos deve ser corro-
borada pelo conhecimento científico, a fim de enriquecer seus argumentos, distanciando-os do senso 
comum, da mera “opinião”; por se tratar de uma atividade que simula um debate, deve-se avaliar o 
grau de comprometimento, participação e engajamento dos alunos em sua realização.

os seus. Isso os levará a entrar em contato 
com os diferentes lados da questão.

Situe o problema da necessidade energé-
tica cada vez maior da sociedade atual em 
virtude do desenvolvimento tecnológico. Ao 
mesmo tempo que precisamos de energia, 
interferimos cada vez mais na natureza. Co-
mente sobre a dificuldade de ficar sem ener-
gia. Por exemplo, pergunte como eles se sen-
tem quando falta energia elétrica. Peça que 
imaginem o transtorno que ocorreria nos 
hospitais e nos grandes centros caso houvesse 
queda de energia elétrica por um dia, quatro 
dias e uma semana. O seguinte Desafio! é 
proposto: De onde vem essa energia? Ela vai 
durar para sempre? Ao mesmo tempo, infor-
me que a produção de carros novos cresce a 
cada dia, enchendo as ruas e transformando 
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o trânsito em um caos. Queremos carro, mas 
e a qualidade do ar que respiramos? Ou seja, 
mostre as duas faces dessa discussão. Quere-
mos ter acesso às novas tecnologias e não po-
demos nos esquecer dos impactos ambientais 
que elas proporcionam.

Para o debate, organize a turma em quatro 
grupos: representantes de uma multinacional, re-
presentantes de uma ONG ligada à preservação 
do meio ambiente, jornalistas, plateia. Você pode 
ser o mediador ou, se preferir, pode escolher um 
dos alunos para desempenhar esse papel.

Escolha, você mesmo ou por votação da 
turma, um dos temas: “Precisamos de mais 

fontes de energia?”, “Necessidades energéticas 
e impacto ambiental”, “Sociedade, economia e 
meio ambiente: problemas e soluções”. 

Essas são apenas sugestões de temas a se-
rem discutidos no debate. Você também pode 
criar um tema que possa polemizar a relação 
entre as necessidades econômicas e sociais e o 
meio ambiente. Sinta-se à vontade para criar. 

Essa forma de organizar e encaminhar o 
debate é uma sugestão. Você pode adequar as 
regras de acordo com sua turma. Dimensione 
o tempo de cada parte, de modo que o debate 
não tome toda a aula, nem seja rápido a ponto 
de ficar muito pobre.

Roteiro 11 – multinacionais × OnGs: 
um confronto... de ideias!

Organização do debate

Atente-se às regras que serão estabeleci-
das pelo seu professor para o debate. Veja 
uma sugestão para sua organização.

Começaremos com 1 min para que cada 
grupo se apresente e diga seus principais 
pontos de vista. Depois, o debate será divi-
dido em quatro partes.

1a parte: cada grupo deve fazer duas per-
guntas ao grupo oponente, sendo 30 s para a 
pergunta, 1 min para a resposta, 1 min para 
a réplica e 30 s para a tréplica.

2a parte: os jornalistas farão duas per-
guntas para cada grupo, sendo 30 s para a  

 
pergunta, 1 min para a resposta, 1 min para 
a réplica e 30 s para a tréplica.

3a parte: a plateia deve fazer duas per-
guntas para cada grupo, sendo 30 s para a 
pergunta, 1 min para a resposta, 1 min para 
a réplica e 30 s para a tréplica;

4a parte: cada grupo terá 1 min para fa-
zer suas considerações finais. 

Ao término do debate, você deve, com 
seu grupo, redigir um relatório-síntese. Nes-
se documento, deverá constar o que você 
sentiu ao participar do debate, qual era sua 
opinião sobre o tema antes do debate, quais 
os pontos positivos e negativos em relação à 
participação de cada parte envolvida e como 
você se posiciona, após o debate, perante as 
discussões tratadas.

Encaminhando a ação

Depois do debate, trabalhe com os alunos 
o efeito estufa e o buraco na camada de ozô-
nio, temas constantes na mídia. Muitos alu-
nos acabam por misturá-los e, principalmen-
te, acreditam que o efeito estufa tem relação 

direta com a camada de ozônio; é preciso que 
eles percebam as diferenças e as relações en-
tre os dois.

Espera-se que, por meio desse debate, eles 
possam se posicionar em relação à interferên-
cia do ser humano no meio ambiente.
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Fique por dentro!

Há décadas que diversos pesquisadores alertam que o descuido do homem com o meio 
ambiente trará sérios impactos para nosso planeta. Fomos alertados sobre as diferentes catás-
trofes que podem ser causadas pelo aquecimento global. infelizmente, hoje em dia, elas se 
tornaram realidade em todos os continentes. 

a mídia tem noticiado a ocorrência de ondas de calor nunca registradas na história. Da 
mesma forma, ocorrem tempestades tropicais e furacões que destroem tudo por onde passam. 
Desconfiamos que parte disso se deva à ação humana. 

algumas regiões do globo sofrem com secas intermináveis, onde antes havia água em 
abundância, enquanto outras regiões são devastadas por fortes enchentes. Todo esse desequi-
líbrio provoca incêndios florestais, derretimento das geleiras nos polos e uma série de outros 
desastres naturais que fogem ao nosso controle.

com o objetivo de entender o aquecimento glo-
bal, a organização das nações unidas (onu) criou 
o Painel intergovernamental sobre Mudanças climá-
ticas (intergovernamental Panel on climate change 
– iPcc). esse órgão faz pesquisas e produz relatórios 
que trazem as principais causas do problema e aponta 
soluções para amenizar o impacto ambiental causado 
pelas ações humanas. 

em 2007, foi divulgado um relatório no qual, pela 
primeira vez, por meio de uma análise científica, o ho-
mem foi responsabilizado pelo aquecimento global. De acordo com o iPcc, se o crescimento 
atual dos níveis de poluição da atmosfera for mantido, a temperatura média do planeta subirá 
4 graus até o fim do século. isso pode gerar catástrofes naturais, como a extinção em massa de 
animais e de plantas, elevação do nível dos oceanos e devastação de áreas litorâneas.

o melhor caminho apontado pelos pesquisadores é a redução da emissão de gases do 
efeito estufa, que impedem a dissipação do calor, esquentando a atmosfera e o planeta.  
o efeito estufa pode ser entendido por meio de um fato corriqueiro, que certamente você já 
deve ter percebido ao entrar em um carro exposto ao Sol. É fácil notar que o seu interior se 
aquece muito, ficando mais quente que o lado de fora. 

a luz solar, por ser uma onda eletromagnética capaz de atravessar o vidro do carro, incide nos 
objetos internos, que absorvem essa radiação aumentando sua temperatura. eles então passam 
a emitir radiação na forma de calor. como o vidro é opaco para a radiação infravermelha, ele a 
impede de sair, deixando o interior do carro muito quente. além disso, o vidro é um mau con-
dutor de calor, dificultando a troca de calor por condução com o ambiente externo. a mesma 
explicação se dá para o funcionamento de uma estufa usada para o cultivo de plantas.

O efeito estufa
o efeito estufa é um mecanismo natural que ocorre na Terra em razão de sua atmosfera. 

nosso planeta recebe diariamente a energia do Sol, que é absorvida e reemitida para o espaço 
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na forma de calor (radiação infravermelha). contudo, uma parcela desse calor volta para a 
Terra, refletida pela atmosfera. na atmosfera, além de vapor-d’água, existem também o gás 
carbônico ou dióxido de carbono (co2), o metano ou gás natural (cH4) e o óxido nitroso 
(n2o), entre outros gases, que causam esse fenômeno. 

esses gases permitem a passagem da luz solar (radiação na faixa do visível), mas absor-
vem a radiação in fravermelha emitida pela Terra, devolvendo-a para a superfície (mesmo 
presentes na atmosfera, o oxigênio e o nitrogênio não colaboram para o efeito estufa, por-
que são transparentes tanto para a luz solar como para o infravermelho). isso é o que cha-
mamos efei to estufa, ou seja, processo pelo qual os gases presentes na atmosfera impedem 
o retorno ao espaço do calor emitido pelo Sol durante o dia, conservando, assim, energia 
para os períodos noturnos do planeta. com isso, o calor recebi do pelo nosso planeta du-
rante o dia mantém sua temperatura de certa forma elevada duran te a noite, conservando 
a amplitude térmica moderada.

Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, o efeito estufa é um fenômeno que sem-
pre existiu, é importante para a vida e sempre foi um regulador da temperatura da Terra. Sem 
o efeito estufa, a Terra seria um planeta gelado à noite, já que ele é o responsável por mantê-la 
aquecida e fornecer as condições necessárias para o surgimento e a manutenção da vida. o 
perigo é o aumento descontrolado desse efeito.
A camada de ozônio

além do efeito estufa, constantemente aparece na mí dia a expressão o buraco na camada de 
ozônio. Será que esses fenômenos são os mesmos? ainda que estejam relacionados à atmosfera, 
não significa que eles sejam a mesma coisa. a camada de ozônio é uma faixa da atmosfera cuja 
principal importância é o bloqueio dos raios ultravioleta (uV) emitidos pelo Sol durante o 
dia, protegendo o ser humano, os animais e as plantas. 

ainda que na superfície terrestre o ozônio contribua para agravar a poluição do ar das ci-
dades e a chuva ácida, na estratosfera (entre 25 e 30 km acima da superfície), ele é um filtro 
a favor da vida, pois esse tipo de radiação traz sérios danos aos seres vivos, como o câncer de 
pele. Diversas substâncias químicas acabam destruindo o ozônio ao reagirem com ele, como 
os óxidos nítricos e nitrosos expelidos pelos exaustores dos veículos, e o co2, produzido pela 
queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. 

os gases chamados clorofluorcarbonos, os cFcs, presentes em aparelhos de ar-condicio-
nado, refrigeradores e em alguns aerossóis, são os que mais destroem essa camada. Depois de 
liberados no ar, os cFcs demoram cerca de oito anos para chegar à estratosfera. 

nessa etapa, quando atingidos pela radiação ultravioleta, eles se desintegram e liberam 
cloro. cada átomo de cloro vai romper uma molécula de ozônio (o3), formando monóxido 
de cloro (clo) e oxigênio (o2). 

agora, esse monóxido de cloro, ao se combinar com o oxigênio, libera mais átomos de cloro, 
que passam a reagir com outra molécula de ozônio. cria-se uma reação em cadeia, de modo 
que uma única molécula de cFc pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. como o oxi-
gênio é incapaz de proteger o planeta dos raios ultravioleta, formam-se “buracos” na camada, 
que possibilitam uma entrada crescente da radiação uV.
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Efeito estufa

Por que o efeito estufa é considerado uma ameaça à vida na Terra? isso está correto? não. 
ele em si não é um vilão. o que deve ser temido é um aquecimento de grandes proporções, já 
que o efeito estufa tem se tornado cada vez mais intenso devido à poluição ambiental provo-
cada pelo homem, por meio da queima de combustíveis fósseis como derivados de pe tróleo, 
carvão e pela queima de matérias orgâ nicas como madeiras, vegetais etc. esse efeito estufa 
indesejável tem alterado consideravel mente a temperatura do globo. a temperatura média da 
Terra é de 15 ºc há milhares de anos. 

contudo, no último século, houve um aumento de cerca de 0,5 ºc. alguns pesqui-
sadores atribuem esse aumento à emissão desenfreada de gases (principalmente co2 e 
cH4) na atmosfera, o que acentua o efeito estufa, elevando a temperatura global. Por 
exemplo, o acréscimo da concentração de dióxido de carbono (co2) está relacionado 
à combustão de carvão, usado na geração de energia elétrica, e do petróleo, usado nos 
meios de transporte. 

caso essa concentração na atmosfera aumente muito, quase todo o calor voltará para a 
Terra, aumentando sua temperatura cada vez mais, modificando as condições ambientais, 
transformando terras férteis em solos áridos, causando o derretimento das calotas polares, o 
aumento do nível médio dos mares, a inundação das regiões litorâneas, a desestabilização das 
estações do ano, entre outras consequências climáticas.

o aquecimento global deve ser entendido como o resultado do lançamento excessivo de 
gases de efeito estufa na atmosfera, sobretudo o dióxido de carbono (co2), gases que tornam 
o planeta cada vez mais quente por dificultarem a saída da radiação solar recebida. Por isso, 
discute-se tanto a necessidade de se buscar “combustíveis limpos”, diferentes dos combustíveis 
fósseis, como petróleo, carvão 
e gás natural, que liberam esses 
gases nocivos em sua queima. 

Da mesma forma, deve-
-se combater o desmatamento, 
principal responsável pela emis-
são desses gases no Brasil. ao 
desmatar as florestas, queima-
-se a madeira que não tem valor 
comercial, fazendo o gás carbô-
nico (co2) contido na fumaça 
que vem desses incêndios subir 
para a atmosfera e se acumular 
a outros gases, aumentando o 
efeito estufa.
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1. Com base na leitura dos textos, explique os 
termos a seguir:

a) efeito estufa:
É o aumento da temperatura do planeta Terra em razão da 

radiação solar que incide nele, mas que não consegue sair 

da atmosfera.

b) camada de ozônio:
É uma camada na atmosfera que funciona como filtro da ra-

diação que incide sobre a Terra.

c) aquecimento global:
É o aumento da temperatura média do planeta.

Pesquise em diferentes sites infor-
mações sobre o Protocolo de Kyoto 

e sobre a busca de fontes renováveis de energia. 
Tente se certificar da confiabilidade dos sites, 
pois existe muita informação duvidosa e equi-
vocada na internet. 

Por isso, busque sites que pertençam a 
instituições conhecidas, como os do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, de jornais co-
nhecidos ou das diferentes universidades do 
Brasil. 

Faça uma síntese sobre o Protocolo e 
busque elencar os prós e os contras de cada 
tipo de fonte de energia pesquisado, bem 
como a participação de nosso país em sua 
obtenção. Anote o que encontrar em seu 
caderno.

Diante de um cenário tão assustador, é possível ter esperanças? Sim! os relatórios do Painel 
intergovernamental sobre Mudanças climáticas (iPcc) mostram que, da mesma forma que 
as atividades humanas causaram o aquecimento global, nossas ações também podem contê-lo. 

Devemos buscar maneiras de reduzir as emissões dos gases que acentuam o efeito estufa. 
isso pode ser feito por meio de mudanças em nossas atitudes, como evitar desperdícios de 
energia e organizar o lixo de modo a facilitar a reciclagem de materiais. contudo, o aque-
cimento global não será contido apenas com a publicação dos relatórios do iPcc, já que a 
onu não tem o poder de obrigar as nações a tomar providências. 

Para que possamos conseguir reverter essa situação, é necessário um esforço global. Mas 
você, como cidadão, deve fazer sua parte, sem esperar que o governo peça ou cobre de você. 
Posicione-se! Devemos todos lutar pelo nosso planeta.

Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.
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Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem
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 f Reconhecer os ciclos de calor no sistema 
terrestre (clima, fenômenos atmosféricos e 
efeito estufa).

 f Descrever relatos de fenômenos ou 
acontecimentos que envolvam conhecimentos 
físicos.

 f Construir gráficos e tabelas.

 f Utilizar os conceitos de calor específico e 
capacidade térmica para explicar fenômenos 
atmosféricos.

 f Identificar a importância da condução, 
convecção e irradiação em sistemas naturais e 
fenômenos climáticos.

 f Identificar os processos de troca de calor e 
as propriedades térmicas das substâncias 
envolvidas nos diversos fenômenos 
atmosféricos.
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0  f Reconhecer modelos físicos microscópicos 
para adquirir compreensão mais profunda 
dos fenômenos térmicos e utilizá-los na 
análise de situações-problema.

 f Reconhecer os ciclos de calor no sistema 
terrestre.

 f Elaborar relatórios analíticos, apresentando 
e discutindo dados e resultados de 
experimentos, fazendo uso, sempre 
que necessário, da linguagem científica 
apropriada.

 f Compreender os processos de formação de 
fenômenos climáticos, como chuva, orvalho, 
geada e neve.

 f Compreender as transformações de estado 
durante o ciclo da água.

 f Avaliar e comparar a quantidade de energia 
liberada na combustão de diferentes 
substâncias.
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1  f Avaliar cientificamente hipóteses sobre 
aquecimento global e suas consequências 
ambientais e sociais.

 f Perceber o papel desempenhado pelo 
conhecimento físico no desenvolvimento da 
tecnologia e a complexa relação entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente.

 f Selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
dados e informações representadas de 
diferentes formas, para tomar decisões e 
solucionar situações-problema.

 f Analisar o uso de diferentes combustíveis, 
considerando suas relações com o meio 
ambiente.

 f Compreender o efeito estufa e a camada de 
ozônio, sabendo diferenciá-los.

 f Analisar a relação entre necessidade 
energética na sociedade e a emissão de gases 
poluentes na atmosfera.

GRADE DE AVAlIAçãO
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PROPOSTAS DE QUESTõES PARA APlICAçãO EM AVAlIAçãO

1. (Fuvest – 2002) As curvas A e B na figura 
representam a variação de temperatura 
(T) em função do tempo (t) de duas 
substâncias A e B, quando 50 g de cada 
uma são aquecidos separadamente, a 
partir da temperatura inicial de 20 ºC, na 
fase sólida, recebendo calor em uma taxa 
constante de 20 cal/s.

 Considere agora um experimento em que 
50 g de cada uma das substâncias são 
colocados em contato térmico em um 
recipiente termicamente isolado, com a 
substância A à temperatura inicial TA= 
= 280 ºC e a substância B à temperatura 
inicial TB = 20 ºC.

Figura 34.

a)  Determine o valor do calor latente de 
fusão lB da substância B. 

Substância B

Q = m ⋅ LB e Q = Pot ⋅ ΔT 

logo, m ⋅ LB = Pot ⋅ ΔT

Assim, 50 ⋅ LB = 20 ⋅ (90 – 30) 

LB = 24 cal/g 

b) Determine a temperatura de equilíbrio 
do conjunto no final do experimento. 

Esfriar A de 280 oC  

até 80 oC

Aquecer B até 

80 oC

QAA = mA ⋅ 
cA ⋅ 

ΔTA = 50 ⋅ 0,10 ⋅ (80 – 280) QBA = mA ⋅ 
cA ⋅ 

ΔT = 

50 ⋅ 0,20 ⋅ (80 – 20)

QA = –1 000 cal QB= 600 cal

Q = QAA + QBB = –1 000 + 600 Q = –400 cal

Tabela 8.

Essa energia será utilizada para a fusão de B:

Q = m ⋅ LB ➩ 400 = m ⋅ 24 ➩ m = 50/3 g

Note que a fusão foi parcial. Assim, no final a temperatura 

será de 80 oC.

c) Se a temperatura final corresponder 
à mudança de fase de uma das subs-
tâncias, determine a quantidade dessa 
substância em cada uma das fases. 

A substância B mudou de fase. 

mB(líquido)= 50/3 g

mB(sólido)= 50 – 50/3 = 100/3 g 

2. (Enem – 2006) As florestas tropicais 
úmidas contribuem muito para a manu-
tenção da vida no planeta, por meio do 
chamado sequestro de carbono atmosfé-
rico. Resultados de observações sucessi-
vas, nas últimas décadas, indicam que a 
Floresta Amazônica  é capaz de absorver 
até 300 milhões de toneladas de carbo-
no por ano. Conclui-se, portanto, que as 
f lorestas exercem importante papel no 
controle:
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a) das chuvas ácidas, que decorrem da li-
beração, na atmosfera, do dióxido de 
carbono resultante dos desmatamentos 
por queimadas. 

b) das inversões térmicas, causadas pelo 
acúmulo de dióxido de carbono resul-
tante da não dispersão dos poluentes 
para as regiões mais altas da atmosfera.

c) da destruição da camada de ozônio, 
causada pela liberação, na atmosfera, 
do dióxido de carbono contido nos ga-
ses do grupo dos clorofluorcarbonos.

d) do efeito estufa provocado pelo acúmu-
lo de carbono na atmosfera, resultan-
te da queima de combustíveis fósseis, 
como carvão mineral e petróleo.

e) da eutrofização das águas, decorrente da 
dissolução, nos rios, do excesso de dióxi-
do de carbono presente na atmosfera.

3. Estufas de plantas são utilizadas para pro-
duzir ambientes fechados com tempera-
turas mais elevadas que as externas. Elas 
são feitas, em geral, com o uso de vidros ou 
lonas plásticas e são encontradas em áreas 
rurais, em jardins  botânicos etc. Essa ele-
vação de temperatura acontece porque: 

a) o ar preso no interior da estufa tem seu 
calor específico aumentado. 

b) a camada inferior da cobertura se aque-
ce muito e isola o ambiente.

c) o ar entra em estado de sobrefusão e 
com isso aumenta a temperatura. 

d) a radiação visível penetra mais facil-
mente na estufa do que as radiações in-
fravermelhas.

As lonas são mais transparentes às radiações da luz visível que 

às radiações infravermelhas. 

4. (Vunesp – 2007) Considere seus conheci-
mentos sobre mudanças de fase e anali-
se as afirmações I, II e III, referentes à 
substância água, um recurso natural de 
alto valor.

 I – Durante a transição de sólido para líquido, 
a temperatura não muda, embora uma quan-
tidade de calor tenha sido fornecida à água.

 II – O calor latente de condensação da água 
tem um valor diferente do calor latente de 
vaporização.

 III – Em determinadas condições, a água 
pode coexistir na fase sólida, líquida e gasosa.

 Pode-se afirmar que:

a) apenas a afirmação I é correta. 

b) apenas as afirmações I e II são corretas.

c) apenas as afirmações I e III são corretas.

d) apenas as afirmações II e III são corretas. 

e) as afirmações I, II e III são corretas. 



80

PROPOSTA dE SiTuAçãO dE RECuPERAçãO 

O principal objetivo desta parte do Ca-
derno foi levar os estudantes a compreender 
o calor como manifestação da energia, sua 
relação com a temperatura e com as proprie-
dades da matéria e da radiação. Embora haja 
várias habilidades e competências listadas ao 
longo das atividades propostas, pelo menos 
três delas devem ser garantidas para a conti-
nuidade dos estudos nesta fase. Portanto, os 
alunos devem ser capazes de:

 f entender o calor como conceito científico 
ligado à energia e relacioná-lo com a tempe-
ratura em termos teóricos e experimentais;

 f calcular o calor trocado entre os corpos 
materiais;

 f reconhecer o clima como decorrente das 
trocas de calor no ambiente.

Caso essas habilidades não tenham sido 
desenvolvidas pelos alunos, sugerimos a se-
guir três estratégias para recuperação.

 f Para o primeiro tema, é necessário reaplicar 
o roteiro 3, em pequenos grupos (dois ou 
três alunos). Busque discutir com eles de que 
maneira as dimensões de uma substância po-
dem evidenciar a temperatura. Peça que lis-
tem situações conhecidas em que a variação 
da temperatura gera mudança no comporta-
mento dos corpos (por exemplo, um portão 
de ferro que fecha mal no verão, ou os esta-
los do forro quando chega a noite em um dia 
muito quente). Discuta com eles o que signi-
fica dizer que um corpo “dilatou”em termos 
da estrutura atômico-molecular (faça a ana-
logia das moléculas aquecidas como baila-
rinas que se distanciam quando aumentam 
o ritmo de uma dança). Apresente vários 

equipamentos disponíveis no mercado para 
medir temperatura, como os termômetros 
de álcool, os digitais etc. Busque nas provas 
do Enem ou em outras provas de avaliação 
(Fuvest, Unicamp etc.) novas questões so-
bre o tema.

 f Para o segundo tema, permita aos alunos 
que executem novamente a atividade do ro-
teiro 8, porém peça a eles que  sugiram outros 
alimentos secos. É importante que o grupo 
seja de no máximo três alunos para garan-
tir que todos possam participar da atividade. 
Faça que a investigação se transforme em 
um “jogo” entre eles, testando a capacidade 
de antever qual dos alimentos será o mais 
energético. Busque nas provas do Enem ou 
em outras provas de avaliação (Fuvest, Uni-
camp etc.) novas questões sobre o tema.

 f Já para o terceiro tema, refaça a atividade 
do roteiro 11. Porém, forneça o seguinte 
tema para debate: “O que podemos fazer 
para contribuir com a redução do aqueci-
mento global?”. Use a mesma estratégia 
de trabalho proposta na atividade original, 
dividindo os alunos em duas equipes: uma 
mais propensa a mudar hábitos e atitudes e 
outra mais reticente a essas mudanças. Pro-
cure destacar a necessidade de, inicialmente, 
se entender o que vem a ser aquecimento 
global. Mostre que a composição dos gases 
presentes na atmosfera determina parte do 
calor retido na Terra. Peça aos alunos que 
expliquem o que é o efeito estufa e como a 
sociedade moderna contribui para isso. Esse 
trabalho pode gerar um relatório, um pan-
fleto ou uma cartilha. Consulte o material 
produzido pelo Nupic sobre o tema no site: 
<http://www.nupic.fe.usp.br/Projetos%20
e%20Materiais>. Acesso em: 23 maio 2013.
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TEMA 4 – CAlor CoMo EnErgiA

Produzir calor a partir do movimento é 
algo que os alunos podem facilmente viven-
ciar em seu dia a dia. Desde esfregar as mãos 
e martelar pregos até se aquecer quando des-
cem por um escorregador em um parque, ou 
quando sentem o aquecimento de uma bom-
ba manual ao encherem o pneu de uma bici-
cleta. A experiência corriqueira com o atrito 
evidencia a transformação de energia cinéti-
ca em energia térmica. Tais transformações 
mostram que o calor, assim como o trabalho, 
é energia em trânsito ou forma de transmis-
são de energia.

Damos sequência ao estudo da Física Tér-
mica a partir da relação entre calor e trabalho 
mecânico, que permite aplicar a conservação 
da energia em sistemas físicos, possibilitando 
a compreensão do funcionamento das má-
quinas mecânicas e a vapor.

Até este momento, foi trabalhada a ideia 
de que o calor está associado a um tipo de 
vibração das partículas e que a temperatu-
ra é uma medida dessa vibração. Entretan-
to, ainda não se estabeleceu uma discussão 
voltada à origem dessas ideias ou mesmo à 
existência de outras que se transformaram 
ao longo do tempo.

O trabalho com esse enfoque permite con-
ceituar a evolução da ciência e articulá-la 
com importantes fatos da história da teoria 
do calor. Com isso, pode-se tratar da equiva-
lência entre energia mecânica e calor, levan-
do os alunos à compreensão de que essa de-
terminação foi uma das maiores revoluções 
conceituais da Física.

Os estudos de Joule mostraram que a 
energia é o conceito que governa todos os 

movimentos e as interações entre os corpos. 
Na maioria dos livros didáticos, a equivalên-
cia entre calor e energia aparece apenas como 
uma fórmula 1 cal = 4,18 J, como se esse va-
lor fosse algo óbvio, que surge naturalmente, 
ou como se essa equivalência representasse 
tão somente uma conversão de unidades. 
Geralmente, nada é dito sobre as inúmeras 
contendas envolvidas na compreensão e no 
desenvolvimento de uma teoria para o calor. 
Para isso, foi proposta a Situação de Apren-
dizagem 12, na qual se constrói um experi-
mento que utiliza o conceito de equivalente 
mecânico do calor, as transformações de 
energia e seu princípio de conservação.

Por meio de discussões históricas, pro-
porciona-se a compreensão do contexto que 
resultou no surgimento da termodinâmica 
como campo de pesquisa no século XIX, 
que iniciou nova etapa na ciência e na socie-
dade, a partir do aperfeiçoamento das má-
quinas térmicas. 

Ainda que a elaboração e, sobretudo, a 
aceitação de uma teoria completa sobre o 
calor tenham demorado muito para acon-
tecer, seu uso tecnológico teve início muito 
tempo antes.

A Situação de Aprendizagem 13 resgata 
um pouco da história das máquinas a vapor, 
com um experimento inspirado na máquina 
de Heron de Alexandria, projetada no sécu-
lo I a.C.

Por meio dessa atividade, pode-se discutir 
a possibilidade de uma máquina como essa, 
ao gerar movimento a partir da expansão de 
um gás, produzir trabalho útil. Essa discussão 
cria o pano de fundo ideal para o estudo das 
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máquinas que operam em ciclo, conteúdo a 
ser trabalhado no próximo tema. 

Com o encerramento deste tema, espera-
-se que os alunos estejam aptos a identificar a 
presença do calor, do trabalho e da energia em 
diferentes fenômenos cotidianos; reconhecer 
o calor e o trabalho como formas de transmis-
são de energia; relacionar energia mecânica e 
calor; compreender o princípio de conserva-
ção de energia; e reconhecer a evolução his-
tórica do modelo de calor e a unificação entre 
energia mecânica e calor.

Os alunos também devem ter condições de 
reconhecer a capacidade de realização de tra-
balho a partir da expansão de um gás; e contex- 
tualizar historicamente o surgimento, a evolu-
ção e o uso das máquinas térmicas, associan-
do-as, em diferentes épocas, a aspectos sociais, 
econômicos e tecnológicos. 

Eles também deverão estabelecer relação en-
tre trabalho e calor; relacionar pressão e volume 
ao trabalho realizado na expansão de um gás 
e compreender os limites e as possibilidades de 
uma máquina térmica que não opera em ciclo.

Situação de aprendizagem 12 
o equivalente mecânico do calor

O objetivo desta Situação de Aprendizagem 
é trabalhar com os alunos um experimento que 
aborda o equivalente mecânico do calor. A 
atividade possibilita uma gama de discussões, 
principalmente de caráter histórico, revelando 
aos alunos uma face rica e interessante do fa-
zer científico. Será possível também apresen-

tar a evolução dos modelos de calor e discutir 
como evoluiu o conceito de energia e trabalho, 
além de permitir discussões sobre o princípio 
da conservação da energia. O experimento é 
proposto como uma demonstração investigati-
va. É importante prepará-lo com antecedência, 
testando sua execução e suas medidas.

Conteúdos e temas: calor; trabalho; energia; equivalente mecânico do calor.

Competências e habilidades: reconhecer o processo histórico da unificação entre os conceitos de calor 
e trabalho mecânico; compreender e aplicar o princípio da conservação da energia; manusear equipa-
mentos de medida, controlar variáveis e elaborar hipóteses para interpretar observações e medidas; 
construir modelos a partir da realização de experimentos; elaborar relatórios analíticos, apresentar e 
discutir dados e resultados dos experimentos; fazer uso da linguagem física apropriada.

Sugestão de estratégias: atividade experimental para conduzir discussões sobre o equivalente mecânico 
do calor.

Sugestão de recursos: roteiro 12, utilizando materiais experimentais de baixo custo.

Sugestão de avaliação: avaliar a construção adequada do arranjo experimental; acompanhar a va-
riedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização das atividades; verificar a 
compreensão acerca dos procedimentos e conceitos físicos envolvidos nas atividades; avaliar as res-
postas às questões apresentadas no roteiro de atividade, bem como a apresentação e a interpretação 
dos resultados experimentais.



83

Física – 2a série – Volume 1

Desenvolvimento da Situação 
de Aprendizagem

Até este momento, propusemos Situações 
de Aprendizagem e modelos sobre a relação 
entre calor e energia. Além da radiação, o ca-
lor foi apresentado como energia que passa de 
um corpo para o outro quando há diferença 
de temperatura entre eles. 

Após retomar esses conceitos, discuta com 
os alunos o que deve então ocorrer quando 
esfregamos as mãos, quando os pneus de um 
carro, ao ser freado, atritam com o solo ou 
quando martelamos vigorosamente um prego. 

Nesses casos, as mãos, o prego e o martelo 
ou o pneu do carro e o solo estão inicialmente 
à mesma temperatura. Contudo, após sofrerem 
atrito, os objetos se aquecem. Como explicar 

esses fatos? Qual é a relação entre o movimento 
ou o trabalho mecânico realizado nas situações 
citadas e o calor produzido? Leve os alunos a 
perceber que existe algo mais a ser discutido so-
bre o calor. Por meio desses exemplos, prepare-
-os para esta Situação de Aprendizagem.

Ela pode ser bem demorada, caso não seja 
previamente organizada. Por isso, sugerimos 
que leve tudo pronto e deixe somente a execu-
ção por conta dos alunos. 

Sugerimos que disponha-os em fila, pois 
será necessário inverter um tubo por cem ve-
zes. Cada aluno poderá girá-lo cinco vezes 
até que se completem as cem vezes. Os da-
dos colhidos devem ser guardados, pois, após 
o tratamento conceitual, pode-se trabalhar 
quantitativamente para encontrar o equiva-
lente mecânico do calor. 

roteiro 12 – o equivalente mecânico do calor

Você já reparou o que acontece quando esfrega suas mãos ou atrita uma moeda em uma 
superfície áspera? E quando você comprime rapidamente uma bomba manual de encher pneu 
de bicicleta? Essas situações são exemplos simples associados à produção de calor: as mãos, 
a moeda e a bomba manual de encher pneu de bicicleta esquentaram após serem atritadas. 
De onde vem o calor para esse aquecimento? O que é necessário para que ele seja produzido? 
Como aproveitar o calor? Responder a essas questões permitirá compreender melhor a re-
lação entre calor e trabalho mecânico, bem como as transferências e as transformações de 
energia associadas.

A fim de discutir e compreender a relação entre movimento e calor, ou seja, entre trabalho 
mecânico e calor, faça a atividade a seguir.

Materiais

 f um tubo de PVC de 1,20 m de comprimento,  
com “tampa” nas duas extremidades;

 f 500 g de chumbinho;
 f uma borracha;
 f uma vasilha de alumínio;
 f uma vasilha com gelo e sal;
 f uma fita adesiva;
 f um termômetro.
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Figura 35.
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Mãos à obra!

1. Faça um furo do diâmetro do termômetro em uma das tampas do tubo de PVC. 

2. Corte um pedaço da borracha (pode ser borracha escolar) para vedar esse furo, mas 
com uma sobra que lhe permita retirá-la quando quiser, sem muita dificuldade. Será 
esse furo que você colocará o termômetro para medir a temperatura dos chumbi-
nhos. Assim, note que ele precisa estar bem vedado para evitar a troca de calor com 
o ambiente.

3.  Coloque os chumbinhos em uma vasilha de alumínio e deposite-a dentro de outra vasilha 
com gelo e sal. O objetivo é resfriar os chumbinhos. Cuidado para não molhá-los! 

4. Mantenha-os nessa vasilha por três ou quatro minutos.

5. Despeje os chumbinhos da vasilha de alumínio dentro do tubo. 

6. Tampe-o e agite um pouco (gire o tubo duas vezes). 

7. Retire a borracha com cuidado, coloque o termômetro e tampe o furo. 

8. Mantenha o tubo na vertical, com o lado do furo voltado para baixo, para que o termô-
metro possa ficar em contato com os chumbinhos por três minutos. 

9.  Assim que retirar o termômetro, lacre o furo imediatamente (deixe uma fita adesiva já 
preparada; tampe o furo com a borracha e passe a fita adesiva para evitar que ele caia 
ao movimentar o tubo) e anote a temperatura medida. Essa será a temperatura inicial do 
sistema.

Atenção! 

Esse procedimento deve ser feito com bastante cuidado; caso contrário, o termômetro 
poderá se quebrar. 

importante: Assim que retirar o termômetro, o tubo precisa ser girado rapidamente, 
de modo que os chumbinhos “caiam” por toda a sua extensão. Repita essa operação 
cem vezes. 

10.  Ao chegar à última inversão do tubo, retire cuidadosamente o lacre, coloque o termômetro, 
deixe-o por três minutos em contato com os chumbinhos e meça a nova temperatura.

Atenção!

Cuide para que suas mãos não fiquem em contato com as extremidades do tubo 
(deixe-as próximas do meio do tubo), o que dificultará a troca de calor entre seu corpo e  
os chumbinhos.
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Interpretação e análise dos resultados 

1. O que aconteceu com a temperatura dos chumbinhos ao final da experiência? 
Se tudo correr bem, depois de girar o tubo cem vezes, a temperatura final dos chumbinhos deverá se elevar bastante e, 
muitas vezes, será possível chegar a um valor razoável para o equivalente mecânico (4,18 J/cal). Veja como se chega a isso 
nas questões a seguir.

2. Qual é sua explicação para a mudança na temperatura dos chumbinhos?
Espera-se que os alunos identifiquem e expliquem, nesse processo, as transformações de energia potencial gravitacional dos 
chumbinhos em energia cinética quando eles caem pela extensão do tubo. Ao colidirem com a tampa do tubo, essa energia 
é convertida em energia de vibração das moléculas, manifestando um aumento na temperatura. Tal fato corrobora a compre-
ensão do conceito de calor como energia que transita de um corpo para outro. Nesse caso, a energia advinda dos músculos 
do corpo faz o tubo girar e ganhar energia mecânica. Este é o momento ideal para discutir ou rediscutir o princípio da con-
servação de energia.

3. Por que é preciso girar o tubo tantas vezes?
Quanto maior o número de vezes que se girar o cano, maior será a energia potencial gravitacional transformada em energia térmica 
cedida aos chumbinhos. É preciso girá-lo muitas vezes para que o aumento da temperatura dos chumbinhos seja significativo.

4. Que tipo de transformação de energia ocorre com os chumbinhos?
Como já foi dito anteriormente, nesse processo ocorre a transformação de energia potencial gravitacional (mecânica), 
em razão da queda dos chumbinhos, em energia cinética representada pelo seu movimento na extensão do cano. Após a 
colisão nas extremidades do tubo, parte dessa energia é transformada em energia térmica, manifestada pelo aumento da 
temperatura. Ao final do processo, podemos resumir dizendo que houve transformação de energia mecânica em energia 
térmica.

5. Qual é a quantidade de calor, em caloria, trocada pelos chumbinhos? Qual é a variação de 
energia em joule? Que dados e relações são necessários para obter esses valores?
Quando se conhece o calor específico do material e sua massa, a quantidade de calor produzido durante o impacto pode ser de-
terminada por meio da relação Q = m ⋅ c ⋅ ΔT, pois há mudança na temperatura. Se considerarmos que toda a energia potencial  
(m ⋅ g ⋅ h) é transformada em calor (hipótese a ser levantada), pode-se determinar a relação entre trabalho e calor, chegando 
ao valor do chamado equivalente mecânico do calor. Assim, considerando o calor específico dos chumbinhos igual a 0,031 
cal/g ⋅ oC, tente chegar a esse valor, já que possui a massa dos chumbinhos, a variação de temperatura e a altura h do tubo. 
Atente-se aos possíveis fatores que afetam a precisão dos cálculos, principalmente quanto a garantir que toda a energia poten-
cial seja convertida em calor. Trabalhe com os alunos a possibilidade de aperfeiçoar o experimento para obter dados cada vez 
mais seguros. Utilizando o calor específico em cal/g ⋅ °C, a massa em gramas e a temperatura em °C, o resultado do cálculo 
vai ser obtido em calorias (cal). A energia mecânica (energia potencial gravitacional) a ser convertida em calor é dada pela 
relação Ep = m ⋅ g ⋅ h. Com a massa dada em kg, a aceleração da gravidade (g) em m/s2 e a altura h em metros (m), obtemos o 
valor de Ep em joules (J). 

6. Como pode ser obtida a relação entre o calor trocado (cal) e a variação de energia (J)? 
Que hipóteses foram levantadas para estabelecer essa relação?
A quantidade de calor trocado (cal) pode ser obtida por meio da relação Q = m ⋅ c ⋅ ΔT, em que m será a massa dos chumbinhos 
(em gramas), c, o calor específico dos chumbinhos (0,031cal/g ⋅ °C) e ΔT, a variação de temperatura medida no termômetro 
(em °C). Portanto, Q será dado em calorias (cal). Dessa forma, podemos estabelecer a relação entre calorias e joules, ou seja,  
Ep (J) = Q (cal). Discuta com os alunos as hipóteses consideradas para chegar à equivalência dessas duas expressões, ou  
seja, estamos admitindo que toda a energia mecânica (potencial gravitacional) é convertida integralmente em energia térmica 
capaz de aumentar a temperatura dos chumbinhos.

Observação (questões 5 e 6): Podemos considerar que tanto o cano de PVC como os chumbinhos estão inicialmente na mesma 

temperatura. Tomando o devido cuidado para que os chumbinhos “caiam” por toda a extensão do tubo (e não que escorregue 
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ao longo do comprimento do tubo), podemos considerar que a “perda” de energia em razão do atrito dos chumbinhos com o 

cano de PVC é mínima. Nesse caso, a transformação de energia que prevalece é a transformação da energia potencial em energia 

cinética. Quando os chumbinhos colidem com a tampa do tubo, essa energia é convertida em energia de vibração das moléculas, 

principal responsável pelo aumento da temperatura.

7. É possível concluir algo sobre a relação entre o trabalho mecânico (realizado quando se 
girava o tubo e os chumbinhos caíam de uma ponta à outra) e a variação da temperatura 
dos chumbinhos? 
Na questão anterior, foi obtida apenas a relação entre energia mecânica e energia térmica. Aqui, espera-se que os alunos, 

de fato, igualem as expressões Ep (J) = Q (cal), obtendo o equivalente mecânico do calor.

Para os cálculos, deverá ser considerado o número de vezes que os chumbinhos caíram da altura h ao longo do tubo. Assim, 

a expressão final será: 

Ep = Q

n · (m · g · h) = m · c · ΔT

Em que n representa o número de vezes que os chumbinhos se chocaram com as extremidades do tubo ao percorrer a altura h.

Após responder às questões, elabore um relatório que apresente suas observações e sinte-
tize o que aprendeu da seguinte forma:

 f Registre a questão que o grupo procurava responder ao realizar o experimento, os proce-
dimentos efetivamente realizados e os cuidados necessários para sua realização.

 f Apresente de forma organizada os dados obtidos.
 f Discuta esses dados e as conclusões a que o grupo chegou, tendo em vista as questões que 
pretendiam responder por meio do experimento.

Encaminhando a ação

Ainda que trabalhosa, esta Situação de 
Aprendizagem tem apresentado bons resulta-
dos com os alunos. Além de tratar do conceito 
físico, ela permite discutir os cuidados necessá-
rios para realizar um experimento. Caso tudo 
corra bem, a temperatura final dos chumbi-
nhos terá se elevado bastante e, muitas vezes, 
será possível chegar a um valor razoável para o 
equivalente mecânico (4,18 J/cal). Em virtude 
dos materiais utilizados e da própria execução 
do experimento, não se deve esperar um resul-
tado preciso. Os valores encontrados poderão 
diferir bastante de 4,18. Por isso, é interessan-
te trabalhar as eventuais fontes de problema, 
principalmente relacionadas às trocas de calor. 
Discuta sobre a vedação realizada, o material 
do tubo, a forma de medir a temperatura etc. 

Peça a eles que proponham melhorias para au-
mentar a precisão da medida.

Mesmo sem o conhecimento da expli-
cação científica sobre a produção de calor 
por meio de movimento, muitos alunos são 
capazes de perceber as transformações de 
energia cinética em energia térmica, fato que 
corrobora o conceito de calor. Ou seja, o 
calor deixa de ser pensado como uma subs-
tância presente nos corpos, visão bastante 
comum entre os alunos. Demorou-se muito 
para que o conceito de calor fosse compre-
endido e, hoje, afirmar que calor não é uma 
substância não gera mais polêmica. Contu-
do, sua aceitação causou muita discussão no 
meio científico nos séculos XVIII e XIX.
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ad hoc). Para explicar especificamente esse úl-
timo fato, eles propunham que o calórico era 
uma substância muito tênue, quase invisível. 
Da mesma forma, ao se pesar corpos frios e 
aquecidos, não é possível detectar qualquer 
diferença que evidencie a existência dessa 
substância. Esse resultado, que inicialmente 
contrariava a teoria do calor como fluido, era 
refutado ao se alegar que o calórico era uma 
substância sem massa, portanto sem peso.

Neste momento, é interessante fazer que 
os alunos atentem à própria dinâmica da 
ciência, ou seja, que eles percebam que mu-
danças ocorrem nos modelos para que evi-
dências experimentais possam estar de acor-
do com as previsões teóricas e vice-versa. É 
fundamental que eles percebam também a 
parcela humana envolvida no fazer científi-
co, com seus preconceitos, valores, vaidades, 
relações de poder etc.

A compreensão do calor como forma de 
transmissão de energia ocorreu no século 
XIX, em função de vários trabalhos cien-
tíficos. O mais conhecido deles foi sobre a 
perfuração de canhões, produzido por Ben-
jamin Thompson, o conde de Rumford. Ele 
pesou com precisão os corpos frios e aque-
cidos, não encontrando qualquer diferença 
em suas massas. 

Suas reflexões e conclusões acerca de fe-
nômenos que envolviam fricção forneceram 
sólidas evidências contra a existência do ca-
lórico. Ele era encarregado da produção e da 
calibração de canhões em Munique, em 1798. 
Para fazer a “boca” do canhão, perfurava blo-
cos de ferro. Após observar o aquecimento 
que surgia durante a produção dos canhões, 
Thompson percebeu que o calor gerado na 
tentativa de perfuração do metal por uma 
broca “cega” não se esgotava. Obteve assim 
um importante argumento contra a hipóte-
se do calor como substância. Como a broca 
não conseguia arrancar pedaços do metal, 

Já na Antiguidade, os gregos debatiam so-
bre a natureza do calor. Esse debate intensi-
ficou-se após o Renascimento. Muitos consi-
deravam o calor um tipo de fluido; outros, de 
vibração existente nos corpos. Este momento 
é oportuno para que os alunos percebam a 
evolução das ideias e dos conceitos, contri-
buindo para desmitificar a ciência como algo 
pronto, que é dado e não pode ser questiona-
do ou revisto; ou como algo apenas acessível e 
revelado a gênios. 

Mostre como foram necessários vários 
séculos para que o calor fosse tratado cien-
tificamente a partir da noção de movimento 
contínuo de átomos e de moléculas, com di-
ferentes graus de liberdade (vibração, trans-
lação, rotação etc.), e que a compreensão 
da natureza do calor e da temperatura, bem 
como a construção de teorias e de modelos 
para esses conceitos, faz parte de um mo-
mento rico na história da ciência.

No século XVIII, o calor já era, então, 
um velho conhecido do pensamento científi-
co. Nessa época, contudo, imaginava-se que 
o calor fosse uma substância, um fluido cha-
mado calórico. Assim, ao colocar em conta-
to dois corpos com temperaturas diferentes, 
pensava-se que essa substância fluía de um 
corpo para o outro, explicando por que o 
mais quente se resfria enquanto o mais frio 
se aquece. Alguns outros fenômenos apoia-
vam essa teoria, como o fato de alguns me-
tais apresentarem peso maior após serem 
queimados (hoje compreende-se que isso 
ocorre por que o ferro reage com o oxigênio 
da atmosfera, aumentando a massa final do 
produto da queima). Entretanto, essa teoria 
apresentava falhas, por exemplo, o fato de 
corpos percutidos poderem se aquecer qua-
se indefinidamente ou de corpos aquecidos 
não aumentarem sua massa. 

Para cada uma dessas falhas, os cientistas 
criavam “soluções” particulares (hipóteses  
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era impossível que o calórico saísse do mate-
rial. Contudo, a temperatura do bloco de fer-
ro aumentava em grande intensidade. Como 
nesse caso também não havia corpo quente 
em contato com o bloco para lhe “passar” o 
calórico, aumentando sua temperatura, uma 
forte evidência contra sua existência passou a 
ser considerada. 

Foi assim que, no final do século XVIII, 
o conde de Rumford afirmou que esse resul-
tado só poderia ser explicado caso o calor 
fosse uma forma de movimento das partícu-
las da substância, sendo, no caso do canhão, 
produzido pela agitação das partículas do 
metal mediante o atrito com a broca. 

A afirmação do conde de Rumford foi 
um duro golpe para a teoria do calórico e 
contribuiu muito para a evolução do con-
ceito de calor, mas não encerrou a disputa 
sobre sua natureza, que envolvia cientistas 
do porte de Antoine Lavoisier, Sadi Carnot 
e Lorde Kelvin, entre outros, todos adeptos 
do calórico.

A ideia de calor como forma de trans-
ferência de energia começava a ser com-
preendida, assim como a própria energia. 
Rumford foi o primeiro a indicar correspon-
dência numérica entre o trabalho mecânico 
e o calor. Sua teoria foi investigada e aper-
feiçoada por meio de outros experimentos. 
Os trabalhos do inglês James Prescott Joule, 
meio século depois, trouxeram a confirma-
ção da medida do equivalente mecânico do 
calor. Joule montou meticulosamente um 
experimento para estudar a transformação 
de energia mecânica em calor. Em 1840, 
após diversas tentativas, ele mediu a relação 
entre o trabalho e a geração de calor em inú-
meras experiências, concluindo que o calor 
não era nada além de uma forma de energia. 
É essa relação que recebe o nome de “equi-
valente de calor” e vale 4,18 J/cal.

A fórmula 1 cal = 4,18 J aparece em muitos 
livros didáticos como uma constatação trivial. 
Os conflitos entre as teorias não são citados, o 
que cria a impressão de que os cientistas sim-
plesmente verificam verdades da natureza ou 
que eles são seres especiais, para quem o Uni-
verso se revela. Portanto, trabalhar historica-
mente esse conceito é fundamental. 

Nesta Situação de Aprendizagem, pres-
te atenção aos possíveis fatores que implicam 
a precisão de seus cálculos, principalmente 
quanto a garantir que toda energia potencial 
é convertida em calor. Trabalhe com os alunos 
a necessidade das condições idealizadas, a pos-
sibilidade de aperfeiçoar os experimentos a fim 
de obter dados cada vez mais seguros e auxilie-
-os a imaginar as dificuldades encontradas por 
esses cientistas 200 anos atrás. Contudo, refor-
ce que as explicações para os resultados obti-
dos são mais importantes que o resultado a que 
chegaram, para que não se sintam “forçados” 
a obter um único valor. Diferentes resultados 
possibilitarão uma rica discussão.

A parte histórica aqui descrita foi bastan-
te resumida. É preciso apresentar informa-
ções históricas confiáveis, fugindo de mitos 
e lendas que só dificultam a aprendizagem e 
criam estereótipos. Em muitas bibliotecas do 
Estado, é possível encontrar livros paradidá-
ticos sobre calor e temperatura (há indicações 
bibliográficas no item Recursos para ampliar 
a perspectiva do professor e do aluno para a 
compreensão do tema). Enfatize que, mais do 
que o valor do equivalente entre joule e calo-
ria, esse tipo de trabalho serviu para conso-
lidar a ideia de energia e de sua conservação 
entre os diversos processos de transformação.

Disponha da aula seguinte para trabalhar 
exercícios mais tradicionais sobre as trans-
formações que envolvem diversas formas de 
energia, entre elas o calor. Pode-se selecionar 
exercícios dos livros didáticos. 
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caso queira aprofundar o aspecto históri-
co, após a realização da Situação de aprendi-
zagem 12, apresente o experimento de Joule 
sobre o cálculo do equivalente mecânico do 
calor; ou peça aos alunos que façam uma pes-
quisa sobre a evolução dos modelos de ca-

lor para enriquecer essa aula de síntese. eles 
podem consultar o livro didático e também a 
internet, ou as fontes sugeridas no final des-
te caderno. Auxilie-os na pesquisa, indique 
sites a serem visitados, livros a serem con-
sultados etc. 

Energia mecânica e quantidade de calor

Ao esfregar as mãos em um dia frio ou atritar uma moedinha em uma superfície áspera, 
podemos observar que, quanto mais vigoroso é o movimento, mais o corpo fica quente. 

Nesse caso, é o seu esforço muscular o responsável direto por esse aquecimento. Já no 
caso de uma furadeira que perfura uma parede, é a rotação da máquina, capaz de movimen-
tar a broca, que permite que o calor seja produzido pelo atrito entre a broca e a parede. 

Já o aquecimento produzido em uma martelada aplicada em um prego vai depender do 
número e da potência dos golpes do martelo no prego. Esses exemplos são de algumas situa-
ções que possibilitam relacionar a energia mecânica com a quantidade de calor produzida.

Elaborado por Estevam Rouxinol especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Cite outros dois exemplos em que o aqueci-
mento acontece por uma transformação de 
energia mecânica.
Espera-se que os alunos estendam a situação trabalhada e des-

crita anteriormente para outras situações práticas e cotidianas 

em que acontecem transformações de energia semelhantes. 

Dessa maneira, pode ser citado, por exemplo, o aquecimento 

dos pneus de um ônibus em razão do atrito entre a borracha e 

o asfalto, fato que pode ser percebido quando se encosta a mão 

no pneu de um ônibus que acabou de parar no ponto. Nesse 

caso, parte da energia mecânica é transformada em calor. 

O aquecimento das peças de uma máquina elétrica em 

razão do atrito entre elas é outro exemplo. Aqui, pode-se 

aproveitar para discutir com os alunos a respeito da utilização 

de óleos e graxas nessas máquinas para diminuir o atrito e o 

aquecimento das peças. 

2. Ao martelar um prego, percebe-se que a 
temperatura dele aumenta. De onde vem 
a energia para que isso aconteça? Des-
creva as energias envolvidas no processo 
e as transições e/ou transformações que 
elas sofrem.
De forma análoga à situação dos chumbinhos, a energia, 

neste caso, veio da pessoa que transmite energia para o 

martelo na forma de energia potencial e cinética (ergue-se 

o martelo para depois golpeá-lo contra o prego). Ao bater 

no prego, parte dessa energia é transmitida na forma de 

energia cinética (o prego se move, conseguindo penetrar 

na superfície) e parte na forma de calor, daí o aquecimento. 

Parte dessa energia ainda se transforma em energia sonora 

(barulho da martelada).



90

1. Que transformações de energia estão acon-
tecendo? Explique.
O objeto suspenso tem energia potencial gravitacional. 

Quando abandonado, essa energia potencial gravitacional 

se transforma em energia cinética. Uma parte dessa ener-

gia é usada para mover as pás (energia cinética das pás). 

A água, ao ser agitada pelas pás, ganha energia cinética, 

e isso faz aumentar sua energia térmica e, consequente-

mente, sua temperatura.

2. Quais modificações na massa ou na altura 
da queda fariam a temperatura da água su-
bir mais ainda? Explique.
Para a temperatura da água subir mais, podemos aumentar o va-

lor da massa ou aumentar a altura da queda. Nos dois casos, te-

mos um acréscimo do valor da energia potencial (Ep = m · g · h), 

que será transformada em energia cinética; uma parte dessa 

energia será utilizada para mover as pás, aumentando a energia 

cinética da água e, consequentemente, sua temperatura.

3. Considere que o objeto tenha uma massa 
de 6 kg e que ele caia de uma altura de 2 m 
por 25 vezes seguidas.

a) Calcule a quantidade de energia transmi-
tida para a água. Considere g = 9,8 m/s2 
a aceleração da gravidade no local.

Supondo que o sistema seja conservativo, isto é, que toda 

a energia potencial do objeto seja integralmente trans-

ferida para a água e usada para elevar sua temperatura, 

temos:

ΔEp = 25 · m · g · h = 25 · 6 · 9,8 . 2 = 2 940 J

b) Qual é a quantidade de calor recebida 
pela água?

A água recebeu 2 940 J de energia. Considerando que  

1 cal = 4,18 J, neste caso, os 2 940 J correspondem a aproxi-

madamente 703 cal.

4. Descreva a semelhança entre o experimento 
de Joule e o experimento dos chumbinhos de-
senvolvido nesta Situação de Aprendizagem.
O intuito dessa questão é que os alunos relacionem uma 

situação já abordada com outra (realizada por James 

Joule, em 1840), quando foi medido o equivalente me-

cânico do calor. A diferença entre os dois experimentos 

é que, em vez de o corpo cair e aquecer a água, como 

na experiência de Joule, os chumbinhos, ao caírem den-

tro do tubo, batem nas extremidades dele e se aquecem. 

No caso da experiência de Joule, há maior número de 

transformações de energia; no caso dos chumbinhos é 

somente a energia potencial que se transforma em ener-

gia cinética: quando ocorre o choque na extremidade do 

tubo, é gerado aquecimento.

o experimento de Joule e o equivalente mecânico do calor

A situação ilustrada na figura reproduz a experiência de 
Joule: um objeto de massa conhecida é preso em uma corda e 
abandonado de certa altura. 

Durante sua queda, um sistema de pás é acionado, entran-
do em rotação e agitando a água contida em um recipiente 
isolado termicamente. 

Em razão do atrito das pás com a água, o objeto cai com 
velocidade praticamente constante e a temperatura da água 
sofre uma elevação. 

Elaborado por Estevam Rouxinol especialmente para o São Paulo faz escola.

Figura 36.
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1. Um projétil de chumbo de 10 g 
(0,01 kg), movendo-se a 400 m/s, 
perde toda a sua energia cinética 
ao colidir com uma parede de aço.

a) O que deve ter acontecido com a tempe-
ratura do projétil após a colisão?

Ela deverá aumentar, pois parte da energia cinética se transfor-

ma em energia térmica (calor) na colisão com a parede de aço.

b) Supondo que toda a energia cinética do 
projétil tenha sido empregada para ele-
var sua temperatura, calcule a quantida-
de de calor recebida por ele na colisão 
com a parede de aço. Dado: 1 cal = 4,2 J.

Dados:

m = 0,01 kg;

v = 400 m/s.

A energia cinética da bala antes do choque é:

Ec = m · v ²/2, ou seja: Ec = (0,01 . 400)/2

Ec = 800 J; como 1 cal = 4,2 J, temos: Ec ≅ 190,5 cal

c) Qual será a temperatura do projétil 
após a colisão? Dados: calor específi-
co do chumbo: 0,031 cal/g ºC; e tem-
peratura do projétil antes da colisão: 
25 ºC.

Considerando que a energia cinética será totalmente usada 

no aquecimento do projétil, teremos:

Q = m · c · ΔT = 10 · 0,031· (T – 25)

190,5 = 0,31 . (T – 25)

(T – 25) = 614,5

T ≅ 639,5 oC

Analise e discuta com seus alunos se essa temperatura seria mes-

mo alcançada. Lembre-se de que o chumbo funde-se a 327,4 oC.

2. Para economizar energia, um estudante 
pensou em aquecer a água para um ca-
fezinho agitando-a. Para isso, utilizaria 
uma garrafa térmica de 0,5 m de com-
primento com 200 ml de água. Conside-
rando que a água estava à temperatura 
ambiente (25 °C) e que para fazer o café 
ela deveria entrar em ebulição (100 °C ao 
nível do mar), quantas vezes a garrafa 
precisaria ser girada? Dado: calor especí-
fico da água a 1 cal/g °C. Discuta se isso 
seria praticável.
Lembre aos alunos que, para a água, 1 L = 1 000 g. Então, 

200 mL = 200 g, mi = 200 g (de água) e cágua = 1 cal/g oC

h = 0,5 m

To = 25 °C

Tf = 100 °C

Considerando que toda a energia potencial da queda seja 

usada no aquecimento da água, a quantidade de energia ne-

cessária para aquecer a água até ferver será:

Q = m · c · ΔT = 200 · 1· (100 – 25) = 15 000 cal

Se 1 cal = 4,2 J, teremos:

Q = 63 000 J

A energia potencial de uma “queda” dentro da garrafa será:

Ep = m · g · h = 0,2 kg · 10 · 0,5 = 1 J

Se uma queda fornece 1 J, para conseguir 63 000 J serão ne-

cessárias:

63 000/1 = 63 000 quedas.

Para aquecer a água até ferver, seriam necessárias 63 000 

quedas, o que tornaria impraticável fazer o café dessa forma.

O objetivo do texto a seguir é criar uma 
situação interessante que permita aos alunos 
perceber a evolução das ideias e dos conceitos 
a respeito da natureza do calor.

Calor: substância?

[...] Ultimamente, atuando como encarregado de supervisionar a perfuração de canhões 
nas oficinas do arsenal militar em Munique, fiquei surpreso com o elevado grau de calor que 
uma arma de latão atinge em um curto período de tempo, e com o calor ainda mais intenso 
(muito maior do que o da água fervente, como descobri em um experimento) dos fragmentos 
metálicos separados dela pelo perfurador.



92

Quanto mais eu meditava sobre esses fenômenos, mais eles me pareciam curiosos e inte-
ressantes. Uma investigação sobre eles até me parece justificar um aprofundamento sobre a 
natureza oculta do calor; e nos permitiria fazer algumas conjecturas razoáveis com relação 
à existência, ou não existência, de um fluido ígneo: um assunto sobre o qual as opiniões dos 
filósofos, em todas as épocas, sempre foram bem divididas [...]

[...] O que é calor? Existe algo como fluido ígneo? Existe alguma coisa que pode ser cha-
mada apropriadamente de calórico?

Vimos que uma quantidade considerável de calor pode ser obtida pela fricção de duas 
superfícies metálicas que emitirão uma corrente ou fluxo, em todas as direções, sem interação 
ou interrupção e sem quaisquer sinais de diminuição ou exaustão.

De onde veio o calor que era continuamente emitido desta forma, nos experimentos men-
cionados anteriormente? Foi fornecido pelas pequenas partículas de metal, despregadas das 
grandes massas sólidas, quando se esfregaram umas nas outras? Isto, como já vimos, não 
poderia ter sido o caso.

Foi fornecido pelo ar? Este não poderia ter sido o caso, pois nos experimentos feitos com 
o maquinário imerso em água, o acesso do ar proveniente da atmosfera fora completamente 
vedado.

Foi fornecido pela água que circundava o maquinário? É evidente que este não poderia 
ter sido o caso: primeiro, porque a água recebia continuamente o calor do maquinário e não 
poderia, ao mesmo tempo, estar dando e recebendo calor do mesmo corpo; e, em segundo 
lugar, porque não houve nenhuma decomposição química de nenhuma parte dessa água. Se 
esta decomposição tivesse ocorrido (o que, de fato, não seria razoável esperar), um de seus 
componentes fluidos elásticos (muito provavelmente ar inflamável) deveria, ao mesmo tempo, 
ter sido liberado, e teria sido detectado ao escapar para a atmosfera; mas, ainda que tenha 
examinado com frequência a água para ver se bolhas de ar subiam através dela, tendo até 
mesmo me preparado para pegá-las a fim de as examinar caso ocorressem, pude notar que 
não havia uma sequer e nem mesmo qualquer sinal de decomposição de nenhum tipo, ou 
qualquer outro processo químico ocorrendo dentro da água [...]

[...] E, ao raciocinar sobre este assunto, não podemos nos esquecer de considerar esta 
circunstância extremamente notável, ou seja, que a fonte do calor gerado pela fricção nesses 
experimentos parecia evidentemente ser inesgotável.

Desnecessário acrescentar que algo que todo corpo, ou sistema de corpos isolados termi-
camente, é capaz de continuar a fornecer sem limitações não pode ser uma substância mate-
rial: e parece ser extremamente difícil, senão impossível, formar uma ideia de algo, capaz de 
ser ativado e transferido, da maneira que o calor foi ativado e transferido nesses experimen-
tos, a não ser movimento.

THOMPSON, Benjamin (conde de Rumford). Heat is a form of  motion: an experiment in boring cannon.  
In: Philosophical transactions. Londres: Royal Society, 1798. v. 88. Tradução: Maria do Carmo Martins Fontes-Davis..
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Conteúdos e temas: calor; trabalho; energia.

Competências e habilidades: ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade experimen-
tal; elaborar hipóteses e interpretar resultados de situações experimentais ou teóricas em processo que 
envolve a unificação de calor e trabalho mecânico; elaborar hipóteses para interpretar observações e me-
didas e conceituar e quantificar as grandezas envolvidas; elaborar comunicação escrita ou oral para relatar 
resultados de experimento sobre o princípio da conservação da energia, utilizando esquemas, símbolos e 
linguagem científica. 

Sugestão de estratégias: leitura de roteiro, montagem de experimento e verificação qualitativa de fenôme-
nos que associam calor a movimento; discussão em grupo de questões que acompanham o roteiro; discussão 
e sistematização com a classe; compreensão da situação-problema; identificação do conhecimento científico 
para a solução e a resolução adequada do problema; apresentação oral ou escrita dos resultados.

1. Qual era a dúvida do conde de Rumford a 
respeito da natureza do calor?
Rumford se questionava a respeito de onde viria o calor pro-

duzido no aquecimento do metal quando perfurava blocos 

de ferro durante a fabricação de canhões.

2. Como o trabalho com os canhões auxiliou 
o conde de Rumford a discordar do mode-
lo do calórico?
A discordância do modelo do calórico, de acordo com o texto, 

se deu a partir dos questionamentos que Rumford fez sobre 

a origem do calor. Ele verificou que o calor não poderia ser 

um fluido material, pois, mesmo com a grande intensidade de 

calor produzido pelo atrito, os corpos não sofriam nenhuma 

perda de massa, que, nesse caso, seria arrancada da massa só-

lida atritada. Depois, verificou que nem mesmo o ar poderia 

ser fonte do calor produzido. Isso pode ser verificado no sexto 

parágrafo do texto, quando ele questiona: “Foi fornecido pelo 

ar? Este não poderia ter sido o caso, pois nos experimentos fei-

tos com o maquinário imerso em água, o acesso do ar prove-

niente da atmosfera fora completamente vedado”. A seguir, no 

sétimo parágrafo, ele questiona se a massa de água que envol-

ve o maquinário poderia ser a origem do calor: “[...] primeiro, 

porque a água recebia continuamente o calor do maquinário 

e não poderia, ao mesmo tempo, dar e receber calor do mes-

mo corpo; e, em segundo lugar, porque não houve nenhuma 

decomposição química de nenhuma parte dessa água”. No 

final, ele conclui: “Desnecessário acrescentar que algo que 

todo corpo, ou sistema de corpos isolados termicamente, é 

capaz de continuar a fornecer sem limitações não pode ser 

uma substância material [...], a não ser movimento”.

Ao final dessas atividades, peça aos alunos 
que leiam o roteiro da Situação de Aprendi-
zagem 13, para que possam trazer o material 
do experimento ou montá-lo em casa. Ain-
da que simples, essa atividade utiliza fogo. 
Portanto, caso julgue arriscado solicitar aos 
alunos que a executem, opte por realizá-la de 
forma demonstrativa.

Situação de aprendizagem 13 
a máquina de Heron

Esta Situação de Aprendizagem visa à 
construção de uma aeolipilae (eolípila) ou a 
máquina de Heron. 

O estudo começará com as máquinas térmi-
cas e possibilitará aprofundar a discussão so-
bre as relações entre trabalho, calor e energia. 

A montagem da experiência exige alguma 
habilidade manual, em particular na prepara-
ção da lâmpada (veja as instruções no roteiro). 
Avalie se seus alunos dispõem das habilidades 
necessárias. Caso contrário, leve para a sala de 
aula lâmpadas já preparadas, sem as roscas, ou 
realize o experimento de modo demonstrativo.
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Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

As máquinas a vapor começaram a ser uti-
lizadas com algum sucesso somente no século 
XVII. No entanto, sua história é muito mais 
antiga, como se pode observar pela máquina 
de Heron.

O objetivo é apresentar a possibilidade 
de utilizar a expansão de um gás para gerar 
movimento.

Lúdica e ilustrativa, parece que a máqui-
na não foi criada para ser nada além de uma 
curiosidade. Antes de realizar a observação, 

peça aos alunos que elaborem e redijam, em 
uma folha de papel, suas hipóteses sobre o que 
esperam observar e por quê.

Uma vez feita a observação, solicite a eles 
que apresentem suas explicações sobre por 
que a máquina gira quando a água ferve, 
confrontando esse resultado com suas hipó-
teses iniciais. 

É preciso que eles relacionem o fato de ha-
ver expansão do volume quando a água en-
tra em ebulição. O vapor-d’água sai com uma 
pressão grande e, em razão da disposição dos 
tubos, há o aparecimento de um torque que 
faz a máquina girar.

Sugestão de recursos: roteiro 13, utilizando material experimental de baixo custo para construção da 
máquina de Heron.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realiza-
ção das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; seu envolvimento e sua 
compreensão na realização das atividades propostas; o uso correto de conceitos físicos e da linguagem 
culta e científica nas respostas às questões contidas no roteiro e na elaboração de sínteses de observações, 
análises e soluções.

roteiro 13 – A máquina de Heron

Eolípila

Quase como uma viagem no tempo, você vai construir a mais antiga máquina térmica 
criada pelo homem, uma “precursora” da máquina a vapor. Ela foi projetada por Heron de 
Alexandria, no século I a.C. Era uma máquina chamada de aeolipilae (eolípila). 

Materiais

 f um bulbo de uma lâmpada para servir de recipiente para água;
 f um alicate;
 f uma rolha de borracha que será usada para vedar o bulbo;
 f dois tubos de cobre de ⅛ de polegada e com 10 cm de comprimento;
 f 50 cm de barbante;
 f um gancho para amarrar o barbante na rolha;
 f uma vela.
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Mãos à obra!
1. É preciso preparar com cuidado a lâmpada como recipiente para a água. para isso, arranque com 

o alicate parte do bocal, deixando-a como mostra a figura acima. Para não cortar suas mãos, peça 
orientação ao professor. Se necessário, utilize uma toalha para segurá-la. o ideal é riscar a lâmpa-
da com diamante de vidraceiro. 

2. ajuste a rolha na lâmpada, de forma a deixá-la vedada. 
3. retire a rolha e faça dois furos nela, de modo que caiba um tubo em cada furo. no centro da 

rolha, fixe o gancho. Nele será amarrado o barbante para que a lâmpada possa girar livremente. 
Certifique-se de que o gancho está bem centralizado. 

4. passe os tubos pelos furos, coloque um pouco de água dentro da lâmpada e vede-a com a rolha. 
5. Dobre as extremidades do tubo com cuidado, de forma que elas fiquem na mesma direção, mas 

apontando em sentidos opostos, como mostra a figura.
6. Acenda a vela e coloque-a no chão, certificando-se de que ela está em um lugar seguro. 
7.  Suspenda sua máquina de Heron, amarrando o barbante em algum lugar, de forma a deixar a 

lâmpada, pendurada, próxima à chama da vela (pode ser no tampo de uma mesa). É preciso que 
haja espaço suficiente para a lâmpada poder girar sobre seu eixo. 

Figura 37.
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Figura 38. Figura 39.
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8. espere a água entrar em ebulição e observe o que acontecerá.

interpretação e análise dos resultados

1. O que faz a lâmpada girar?
Espera-se que os alunos levantem algumas hipóteses e formulem explicações sobre o que observaram. É importante que perce-
bam que o que faz a lâmpada girar é a expansão do vapor de água após entrar em ebulição.

2. Explique como isso ocorre.
Quando a água entra em ebulição, o vapor de água sai com grande pressão e, em razão da disposição dos tubos, há o apareci-
mento de um torque que faz a máquina girar.

3. Quais transformações de energia ocorrem no funcionamento dessa máquina?
A partir dos conceitos abordados na Situação de Aprendizagem anterior, espera-se que os alunos possam relacionar a transfor-
mação de energia térmica (calor) em energia mecânica (energia cinética), em razão da rotação do bulbo da lâmpada.

4. Por que esse arranjo pode ser chamado de “máquina”? Será que se pode usá-la para reali-
zar alguma coisa útil? O quê, por exemplo?
Após a discussão sobre o surgimento do movimento do bulbo da lâmpada quando o vapor de água se expande, é importante 
que o conceito e a definição de trabalho sejam retomados. Nesse caso, consideramos como máquina (no caso, máquina térmi-
ca) todo equipamento capaz de transformar energia térmica em trabalho útil. 
O intuito da atividade é apresentar a possibilidade de utilizar a expansão de um gás para movimentar algo. Ainda que lúdica e 
ilustrativa, parece que a máquina de Heron foi criada para ser nada além de uma curiosidade. 
Para aproveitar a máquina de Heron, é necessário aproveitar o movimento da esfera (Figura 42). Uma forma de fazer isso seria 
usá-la para retirar água de um poço. Seria possível prender uma corda na esfera: ao puxar a corda, a esfera gira e a corda vai se 
enrolando na esfera. 
Outra possibilidade seria prender a esfera a um eixo preso a rodas que girasse solidário a ela. Dessa forma, seria possível construir 
um “carro a vapor”. Esses exemplos são apenas algumas possibilidades.

5. Elabore um relatório que apresente de forma organizada suas observações e sintetize o 
que você aprendeu.
Peça aos alunos que registrem todas as suas observações sobre o que aconteceu no experimento, mesmo as observações aparente-
mente óbvias. Espera-se que eles associem o giro do bulbo da lâmpada à transformação da energia térmica em trabalho útil.
A partir do conceito de trabalho, espera-se que sejam capazes de responder a estas perguntas: O que realiza trabalho, o fogo 
ou o vapor? O que esse trabalho produz? Quais são as variáveis importantes para obter o valor do trabalho, ou seja, a que ele se 
relaciona? São esses os elementos principais que se espera que apareçam no relatório.

Encaminhando a ação

Nesta Situação de Aprendizagem, o prin-
cipal é discutir como surge o movimento do 
bulbo da lâmpada quando o vapor-d’água se 
expande. O conceito e a definição de trabalho 
(W) podem ser retomados. Lembre-se de que 
esse conceito já deve ter sido trabalhado, mas 
é importante retomá-lo.

No caso do trabalho de um gás que se 
expande, é melhor expressá-lo em termos 
de pressão e de volume. Um exemplo ilus-

trativo e fácil de ser percebido pelos alunos 
é o caso do leite fervendo. Todos sabem 
que, ao ferver, o leite sobe e derrama. Esse 
fato pode ser usado para discutir a pressão 
(lembre-se de destacar que na superfície do 
leite acumula-se uma fina camada de gor-
dura, que acaba servindo como uma “tam-
pa orgânica”). Assim, trabalhe a ideia de 
que, ao se expandir, é como se surgisse uma 
força distribuída ao longo de toda a super-
fície do leite, que é justamente a ideia de 
pressão, que pode ser assim relacionada:  
P = F/A. Como, na verdade, houve aumento 
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do volume do leite, que é obtido ao se multi-
plicar o deslocamento pela área d ⋅ A = ∆V, 
pode-se escrever o trabalho como o produto 
da pressão no interior do gás pela variação 
do volume W = P ⋅ ∆V. Nesta Situação de 
Aprendizagem, é justamente essa relação 
que interessa: a realização de trabalho com 
a expansão de um gás.

Há, neste momento, uma boa oportunida-
de para se discutir um pouco de história ge-
ral e da ciência. É importante que os alunos 
percebam que, somente a partir da primeira 
Revolução Industrial, começou-se a quanti-

ficar o trabalho. E isso só ocorreu em razão 
do novo modo de produção que surgiu com 
a revolução, quando foi possível substituir o 
trabalho de tração animal e o trabalho huma-
no pelo trabalho de máquinas. 

Dessa forma, a quantificação era neces-
sária, pois, como se passou a vender e com-
prar trabalho, era preciso então medi-lo para 
que houvesse uma forma de compará-lo e 
para estabelecer seu custo (a unidade cavalo-
-vapor, ou horse-power – HP –, foi instituída 
nesse contexto). Estava assim inaugurado o 
uso tecnológico do calor.

Desafio!

Com certeza, você já observou em sua casa alguém cozinhar algum alimento com a pa-
nela tampada. Você deve ter percebido que, à medida que a água ferve, a tampa da panela 
começa a se movimentar e trepidar. Dependendo da panela, é possível até escutar o som da 
vibração. Isso acontece quando se cozinha principalmente arroz ou carne. Com a tampa 
fechada, o vapor se acumula dentro da panela, aumentando a pressão. Assim, a tampa é 
empurrada, na tentativa de abri-la: é isso que provoca a trepidação e o som. Na panela de 
pressão, a válvula de segurança (que possui um peso) sobre a tampa vibra e gira com a ação 
do vapor que escapa da panela.

O vapor-d’água, sob pressão, 
ao expandir-se e aumentar o vo-
lume, pode exercer uma força ca-
paz de mover também o pistão de 
uma máquina, acionar geradores 
de energia elétrica (como aconte-
ce em uma usina termelétrica) e 
movimentar o eixo das rodas de 
um trem (como nos antigos trens 
a vapor); enfim, pela expansão 
do gás é possível produzir movi-
mento, ou seja, realizar trabalho, 
tal como na máquina de Heron. 
É o calor produzindo trabalho!

Explique a relação entre trabalho, pressão e variação de volume quando um gás em-
purra um pistão e ele se desloca, como na figura.

A fonte de calor, ao fornecer energia térmica ao gás que está confinado, faz a pressão no interior do cilindro aumentar, possi-

bilitando que o gás se expanda e realize trabalho. Com o movimento do pistão para cima, há variação do volume e, neste caso, 

dizemos que o gás realizou trabalho em razão da expansão.

Agora, leia o texto a seguir e descubra como essas grandezas se relacionam quantitativamente.
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Figura 40.
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relação entre trabalho, pressão e volume

Vejamos o exemplo de uma seringa de 
plástico, apenas com ar em seu interior, 
quando colocada em um recipiente com 
água quente (mas não tão quente a ponto 
de derreter a seringa!). 

Repare que o êmbolo da seringa come-
ça a subir. É como se houvesse uma força 
sendo aplicada em cada ponto da superfí-
cie do êmbolo, ou uma força total sendo 
distribuída ao longo dessa superfície. Essa 
força (F) distribuída, ou dividida, ao longo 
da área (A) da superfície é o que chama-
mos de pressão (P), e é quantitativamente 
definida pela fórmula:

P = F
A

 ou ainda F = P ⋅ A

Sendo o trabalho (W) dado por W = F ⋅ d, 
e a variação de volume (∆V) representada pelo produto da área (A) pela altura (d) que o êmbolo da 
seringa subiu (∆V = A ⋅ d), podemos expressar o trabalho utilizando a equação:

W = P ⋅ ∆V
A partir das definições e dos conceitos abordados anteriormente, qual é a semelhança 

entre o êmbolo da seringa, que sobe em um recipiente com água quente, e o fato de o leite 
começar a subir enquanto ferve em um recipiente?

Assim como o êmbolo sobe quando a água quente fornece calor ao gás no interior da seringa, o mesmo acontece com o 
leite ao ser fervido. Tanto no caso da seringa com água quanto no caso do leite ocorre o mesmo fenômeno. Na seringa, 
o calor da água aumenta a agitação das moléculas e, consequentemente, a pressão no interior do tubo. Com o leite, a 
fonte de calor (fogo), ao agitar as moléculas, provoca a expansão do líquido. Há uma força distribuída ao longo de toda 
a superfície do leite, que constitui justamente a ideia de pressão assim relacionada: P = F/A, em que F = força e A = área. 
Como, na verdade, houve também aumento do volume do leite – obtido ao se multiplicar o deslocamento pela área  
(ΔV = Δd · A) –, pode-se escrever o trabalho como o produto da pressão pela variação do volume (W = P · ΔV).

→

→

→
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Figura 41.
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Figura 42. Representação do funcionamento de uma 
máquina de Heron.

1. O desenho reproduz uma má-
quina de Heron: o vapor-d’água 
escapa para a atmosfera pelos tu-
bos e sai com pressão, fazendo 

girar a esfera. Quais transformações de ener-
gia acontecem na máquina de Heron?

junto de cilindro e pistão como máquina, 
ou seja, para produzir trabalho útil? Como 
isso seria possível?

 Dica: pense no que acontece com um gás 
quando é aquecido ou quando é resfriado 
no interior do cilindro.

Tal como já foi discutido na questão anterior, pode-se usar 

esse dispositivo como máquina. Para isso, basta aquecer o re-

cipiente, pois assim o gás se expandirá e empurrará o pistão 

para cima, realizando trabalho.

1. Pesquise e registre em seu ca-
derno quando surgiram as pri-
meiras máquinas a vapor e para 
que elas eram usadas.

O objetivo dessa pesquisa é fazer que alunos levantem eventuais 

curiosidades e conheçam um pouco da história dessas máqui-

nas, assunto que geralmente não é abordado durante as aulas. 

2. “Cinquenta léguas em quatro horas [ou seja, 
60 km/h]. Nada pode dar a ideia da fulminan-
te velocidade com que se desenrola, como em 
um conto de fadas, este surpreendente pano-
rama. Não corremos, mas voamos por cima 
dos campos, dos rochedos, dos pântanos, de 
pontes suspensas, de aquedutos cuja espanto-
sa ousadia e solidez lembram, a cada instante, 
as construções etruscas e romanas. Planamos 
sobre os abismos”. Esse trecho foi retirado 
de um texto escrito por Jules Michelet (Sur 
les chemins de l’Europe: Angleterre, Flandre, 
Hollande, Suisse, Lombardie, Tyrol. 1893, 
disponível em: <http://www.dominio publico.
gov.br/download/texto/ga000679.pdf>;  
acesso em: 25 set. 2013) por volta de 1830.  

pistão

cilindro
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Figura 43.

Neste caso, a energia química (queima) do combustível é transfe-
rida para a água na forma de energia térmica. O vapor sai produ-
zindo um torque capaz de mover a esfera, ou seja, com energia 
de movimento ordenado.

2. A máquina de Heron era uma curiosidade 
na época em que ele a inventou, mas não foi 
realmente usada de modo prático. Imagine 
duas formas de aproveitar o trabalho realiza-
do pela máquina de Heron e explique como 
funcionaria em cada caso.
Na verdade, essa questão foi respondida anteriormente, na ques-
tão 4 do Roteiro de Experimentação (a atividade do bulbo da 
lâmpada que gira). Entretanto, neste momento, espera-se que os 
conceitos estejam mais formalizados e mais sólidos na concep-
ção dos alunos. Por isso, vale a pena retomar e rediscutir a ques-
tão, principalmente no caso de os alunos terem tido dificuldades 
anteriormente ou mesmo de não terem respondido com clareza.
Observação: ver resolução proposta na questão 4 do Roteiro 
de Experimentação.

3. A figura a seguir ilustra o conjunto forma-
do por um cilindro e um pistão. O pistão 
pode se mover livremente, ou seja, ir da po-
sição 2 para a posição 1 e vice-versa. Os 
pontinhos pretos representam um gás no 
interior do cilindro. Pode-se usar esse con-
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A qual invento ele se referia? Quais mudanças 
o invento trouxe à época?
Ele se referia aos trens a vapor que surgiram naquele perío do. 

As mudanças que aconteceram naquela época fazem parte 

da chamada Revolução Industrial, período em que as máqui-

nas a vapor deram início a novas relações sociais e de traba-

lho. Vale ressaltar que o assunto é aprofundado na próxima 

Situação de Aprendizagem.

3. Considere o conjunto formado pelo cilindro 
e pelo pistão representado na figura a seguir. 
Inicialmente o pistão está na posição A. Ao 
aquecer o gás contido no cilindro, este se di-
lata e empurra o pistão para a posição B.

a) Se, ao aquecer o conjunto, o pistão se 
desloca 50 cm e a pressão atmosférica 
é de 1,0 · 105 N/m² (1 atm), qual será o 
trabalho realizado pelo pistão?

Neste caso, o trabalho pode ser calculado pela expressão 

W = P ⋅ ΔV = 1,0 ⋅ 105 ⋅ 0,03 · 0,50 = 1,5 ⋅ 103 N ⋅ m

b) Se esse trabalho for usado para levantar 
um objeto, em um local em que a acele-
ração da gravidade é g = 10 m/s², qual 
massa ele será capaz de levantar? 

Considere a área da base do pistão 300 cm2 
e sua massa desprezível.
Se esse trabalho for usado para levantar o objeto, podemos 
escrever que:
W = m · g · h
1,5 · 103 = m · 10 · 0,5
m = 300 kg
Dessa forma, esse pistão consegue erguer um corpo de 300 kg 
a uma altura de 50 cm do chão.

Leia sobre as máquinas térmicas 
no texto Calor e produção, que faz 
um apanhado histórico e mostra a 
invenção e a evolução das máqui-

nas térmicas, bem como as razões que levaram a 
sua descoberta e a seu aperfeiçoamento. Para a 
leitura, acesse <http://www.if.usp.br/gref/termo/
termo4.pdf>, p. 105. Acesso em: 24 maio 2013. 
Depois da leitura do texto, responda às questões 
seguintes, complementando-as com outras in-
formações que você coletou.

1. Você pode imaginar como era o dia a dia das 
pessoas na época em que ainda não existiam 
os refrigeradores ou os motores dos carros? 
Descreva alguma situação imaginada. 
O objetivo da leitura é proporcionar aos alunos que conheçam 

e compreendam a evolução das máquinas térmicas, princi-

palmente a partir do século XVIII. Espera-se, por exemplo, que 

percebam que a falta de refrigeradores e motores dos carros 

dificultou, durante muito tempo, o armazenamento e o trans-

porte dos alimentos. Até então, não se imaginava sequer uma 

máquina realizando um trabalho para o homem. A partir do 

surgimento das máquinas a vapor, profundas alterações marca-

ram principalmente o processo produtivo da sociedade. Como 

exemplo, podemos citar a introdução da mão de obra assalaria-

da, o deslocamento dessa mão de obra, antes essencialmente 

concentrada nos campos, para os centros urbanos e as indús-

trias nascentes, entre outras mudanças. 

2. Como eles surgiram? Por que foram inventa-
dos? Em quais princípios físicos se baseiam?
No final do século XVII, as florestas da Inglaterra já tinham sido 

praticamente destruídas, e sua madeira, utilizada como com-

bustível. A necessidade de usar o carvão de pedra como subs-

tituto da madeira levou os ingleses a desenvolver a atividade 

da mineração. Um problema que surgiu com as escavações 

cada vez mais profundas foi o acúmulo de água no fundo das 

minas, o que poderia ser resolvido com a ajuda de máquinas. 

Uma máquina foi desenvolvida para acionar as bombas que 

retiravam água do subsolo de cerca de 30 m, elevando-a até a 

superfície, pois as bombas antigas só elevavam a água até 10,33 

m. A partir das “bombas de fogo”, como eram chamadas, sur-

giram e foram aperfeiçoadas outras máquinas térmicas, entre 

elas os motores à explosão e os refrigeradores. Podemos dizer 

que a Revolução Industrial ocorreu diretamente das constru-

ções das “bombas de fogo”, dando início a profundas mudan-

ças no setor industrial e produtivo das sociedades. Assim como 

pistão

cilindro
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Figura 44.
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já foi abordado anteriormente, as máquinas térmicas, em ge-

ral, têm seu princípio de funcionamento baseado na transfor-

mação da energia térmica em energia mecânica (energia de 

movimento).

Sugerimos que a próxima aula seja dedi-
cada à sistematização do conteúdo tratado 
até aqui. Com essas quatro aulas, tem-se o 
pano de fundo para o estudo das máquinas 
térmicas e a consequente formalização das 
leis da termodinâmica. A Situação de Apren-
dizagem 14 é uma pesquisa sobre a Revolu-
ção Industrial e o surgimento das máquinas 
térmicas. Assim, proponha a tarefa antecipa-

damente, para que os alunos tenham tempo 
de realizá-la.

Com a sistematização da Situação de 
Aprendizagem 13, concluímos mais um tema 
de Física Térmica. Esse estudo possibilita 
aprofundar o conceito de calor como ener-
gia, o princípio da conservação de energia e o 
princípio da conservação de trabalho. Além 
disso, permite que eles tenham um primeiro 
contato com o funcionamento das máquinas 
térmicas, iniciando o estudo da termodinâ-
mica, conteúdos a serem aprofundados no 
próximo tema.

Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem
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 f Reconhecer o processo histórico da 
unificação dos conceitos de calor e trabalho 
mecânico.

 f Compreender e aplicar o princípio da 
conservação da energia. 

 f Manusear equipamentos de medida, 
controlar variáveis e elaborar hipóteses para 
interpretar observações e medidas.

 f Construir modelos a partir da realização de 
experimentos.

 f Elaborar relatórios analíticos, apresentar e 
discutir dados e resultados dos experimentos. 

 f Fazer uso da linguagem física apropriada.

 f Identificar a presença do calor, trabalho e 
energia em diferentes fenômenos cotidianos.

 f Reconhecer o calor e o trabalho como formas 
de transmissão de energia.

 f Relacionar energia mecânica e calor.
 f Compreender o princípio de conservação de 
energia.

 f Reconhecer a evolução histórica do modelo de 
calor e a unificação entre energia mecânica e calor.
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 f Ler, interpretar e executar corretamente um 
roteiro de atividade experimental.

 f Elaborar hipóteses e interpretar resultados 
de situações experimentais ou teóricas em 
processo que envolve a unificação entre calor 
e trabalho mecânico.

 f Elaborar hipóteses para interpretar 
observações e medidas e conceituar e 
quantificar as grandezas envolvidas.

 f Elaborar comunicação escrita ou oral para 
relatar resultados de experimento sobre o 
princípio da conservação da energia, utilizando 
esquemas, símbolos e linguagem científica.

 f Reconhecer a capacidade de realização de 
trabalho a partir da expansão de um gás.

 f Contextualizar historicamente o surgimento, 
a evolução e o uso das máquinas térmicas, 
associando-as, em diferentes épocas, a 
aspectos sociais, econômicos e tecnológicos.

 f Estabelecer relação entre trabalho e calor.
 f Relacionar pressão e volume ao trabalho 
realizado na expansão de um gás.

 f Compreender os limites e as possibilidades de 
uma máquina térmica que não opera em ciclo.

GRADE DE AVALIAçãO
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propoStaS de queStõeS para aplicação em avaliação

b) A quantidade de calor recebida pela água.
Q = m ⋅ c ⋅ ΔT = 500 ⋅ 1 ⋅ 1,4 = 700 cal.

c) A equivalência entre a quantidade de 
energia potencial perdida e a quantidade 
de calor cedida à água.

Logo, 2 940 J equivalem a 700 cal. Assim, 1 cal = 4,2 J.

3. Considere um experimento semelhante ao 
da questão 2. Contudo, suponha que o ob-
jeto tenha massa de 10 kg e que ele tenha 
caído 30 vezes de uma altura de 1,5 m. A 
elevação de temperatura de 400 g de água 
deverá ser:

 (Considere g = 9,8 m/s2 e 1 cal = 4,18 J)

a) 2,36 ºC.  d) 1,36 ºC.

b) 3,66 ºC.  e) 4,18 ºC.

c) 2,63 ºc.
EP = m ⋅ g ⋅ h = 10 ⋅ 9,8 ⋅ 1,5 ⋅ (30 vezes) = 4 410 J ≅ 1 055 cal.

Como Q = m ⋅ c ⋅ ΔT, temos: 1 055 = 400 ⋅ 1 ⋅ ΔT.  

Logo, ΔT ≅ 2,63 oC. 

4. Em um experimento semelhante ao que 
foi feito na Situação de Aprendizagem 
12, uma massa m (em gramas) de chum-
binho foi colocada em um tubo de 1 m 
de comprimento. Após o tubo ter sido in-
vertido 20 vezes, verifica-se que o chum-
binho sofreu alteração de 1,5 ºC em sua 
temperatura. Considerando g = 10 m/s2 
e o calor específico do chumbo = 0,031 
cal/g ºC, o valor encontrado para o equi-
valente mecânico do calor nesse experi-
mento deve ser:
a) 4,34 J.  d) 4,16 J.

b) 4,18 J.  e) 4,43 J.

c) 3,14 J.
EP = m ⋅ g ⋅ h = m ⋅ 10 ⋅ 1 ⋅ (20 vezes) = 200 ⋅ m J.

Como Q = m ⋅ c ⋅ ΔT, temos: Q = m ⋅ 0,031 ⋅ 1,5.  

Logo, Q = 0,046 ⋅ m cal.

Assim, o equivalente mecânico será:  

200 m/0,046 m. Logo, 1 cal ≅ 4,34 J.

1. Uma bola de golfe cai em um piso de ci-
mento e quica várias vezes até parar. Ex-
plique por que a temperatura da bola é 
ligeiramente maior depois da queda.
A cada colisão com o piso, a energia mecânica é convertida 

em energia interna dos átomos da bola de golfe, de modo que 

esse aumento é manifestado na elevação de sua temperatura.

2. Suponha uma repetição da experiência 
de Joule: um objeto de massa conhecida é 
preso em uma corda e abandonado de cer-
ta altura. Durante sua queda, um sistema 
de pás é acionado, entrando em rotação e 
agitando a água contida em um recipiente 
isolado termicamente. Em razão do atri-
to das pás com a água, o objeto cai com 
velocidade praticamente constante, e sua 
energia potencial perdida é integralmente 
transformada em energia interna da água, 
provocando aumento de sua temperatura. 
Com um termômetro, pode-se medir essa 
variação. Considerando que o objeto tem 
massa de 6 kg, que ele cai da altura de 2 m, 
por 25 vezes, e que isso causa variação de 
1,4 ºC em 500 g de água, determine:
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Figura 45.

a) A quantidade de energia potencial perdi-
da pelo objeto durante todas as quedas.

EP = m ⋅ g ⋅ h = 6 ⋅ 9,8 ⋅ 2 ⋅ (25 vezes) = 2 940 J.



103

Física – 2a série – Volume 1

atualmente, é corriqueiro o uso de veículos 
movidos a gasolina, álcool, diesel e gás. da mes-
ma forma, a utilização de máquinas que podem 
fazer o trabalho humano de maneira mais efi-
caz e rápida tornou-se comum a partir da Re-
volução Industrial. 

Um dos principais objetivos deste tema é a 
discussão sobre a evolução do trabalho humano 
ao longo da história, possibilitando aos alunos 
reconhecer a utilização do calor para benefício 
do homem, além de fazer que os alunos sejam 
capazes de avaliar os impactos sociais e econômi-
cos advindos da primeira Revolução Industrial. 

A partir desse contexto, é possível iniciar 
uma discussão sobre o funcionamento das 
máquinas térmicas em termos de ciclos fe-
chados, estudando por meio delas os princí-
pios fundamentais da termodinâmica. 

A civilização ocidental não teria chegado 
à condição atual se, em algum momento do 
seu percurso histórico, não tivesse compreen-
dido a necessidade de superar os limites do 
trabalho humano. O uso de animais, inicial-
mente no transporte, na agricultura e depois 
nas mais variadas atividades, foi uma etapa 
importante nesse processo. 

Foi na idealização e no melhoramento das 
máquinas que a civilização deu seu verdadeiro 
salto em direção ao futuro. Máquinas mecâ-
nicas, como o arado e as talhas, ampliaram a 
força dos homens e dos animais. Os moinhos 
de vento e de água permitiram que forças na-
turais pudessem ser utilizadas na produção de 
trabalho e ampliaram as possibilidades de uti-
lização dos recursos disponíveis. 

A partir de meados do século XVIII, na 
Inglaterra, acentuou-se um processo que mo-
dificaria completamente o panorama da ci-
vilização e suas relações sociais, econômicas 

e políticas. Essa modificação iria se dar na 
forma de organização da produção, aliada a 
uma evolução tecnológica sem precedentes na 
história da humanidade. A nossa atual forma 
de vida tem origem na Revolução Industrial 
processada nesse período, e ela não teria ocor-
rido sem as possibilidades de multiplicação do 
trabalho introduzido pelas máquinas a vapor. 

Assim, a fim de propiciar um contexto rele-
vante para começar os estudos da termodinâ-
mica, iniciaremos esse tema com a Situação de 
Aprendizagem 14, na qual os alunos deverão 
fazer uma pesquisa sobre a relação entre o de-
senvolvimento das máquinas térmicas, o con-
sequente desenvolvimento da termodinâmica 
e a Revolução Industrial.

Com essa atividade, é possível criar o cenário 
ideal para o aprofundamento do estudo das má-
quinas térmicas, tema da Situação de Aprendiza-
gem 15, na qual os alunos deverão fazer uma visi-
ta a uma oficina e entrevistar um mecânico. Será 
por meio de discussões sobre os princípios físicos 
que fundamentam o funcionamento de máqui-
nas térmicas reais, como motores a combustão 
e turbinas a vapor, que as leis da termodinâmica 
serão apresentadas e discutidas com os alunos.

Ao falar em máquinas térmicas, surge a 
oportunidade ideal para se discutir o funciona-
mento de uma geladeira. Compará-la e enten-
dê-la como uma máquina térmica é essencial 
para a compreensão dos princípios da termodi-
nâmica, principalmente com relação à segunda 
lei. As discussões surgirão a partir da Situação 
de Aprendizagem 16, na qual os alunos entre-
vistarão um técnico em refrigeração.

Para concluir este tema, os alunos deverão 
calcular a potência e o rendimento de máqui-
nas térmicas reais. Portanto, na Situação de 
Aprendizagem 17, pesquisarão essas grandezas 
em diferentes motores.

TEMA 5 – MáquinAS TérMiCAS
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Situação de aprendizagem 14 
revolução induStrial e máquinaS tÉrmicaS

Esta Situação de Aprendizagem tem como 
objetivo fazer que os alunos compreendam o 
papel do conhecimento sobre o calor (termodi-
nâmica) na construção da sociedade ocidental 
como a conhecemos. Uma pesquisa multidisci-
plinar contribuirá para a compreensão dos con-

textos socioeconômico, científico e histórico nos 
quais se deu a primeira Revolução Industrial. 

Além disso, eles terão um primeiro conta-
to com as máquinas térmicas e os princípios 
físicos que fundamentam seu funcionamento.

Conteúdos e temas: processos que envolvem troca de calor; propriedades térmicas dos materiais; calor 
específico e capacidade térmica.

Competências e habilidades: associar o papel do conhecimento sobre o calor (termodinâmica) com caracte-
rísticas da sociedade ocidental como a conhecemos; redigir textos utilizando linguagem e conceitos cientí-
ficos; identificar os contextos socioeconômico, científico e histórico nos quais se deu a primeira revolução 
industrial; avaliar o funcionamento das máquinas térmicas e sua importância social.

Sugestão de estratégias: uso de pesquisa acerca das relações entre máquinas térmicas e a revolução in-
dustrial.

Sugestão de recursos: roteiro 14; pesquisa com a utilização de internet, biblioteca etc.; uso de diferentes 
recursos para apresentação da pesquisa em sala de aula.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização 
das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; de seu envolvimento na reali-
zação e na análise das questões propostas no roteiro e de sua compreensão dos conceitos físicos envolvidos; 
avaliar a realização e o resultado da pesquisa e sua apresentação em sala de aula. 

Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

Antes de iniciar a atividade, problematize 
com os alunos o tema a ser tratado, propon-
do questões como: Máquinas térmicas sem-
pre existiram? Por que e em que época teriam 
surgido? Como seria (ou como foi) o mundo 
sem a sua existência? Alguém sabe como era 
uma máquina térmica antigamente? E hoje? 

Organize a turma em grupos de, no máxi-
mo, cinco alunos para a realização da ativi-
dade. O objetivo é que eles façam uma apre-

sentação de suas pesquisas na aula. Para isso, 
é necessário que eles leiam antecipadamente 
o roteiro 14. 

Se considerar mais interessante ou viável, 
você pode dividir entre os grupos diferentes 
questões para pesquisar, de modo que eles 
troquem as informações posteriormente. 
Para a apresentação, incentive a criatividade 
dos alunos. Sugira que façam cartazes ilus-
trados, folhetos, encenem pequenas “peças” 
de teatro ou utilizem outros meios, conforme 
os recursos materiais disponíveis (transpa-
rências, slide show etc.). 
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roteiro 14 – revolução industrial e máquinas térmicas

Nesta atividade, você deverá fazer uma pesquisa sobre um tema que relaciona a Física com a 
História, procurando entender a influência do desenvolvimento dos estudos em termodinâmica 
e a construção da sociedade ocidental.

Para responder às questões a seguir, pesquise em bibliotecas, enciclopédias, 
internet e, se possível, consulte e converse com um professor de História.

1. O que foi a primeira Revolução Industrial? Qual foi seu contexto histórico-social?

2. Qual foi a grande dificuldade técnica da época?

3. Quais eram os tipos de máquina térmica mais utilizados na Revolução Industrial?

4. Algumas dessas máquinas ainda são utilizadas? 

5. Quais foram os principais fatores que motivaram o aperfeiçoamento dessas máquinas?

6. É possível encontrar influências desse período atualmente? 

Organize uma apresentação dos resultados de sua pesquisa à turma, indicando as fon-
tes que utilizou. Essa apresentação pode ser feita por meio de cartazes com textos, mapas 
e ilustrações. Conforme os recursos disponíveis e as sugestões do professor, é possível 
apresentar seu trabalho de outras maneiras.

As máquinas térmicas e a sociedade

Você deve ter percebido, por meio de sua pesquisa, o quanto foi difícil e demorado chegar 
às modernas máquinas térmicas que temos hoje e também o quanto elas transformaram as 
relações sociais. Todo o desenvolvimento das máquinas térmicas, desde as primitivas máqui-
nas a vapor, esteve fortemente ligado à estrutura econômica e social da época. 

O desenvolvimento da ciência e o trabalho dos cientistas não ocorrem em um mundo  pa-
ralelo e distante do mundo em que vivemos. Da mesma maneira, a construção e o desenvol-
vimento de novos equipamentos e máquinas geralmente não surgem das ideias de uma única 
pessoa ou de uma pessoa desvinculada das questões e dos problemas de sua época.

No caso da evolução das máquinas térmicas, você pode perceber que elas vieram quase 
sempre acompanhadas de novos problemas e situações que precisaram ser resolvidos.

Para exemplificar, imagine a seguinte situação: você é morador de uma cidade pequena e pa-
cata cujo abastecimento de água depende de uma mina profunda. A água é retirada dessa mina 
usando baldes ou tração animal. Considere que, em um curto intervalo de tempo, a população 
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1. A partir da pesquisa que realizou, escreva 
um pequeno texto dissertativo a respeito 
do processo de industrialização, a partir 
da primeira Revolução Industrial, no sé-
culo XVIII, impulsionada pela invenção 
das máquinas térmicas de uso comercial 
e industrial.
O objetivo principal dessa pesquisa é criar condições para 

que os alunos possam construir um bom texto dissertativo 

de maneira autônoma. O texto deve organizar e sintetizar os 

resultados das pesquisas. Apesar de as informações solicitadas 

serem relativamente de fácil acesso por meio de sites e livros, 

o importante é fazer que eles consigam descrevê-las de for-

ma sucinta e organizada, além de fazê-los perceber as influ-

ências econômicas e sociais advindas das máquinas térmicas.

Nesse texto dissertativo, podem haver diversas informações dis-

tintas. Entretanto, espera-se que os alunos foquem o texto desta-

cando principalmente as consequências do processo de indus-

trialização impulsionadas pela invenção das máquinas térmicas.

Os alunos podem começar o texto abordando, por exemplo, 

a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia hu-

mana pela energia motriz e do modo de produção domésti-

co pelo sistema fabril que constituiu a Revolução Industrial. O 

nome “revolução” se deu em razão do enorme impacto na 

estrutura social e econômica da sociedade, que enfrentou um 

processo de transformação acompanhado de uma grande 

evolução tecnológica, como mencionado no texto.

A partir da invenção das máquinas térmicas – como as pri-

meiras máquinas a vapor – ocorreu uma grande revolução 

produtiva. Com a aplicação da força motriz às máquinas 

fabris, a mecanização difundiu-se principalmente na in-

dústria têxtil e na mineração. As fábricas passaram a produ-

zir em série, e surgiu a indústria pesada (aço e máquinas). 

A invenção dos navios e das locomotivas a vapor acelera a 

circulação das mercadorias e dos produtos.

O pioneirismo inglês se deve a vários fatores, como acúmulo 

de capitais e grandes reservas de carvão. Com seu poderio 

naval, abriu mercados na África, na Índia e nas Américas para 

exportar produtos industrializados e importar matérias-pri-

mas. Sua localização, na parte ocidental da Europa, facilitou 

o acesso às mais importantes rotas de comércio internacio-

nal, o que permitiu conquistar novos mercados. Além disso, o 

país possuía muitos portos e intenso comércio costeiro.

O novo sistema industrial transformou as relações, criando 

duas novas classes sociais, fundamentais para a operação do 

sistema: os empresários (capitalistas), proprietários de capi-

tais, prédios, máquinas, matérias-primas e bens produzidos 

pelo trabalho, e os operários, proletários ou trabalhadores 

assalariados, cuja força de trabalho era vendida aos empresá-

rios para produzir mercadorias em troca de salário.

Encaminhando a ação

Esta Situação de Aprendizagem propicia 
excelente contextualização para iniciar os es-
tudos em termodinâmica. É importante que 
os alunos compreendam as relações entre ci-
ência, tecnologia e sociedade, que facilmente 
se explicitam nesse episódio do desenvolvi-
mento científico e social. 

Temos um momento bastante oportuno para 
trabalhar com os alunos de modo interdisciplinar. 

A questão-base para discutir o papel da 
máquina a vapor na Revolução Industrial é 
associá-la à necessidade de retirar água das 
minas de carvão na Europa. 

dessa cidade aumente bastante. Nesse caso, essa forma de abastecimento de água vai se tornar 
inviável. Será necessário então utilizar bombas de água cada vez mais eficazes para trazer a água 
até a superfície. Ou seja, a partir de um problema, tornou-se necessário aperfeiçoar uma máquina 
já existente, estimulando a busca de novas soluções. Assim, podemos estender esse raciocínio para 
outros setores de nossa vida, como alimentação, vestuário, transportes, entre outros.

A primeira Revolução Industrial incluiu mudanças drásticas na estrutura social e econô-
mica. Ela teve início na Inglaterra, quando invenções e novas tecnologias criariam e viabili-
zariam o sistema industrial de máquinas de produção em grande escala, principalmente por 
meio das máquinas térmicas.
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À medida que as cidades se desenvolveram, 
a demanda por carvão aumentou, exigindo 
que minas cada vez mais profundas fossem 
abertas. A infiltração da água em razão da 
existência de lençóis freáticos obrigava o uso 
de bombas de água nem sempre eficazes, por 
serem manuais ou movidas a tração animal. 

Nesse momento, a busca por máquinas 
mais eficientes colocou em ação a criatividade 
dos artesãos do século XVII.

Discuta como os diversos inventores passa-
ram a projetar máquinas que bombeavam água. 
Thomas Savery (1650-1715), militar inglês, foi 
o primeiro inventor a construir uma máquina 
a vapor comercialmente viável. Ela foi projeta-
da com a finalidade de retirar água de poços de 
minas inglesas de carvão mineral. Essa máqui-
na, contudo, tinha como grande desvantagem o 
fato de funcionar com alta pressão, tornando-a 
altamente perigosa. Além disso, exigia enorme 
consumo de carvão para o funcionamento, limi-
tando seu uso a lugares onde houvesse carvão 
barato e em grande quantidade. 

Com a intensificação do comércio, houve 
a necessidade de produção em larga escala de 
diferentes materiais, principalmente tecidos e 
carvão, gerando motivação para o aperfeiçoa-
mento das máquinas a vapor. Surgem a máqui-
na a vapor de Thomas Newcomen (1663-1729), 
também inglês, e a do inventor escocês mais 
conhecido de todos, James Watt (1736-1819), 
cujo nome, não por acaso, tornou-se a unidade 
de potência 1 Watt = 1 Joule/segundo. 

Os aperfeiçoamentos geravam aumento 
de produtividade e, principalmente, diversifi-
cação de uso, como a elevação de pesos e a 
geração de movimento contínuo e não apenas 
o bombeamento de água.

Somente após várias décadas, o princípio 
de funcionamento dessas máquinas foi tra-
tado de maneira científica. O trabalho que 

mais se destacou nesse cenário foi o de Sadi 
Carnot (1796-1832), que idealizou um mo-
delo de funcionamento em que o importante 
era considerar o fluxo de calor entre pontos 
com diferentes temperaturas. Nas próximas 
aulas, o conceito de ciclo ideal, elaborado 
por Carnot, será aprofundado. 

A intenção é que os alunos percebam o 
cenário e os atores nessa época do desenvol-
vimento da ciência do calor, da sociedade oci-
dental e do modo de produção inaugurado 
com a primeira Revolução Industrial. Trata-
-se de um episódio importante e fascinante da 
história da humanidade. Perceber as relações 
da Física com outras áreas do conhecimento 
é fundamental para a compreensão da ciência 
e uma excelente forma de motivar os alunos.

Organize a apresentação dos grupos de 
modo que troquem e confrontem entre si os 
resultados das pesquisas. Ao final, auxilie-os a 
sintetizar as principais informações e conclu-
sões a que chegaram, colocando-as na lousa. 

Retome as conclusões a que os alunos che-
garam nas atividades realizadas: a relação entre 
calor e trabalho mecânico; as transformações 
e a conservação de energia nos sistemas que 
observaram (chumbinhos caindo e máquina 
de Heron); o trabalho realizado na expansão 
de um gás; a origem e a evolução das máqui-
nas térmicas e sua relação com os contextos 
socioeconômico e tecnológico. 

Finalize solicitando uma lista de máquinas 
térmicas usadas no mundo contemporâneo. 
Destaque (ou acrescente) entre elas o motor 
de um automóvel e o de um refrigerador, obje-
tos de estudo das duas próximas Situações de 
Aprendizagem, sugerindo que façam questões 
sobre eles e as registrem para que sejam incor-
poradas nos próximos roteiros.

Com base nas pesquisas apre-
sentadas, responda:
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1. Qual era a finalidade das primeiras máqui-
nas térmicas?
As primeiras máquinas do século XVIII apresentavam baixo 

rendimento, ou seja, consumiam grande quantidade de 

combustível e realizavam pouco trabalho. Foi por volta de 

1770 que o inventor escocês James Watt apresentou um 

modelo de máquina que substituiu aquelas que, até então, 

existiam, pois era mais eficiente e tinha enormes vantagens. 

A máquina proposta por Watt foi empregada inicialmente nos 

moinhos e no acionamento de bombas de água, mas poste-

riormente passou a ser empregada nas locomotivas e nos bar-

cos a vapor. Ela ainda passou a ser muito utilizada nas fábricas 

como meio para acionar dispositivos industriais. Esse foi um 

dos fatores que potencializaram a Revolução Industrial.

2. Quais mudanças aconteceram na sociedade a 
partir do surgimento das máquinas térmicas?
É importante que os alunos descrevam de forma resumida as 

causas dessas mudanças. Solicite que analisem duas ou três 

mudanças apenas, para que sobre espaço para a explicação 

posterior. Por exemplo, suponha que um dos alunos tenha 

respondido que houve mudança na economia e nas rela-

ções de trabalho. Neste caso, é importante que ele perceba 

e descreva o porquê dessas mudanças. Isso pode ser feito da 

seguinte forma: houve uma grande mudança na economia 

e nas relações de trabalho, pois a partir da invenção das má-

quinas térmicas, a mecanização se difundiu nas indústrias em 

geral. Dessa forma, as fábricas passaram a produzir em série, 

surgindo a indústria pesada (aço e máquinas). A invenção 

dos navios e das locomotivas a vapor acelerou a circulação 

das mercadorias e dos produtos, ampliando o comércio e a 

oferta de emprego.

Com o novo sistema industrial, houve transformação das rela-

ções sociais, com o surgimento de duas novas classes sociais, 

fundamentais para a operação do sistema: os proprietários dos 

capitais e os trabalhadores assalariados.

3. A necessidade de bombear água de minas 
de carvão levou ao desenvolvimento das 
máquinas térmicas no século XV. Depois 
das bombas de água a vapor, qual outra 
máquina térmica teve grande influência na 
sociedade? Por que ela teve tanta influên-
cia? Explique.
Para responder a essa questão, sugira aos alunos a leitura do 

texto do GREF, disponível no endereço: <http://www.if.usp.

br/gref/termo/termo4.pdf>. Acesso em: 24 maio 2013. Nele 

há bons subsídios para a resposta. Espera-se que eles descre-

vam as máquinas a vapor de Thomas Newcomen e a mais 

conhecida, a de James Watt. Com a intensificação do comér-

cio, em razão do crescimento industrial a partir da invenção 

das máquinas térmicas, houve a necessidade de produção 

em larga escala de diferentes produtos e materiais, principal-

mente tecidos e carvão, gerando grande motivação para o 

aprimoramento das máquinas a vapor.

Nesse contexto, surgiram as máquinas a vapor de Thomas 

Newcomen e a do inventor James Watt. O aperfeiçoamento 

dessas máquinas gerou aumento na produtividade e, prin-

cipalmente, diversificação em seu uso, como a elevação de 

pesos e a geração de movimento contínuo, e não apenas o 

bombeamento de água. No século XVIII, o aperfeiçoamento 

das máquinas de Newcomen e Watt possibilitou seu uso nos 

transportes. Isso colaborou para o surgimento da locomotiva 

e dos pequenos carros, ambos movidos a vapor. A aplicação 

das máquinas transformou, assim, toda a civilização ocidental 

e impulsionou ainda mais a industrialização da Inglaterra.

4. Vivemos em um mundo em que as máqui-
nas fazem parte de nossa vida desde que 
nascemos.

a) Imagine sua rotina diária e verifique 
quais máquinas térmicas fazem parte 
de sua vida.

Provavelmente as máquinas térmicas mais citadas pelos 

alunos serão os motores dos carros e os refrigeradores. 

Essas máquinas serão estudadas nas próximas Situações de 

Aprendizagem.

b) O que mudaria em sua rotina diária se 
essas máquinas não existissem?

Aqui, espera-se que os alunos reflitam sobre a importância 

dessas máquinas, não apenas no transporte das pessoas e em 

nossa vida pessoal, mas também nas relações produtivas, cul-

turais e sociais.

Nesta aula, os alunos devem ser orienta-
dos para a realização da Pesquisa de campo 
da Situação de Aprendizagem 15, que será 
uma entrevista com um mecânico de auto-
móveis. Peça a eles que entreguem a entrevis-
ta na aula seguinte.
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Conteúdos e temas: calor; energia; trabalho; primeira lei da termodinâmica; segunda lei da termodi-
nâmica; máquinas térmicas; diagramas pv.

Competências e habilidades: buscar informações de especialistas para reconhecer o princípio de funciona-
mento de máquinas térmicas reais; utilizar linguagem escrita para relatar informações obtidas em entrevista 
que evidenciem relações entre procedimentos práticos e características dos motores a combustão; comparar 
e discriminar diferentes tipos de motor; elaborar, realizar e apresentar questões a técnicos e/ou especialistas 
sobre o tema em questão; representar o ciclo de um motor em um diagrama pv; compreender e aplicar em 
situações-problema o primeiro princípio da termodinâmica.

Sugestão de estratégias: realização de uma entrevista com um mecânico com o intuito de obter um pri-
meiro contato com o funcionamento de motores a combustão; análise dos resultados obtidos; trabalho em 
grupo; discussão com a classe.

Sugestão de recursos: roteiro 15.

Sugestão de avaliação: avaliar a qualidade das respostas às questões contidas no roteiro; avaliar o relatório-
-síntese e o da entrevista; avaliar a compreensão dos alunos em relacionar as respostas fornecidas pelo 
especialista e as características dos diferentes motores; avaliar a compreensão das principais características 
de máquinas térmicas e as representações dos ciclos em diagramas pv. 

Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

Crie grupos com cinco alunos, no máximo, 
para a realização desta Situação de Aprendiza-
gem. O objetivo é que eles façam uma entrevista 
com um mecânico a fim de se familiarizar com 

um motor automotivo. A ideia é criar condições 
para que, em sala de aula, possam discutir como 
um motor funciona e, por meio dessa abordagem, 
apresentar os princípios fundamentais da termo-
dinâmica. Apresente a proposta de atividade e 
discuta as questões propostas, organizando-as. 

Nesta Situação de Aprendizagem o ob-
jetivo é fazer que o aluno entre em contato 
com o funcionamento de máquinas térmicas 
reais, neste caso, o motor de automóvel. Os 

processos físicos essenciais para compreen-
der esse funcionamento darão suporte para 
a formalização conceitual dos princípios 
fundamentais da termodinâmica.

roteiro 15 – Entrevista com um mecânico de automóveis

Os ônibus e os caminhões possuem motores que os fazem funcionar. São os cha-
mados motores a combustão interna. Você sabe como esses motores funcionam? 
Será que você já viu um deles alguma vez? Para começar a pesquisá-los, você en-
trevistará um mecânico. Veja se você, ou alguém de sua família, conhece algum 

mecânico ou descubra alguma oficina perto de sua casa ou da escola. 

Situação de aprendizagem 15 
entreviSta com um mecânico
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Para isso, elabore com seu grupo questões que considerem importantes para fazer a esse 
profissional. Lembre-se de que estamos interessados em usar as informações dessa entrevista 
para compreender e aprofundar nossos estudos sobre máquinas térmicas. No caso dessa 
atividade, o objetivo é compreender como funciona um motor a combustão, bem como com-
parar as semelhanças e as diferenças entre os diferentes tipos de motor.

Sugestões de perguntas

 f Quais são as partes essenciais de um motor a combustão?
 f Qual é a diferença entre um motor de quatro tempos e um de dois tempos?
 f Como eles funcionam?
 f Quais são as diferenças entre os motores a álcool, a gasolina e a diesel?
 f Como funcionam os motores dos carros flex?

Após a realização da atividade, elabore um relatório que apresente a síntese de suas obser-
vações e seus aprendizados. Além de suas questões, o relatório deve conter o nome do entre-
vistado, o local em que trabalha e o tempo de experiência como mecânico. Combine com seu 
professor a data de entrega e a discussão desse relatório.

O ideal é que os alunos realizem esta entrevista antes da data dessa aula. Depois que a entrevista tiver sido realizada, peça-lhes 

que relatem como foi e que explicitem as dúvidas que surgiram a partir da conversa com o mecânico.

Quanto às principais diferenças entre os carros a gasolina, a álcool e a diesel, podemos dizer, inicialmente, que entre os motores 

a gasolina e a álcool as diferenças são poucas. Ambos trabalham no mesmo ciclo (chamado de ciclo Otto), possuem vela que 

produz faísca para explosão e têm carburadores ou injeção eletrônica para injetar combustível.

As principais diferenças estão na taxa de compressão e na quantidade de combustível injetado na câmara de combustão. O motor a 

álcool possui taxa de compressão1 mais alta, pois a tendência à explosão é menor, no entanto, trabalha com uma mistura ar-combustível 

mais “rica”, com menos ar do que no motor a gasolina. Por trabalhar com uma mistura mais “rica” é que o motor a álcool tem maior 

consumo do que o movido a gasolina.

Sobre o motor a diesel, a principal diferença em relação aos outros dois está no processo de injeção. Nesse motor, não há vela, ele aspira o 

ar e o comprime. O combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Nesse caso, é o calor do ar comprimido o responsável 

direto pela combustão do combustível no motor a diesel. O motor a gasolina usa uma mistura de ar e combustível injetado antes da válvula 

de admissão ou em um carburador. Por isso, a taxa de compressão pode ser muito maior nos motores a diesel. Quanto maior a taxa de 

compressão, maior a potência gerada.

O carro flex é o mesmo carro a gasolina, mas com algumas mudanças. O motor recebe alterações nos materiais das válvulas, 

uma vez que o álcool não tem as mesmas propriedades lubrificantes da gasolina.

A bomba de combustível, que fica imersa no combustível, dentro do tanque, é projetada para ficar em contato com o álcool. 

Em alguns casos, a válvula termostática é elétrica e tem funcionamento diferenciado segundo o combustível (o motor deve 

funcionar mais quente com álcool para melhor aproveitamento da energia do combustível). 

Em virtude da menor evaporação do álcool em relação à gasolina, a partida do motor frio, com álcool no tanque, em temperatura 

ambiente inferior a 14 °C, é difícil ou mesmo impossível. Por esse motivo, a exemplo dos carros movidos só a álcool que existiam 

antes, há um sistema para tornar possível ligar o motor nessas condições. Ele consiste num pequeno reservatório de gasolina no 

compartimento do motor e uma bomba elétrica. Quando a temperatura ambiente está abaixo de 14 °C e o motor está frio, uma 

pequena quantidade de gasolina é introduzida automaticamente no coletor de admissão, e o motor pode ser posto em funciona-

mento normalmente.

1 Taxa de compressão é o índice que mede quanto a mistura de ar e combustível é comprimida antes da 
explosão na câmara de combustão.
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Peça aos alunos que explicitem as dúvidas 
que surgiram a partir da conversa. 

Reúna o máximo de informações que 
puder para subsidiar a formalização dos 
conceitos posteriormente. Incentive-os a ex-
plicar com suas palavras como funciona o 
motor. Anote na lousa o que mais chamar a 
sua atenção para um futuro aprofundamen-
to do tema.

Encaminhando a ação

Retomando o que foi relatado nas entre-
vistas com o mecânico, inicialmente é inte-
ressante discutir como o motor consegue dar 
movimento ao carro. Para isso, ao observarem 
um motor real na oficina, os alunos poderão 
entender as funções de cada uma de suas par-
tes. Dessa forma, deverão constatar que ele é 
constituído de um bloco de ferro ou alumínio 
que possui câmaras de combustão. 

Nelas, ficam os cilindros, nos quais se mo-
vem pistões. Cada pistão tem um virabrequim 
ligado a ele por meio de uma biela. Essa peça 
é capaz de transformar o movimento de vai e 
vem do pistão em rotação do virabrequim. É 
justamente o virabrequim que, ao girar, trans-
mite o movimento às rodas do carro. Enten-
der o papel de cada uma dessas peças em de-
talhe é imprescindível para a compreensão de 
seu funcionamento.

O importante neste momento é focar o fun-
cionamento do motor como uma máquina tér-
mica, que é uma designação geral para qualquer 
sistema que converte calor em trabalho, ope-
rando de forma cíclica. A ideia é que a energia 
de determinado combustível transforma-se em 
energia térmica de um gás ou vapor, por meio 
da combustão. O gás expande-se e, assim, reali-
za trabalho, o que diminui sua temperatura.

Trabalhe com os alunos as diferenças entre 
os motores, principalmente quanto ao ciclo 
de funcionamento. Eles podem ser de dois ou 
de quatro tempos. Em cada caso, os pistões 
trabalham em um ciclo, constituindo, portan-
to, uma máquina térmica. Compreendendo o 
que ocorre em cada caso, é possível discutir 
os principais fundamentos da termodinâmica.

Antes de tratar do ciclo de funcionamento 
dos motores, introduza e discuta uma máqui-
na térmica mais simples: a turbina a vapor. 
Retome a máquina de Heron para iniciar a 
apresentação. Ao abordar a turbina a vapor, 
você preparará o terreno para a formalização 
do primeiro princípio da termodinâmica. Após 
essa primeira etapa, retome o motor e trabalhe 
detalhadamente cada parte de seu ciclo.

Da mesma forma que o motor de um carro, a 
turbina a vapor é uma máquina que transforma 
energia interna do combustível em energia me-
cânica. Em uma caldeira, por meio da queima 
de um combustível, como óleo ou gás natural, 
ferve-se uma substância de operação, em geral a 
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água. Nesse processo, há uma mudança de esta-
do físico de líquido para vapor e vice-versa.

 O vapor sai da caldeira em alta pressão e 
é conduzido de forma a fazer girar as pás de 
uma turbina, diminuindo sua pressão e sua 
temperatura, assim como em uma panela de 
pressão. Essa rotação ocorre por causa do va-
por que transfere parte de sua energia cinética 
para as pás. Esse eixo produz, então, o traba-
lho útil, fazendo, por exemplo, funcionar um 
gerador (veja a Figura 47). 

ao passar pelas pás, o vapor sofre queda de 
pressão e temperatura e sai da turbina como va-
por em baixa pressão. comprimi-lo de volta à 
caldeira exigiria muito trabalho. por isso, há a 
necessidade de um condensador. assim, o va-
por passa por uma serpentina, trocando calor 
com o meio externo, geralmente água, sendo 
então condensado. no estado líquido, ele pode 
facilmente ser bombeado como água quente de 
volta à caldeira. 

Faça a atividade a seguir com os alunos.

Nas aulas anteriores, você estudou e montou uma máquina térmica, a máquina 
de Heron, lembra? Uma turbina a vapor funciona de forma semelhante à máqui-
na de Heron, transformando a energia interna do combustível, por meio de sua 

queima, em energia mecânica, representada pelo movimento da hélice da turbina, que pode 
ser usada em uma usina para produção de eletricidade. 

Podemos dividir o mecanismo de funcionamento de uma turbina a vapor em quatro eta-
pas, que formam um ciclo que se repete. Esse ciclo se inicia com a produção de vapor a alta 
pressão em uma caldeira. O vapor passa por transformações, realiza trabalho e acaba sendo 
recolhido de volta para a caldeira na forma líquida.

As figuras a seguir ilustram cada uma das etapas do ciclo.

A água vaporiza a uma pressão constante, aumentando 
seu volume: transformação isobárica (A → B).

1. Caldeira

O vapor se expande realizando trabalho. Como as 
hélices da turbina e o vapor estão à mesma tempera-
tura e a transformação ocorre rapidamente, não há 
trocas de calor: expansão adiabática (B → C).

2. Turbina

turbina

bomba

condensadorcaldeira
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O vapor passa para o estado líquido, trocando calor 
com o meio, diminuindo o volume a uma pressão 
constante (C → D).

3. Condensador

A bomba, ao comprimir a água, aumenta sua pres-
são até que esta se iguale à pressão do interior da 
caldeira. Pelo fato de a água ser praticamente incom-
pressível, podemos considerar esse processo isomé-
trico (D → A).

4. Bomba

Adaptado de: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). Leituras de Física: Física Térmica 4. A todo vapor.  
São Paulo: GREF-USP/MEC-FNDE, 1998. p. 75. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/termo4.pdf>. Acesso em: 24 maio 2013.

1. Leia sobre as transformações ocorridas em 
cada etapa e construa, com seu professor, o 
diagrama da pressão (P) × volume (V) que 
representa o ciclo de funcionamento da tur-
bina. Depois de feito o diagrama, note que 
a energia do combustível é usada tanto 
para fazer variar a energia interna da água 
e do vapor quanto para realizar trabalho 
ao girar o eixo da turbina. Com isso, uma 
parte da energia do vapor é cedida ao am-
biente, outra parte é transformada em tra-
balho, e outra, reaproveitada no processo.

Figura 52.

Esses processos podem ser todos representados em um mes-

mo diagrama PV para o ciclo completo da turbina, como 

mostra a Figura 52.

Por meio do estudo dessa máquina térmica, é possível que 

os alunos comecem a compreender o primeiro princípio da 

termodinâmica.

Os alunos podem compreender então que, 
em um ciclo completo da turbina a vapor, a 
energia é conservada. A relação entre energia 
interna, calor e trabalho pode então ser for-
malizada após seu aprofundamento no estudo 
do motor a combustão interna.

Faça agora o paralelo da máquina a va-
por com o motor a combustão, trabalhando 
a descrição dos quatro tempos de um motor 
a gasolina, não esquecendo de que se trata 
de um ciclo “aberto” em que, diferentemen-
te da turbina, na exaustão e na admissão 
troca-se a substância de operação.

Apresente o diagrama PV do chamado 
ciclo Otto.

Figura 50.

Figura 51.
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As etapas de funcionamento de um motor a quatro tempos

Assim como a turbina a vapor, o motor de um automóvel a gasolina ou a álcool também tem 
quatro etapas em seu funcionamento que formam um ciclo: são os quatro tempos do motor.

Adaptado de: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). Leituras de Física: Física Térmica 4. Cavalos de aço. São Paulo:  
GREF-USP/MEC-FNDE, 1998. p. 79. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/termo4.pdf>. Acesso em: 24 maio 2013.

1. Da mesma forma que você fez para a turbi-
na a vapor, construa, com seu professor, o 
diagrama da pressão (P) × volume (V) para 
o motor a quatro tempos. Fique atento às 
diferenças essenciais, pois a mistura que 
entra é diferente dos gases expulsos, como 
o professor poderá esclarecer.
Esses processos podem ser todos representados em um mes-

mo diagrama PV para o ciclo completo do motor a combus-

tão interna, o ciclo Otto, representado na Figura 57. Figura 57.

Abertura da válvula de admissão: enquanto o volume 
do gás aumenta, a pressão fica praticamente constante 
(transformação isobárica); A → B.

1. Admissão da mistura (combustível 
e ar): 1o tempo

Enquanto o volume diminui, a pressão e a tempera-
tura aumentam. Como o processo é muito rápido, 
não há troca de calor com o ambiente (transformação 
adiabática); B → C.

2. Compressão da mistura: 2o tempo

Com a faísca pro-
duzida pela vela de 
ignição, a mistura 
ex plode; inicialmen-
te o volume do gás 
fica praticamente 
constante e ocorre grande aumento da temperatura 
e da pressão: transformação isométrica (C → D). Em 
seguida, enquanto o volume aumenta, a pressão e a 
temperatura diminuem (transformação adiabática); 
D → E.

3. Explosão da mistura: 3o tempo

Abertura da válvula 
de escape: o volume 
permanece o mesmo 
da parte ocupada 
do cilindro e a pressão diminui: transformação isomé-
trica (E → B). Depois, enquanto o volume diminui, a 
pressão fica praticamente constante (transformação 
isobárica); B → A.

4. Escape dos gases: 4o tempo

Figura 53.

Figura 54.

Figura 56.Figura 55.
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2. Após a construção do diagrama, compa-
re-o com o ciclo de funcionamento da tur-
bina a vapor de um motor. Explique quais 
são as diferenças.

 Da mesma forma que o motor de um carro, a turbina a va-

por é uma máquina que transforma energia interna do com-

bustível em energia mecânica. Numa caldeira, por meio da 

queima do combustível, ferve-se uma substância de opera-

ção, em geral a água. Nesse processo, há mudança de estado 

de líquido para vapor e vice-versa. O vapor sai da caldeira a 

alta pressão e é conduzido de forma a fazer girar as pás de 

uma turbina, que diminui a pressão e a temperatura desse 

vapor. Tal rotação ocorre porque o vapor transfere parte de 

sua energia cinética para as pás da turbina.

 Ao passar pelas pás, o vapor sofre uma queda em sua pressão 

e em sua temperatura e sai da turbina como vapor a baixa 

pressão. Comprimi-lo de volta à caldeira exigiria muito traba-

lho. Por isso, a necessidade de um condensador. Dessa forma, 

o vapor passa por uma serpentina e troca calor com o meio 

externo (geralmente água), sendo então condensado. No es-

tado líquido, ele pode ser mais facilmente bombeado como 

água quente de volta à caldeira, reiniciando, portanto, um 

novo ciclo. 

 O paralelo da turbina a vapor com o motor a combustão 

pode ser feito trabalhando principalmente a descrição dos 

quatro tempos de um motor a gasolina. 

 I – Em razão do giro do virabrequim, o pistão baixa no cilin-

dro, abrindo a válvula de admissão e injetando para dentro a 

mistura de gasolina e ar.

 II – O pistão sobe, comprimindo a mistura.

 III – Quando a compressão tem seu valor máximo, uma 

centelha elétrica produzida pela vela de ignição promove 

a explosão instantânea, fazendo com que os gases quen-

tes se expandam, jogando o pistão para baixo e produzin-

do trabalho.

 IV – O pistão sobe descomprimindo os gases, e a válvula de 

escape abre-se de modo que os gases provenientes da quei-

ma sejam expelidos para o meio ambiente.

Na Figura 57 é possível identificar as 
transformações que ocorreram durante o ci-
clo. No trecho AB, temos um processo isobá-
rico, já que a pressão permaneceu constante. 
Isso acontece porque a velocidade do pistão 
é quase igual à velocidade da mistura de ga-

solina e ar. Já no trecho BC, há compressão 
adiabática, ou seja, não há troca de calor com 
o meio exterior. Isso ocorre porque a conver-
são do trabalho do pistão em energia interna 
da mistura acontece muito rapidamente, difi-
cultando a troca. Note que, com o trabalho 
sofrido, a mistura tem sua pressão e tempe-
ratura aumentadas. No trecho CD, há trans-
formação isométrica, uma vez que a mistura 
tem seu volume inalterado, pois é nesse tre-
cho que acontece a combustão. Como ela é 
muito rápida, o pistão nem chega a se mover, 
de modo que o volume da mistura não sofre 
nenhuma variação. 

Ressalte o fato de que, nesse instante, 
há conversão da energia do combustível em 
energia interna, manifestada na grande ele-
vação de temperatura dos gases provenien-
tes do processo de combustão. Já no trecho 
DE, temos a segunda parte do tempo de 
combustão. Aqui ocorre expansão adiabáti-
ca, pois, em razão da rapidez com que ocor-
re, não há tempo para a troca de calor com 
o meio. No trecho EB há descompressão 
isométrica, porque também não há tempo 
para o pistão se mover, de forma que o vo-
lume permanece inalterado. Finalmente, no 
trecho BA, há um processo isobárico, com a 
expulsão dos gases da queima para o meio 
ambiente. Como a massa de gás no cilindro 
diminui proporcionalmente ao volume, a 
pressão mantém-se constante.

É preciso ressaltar que esse diagrama é a 
representação teórica de um ciclo real, uma 
idealização, já que, durante o funcionamen-
to de um cilindro, os processos não ocorrem 
de forma perfeita. Portanto, no trecho AB, 
por exemplo, em que está representado um 
processo isobárico, na realidade há sim uma 
queda de pressão. Isso ocorre porque a velo-
cidade de expansão da mistura não acompa-
nha perfeitamente o movimento do pistão, o 
que acarreta a queda de pressão. 
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Da mesma forma, no trecho BA, a expul-
são do gás também não chega a ser isobárica, 
pois o pistão não tem velocidade suficiente 
para acompanhar a saída do gás. Ainda as-
sim, esse diagrama é útil para a compreensão 
do funcionamento de um motor. Esse é um 
bom momento para discutir a idealização de 
modelos, revelando sua importância no pro-
cesso de construção da ciência.

Ressalte que, no diagrama do ciclo, como 
sempre, o trabalho útil é a área dentro da cur-
va, ou seja, o trabalho da expansão menos o 
trabalho da compressão.

Ainda que se tenha iniciado sua concei-
tuação já nas atividades 1 e 2, o primeiro 
princípio da termodinâmica pode ser então 
tratado formalmente a partir do funciona-
mento do motor.

Apesar de haver quatro tempos de funcio-
namento em um ciclo completo do motor, a 
energia química do combustível só é transfor-
mada em trabalho no terceiro tempo, pois é 
somente nessa etapa que os gases resultantes 
da combustão empurram o pistão. 

Nas outras etapas (primeiro, segundo e 
quarto tempos), o pistão é empurrado por 
meio do trabalho externo, em razão do giro 
do virabrequim. Os gases resultantes da com-
bustão saem pelo escapamento a temperatu-
ras muito altas e parte do calor de combustão 
é eliminada como energia interna (U) desses 
gases, além de haver o aquecimento das peças 
do motor que são refrigeradas, continuamen-
te, trocando calor com o meio ambiente. Para 
fechar o balanço energético, parte restante do 
calor de combustão é convertida em energia 
de movimento do pistão, por meio da realiza-
ção de trabalho. 

Assim, é possível afirmar que a energia 
ou quantidade de calor Q fornecida a um 

sistema pelo combustível aumenta sua ener-
gia interna e realiza trabalho. Esse princí-
pio de conservação da energia, denominado 
primeira Lei da Termodinâmica, pode ser 
expresso pela seguinte relação matemática: 
Q = ∆U + W, sendo Q = energia do com-
bustível; ∆U = variação da energia interna 
do sistema e W = trabalho realizado pelo 
combustível.

Para enriquecer a aula, seria interessan-
te utilizar prospectos e propagandas de di-
versos automóveis disponíveis no mercado. 
Selecione, em suas especificações técnicas, os 
termos que os alunos ouvem no dia a dia, 
como 1.0, 16 válvulas etc. Com isso, eles 
deverão compreender, por exemplo, que a 
cilindrada do motor é a soma dos volumes 
deslocados pelos pistões. 

Assim, os carros com motor 1.0 indicam 
que a soma dos volumes deslocados corres-
ponde a 1 litro. Então, as expressões 1.3, 1.6, 
1.8 e 2.0 significam 1,3 litros, 1,6 litros, 1,8 li-
tros e 2,0 litros, respectivamente. Da mesma 
forma, discuta a classificação dos motores em 
relação ao número de válvulas.

Geralmente, cada um dos quatro cilin-
dros de um motor possui duas válvulas 
(uma de admissão e outra de exaustão), 
daí a classificação 8 v. Contudo, ao buscar 
maior eficiência nos processos, pode-se dis-
por de duas válvulas de admissão e duas 
de exaustão para cada cilindro do motor. 
Esses motores são chamados de 16 v. Por-
tanto, um carro 2.0 – 16 v tem quatro vál-
vulas em cada cabeçote de cilindro e seus 
quatro cilindros deslocam um volume de 
dois litros.

Após a descrição do motor de quatro tem-
pos, é bastante simples falar sobre o de dois 
tempos (ver questão 3 de Você aprendeu? a 
seguir).
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Como dica, procure vídeos sobre o fun-
cionamento de motores. É possível encontrar 
alguns excelentes produzidos por reconheci-
das montadoras de automóveis, o que pode 
auxiliar no processo de visualização de todas 
as etapas envolvidas no funcionamento de 
um motor. Faça uma investigação em sites, 
livros ou enciclopédias sobre locomotivas a 
vapor para orientar os alunos na questão 5 
do Você aprendeu?.

Com as informações obtidas na 
entrevista com o mecânico e 
nas leituras anteriores, você 
deve ter compreendido como o 

motor funciona e qual é o papel de cada parte 
para seu funcionamento, bem como os ciclos 
que ele executa. A partir dessas informações, 
entre outras que você poderá obter por meio de 
pesquisa na internet, na biblioteca de sua esco-
la e em seu livro didático, responda às questões.

1. Os motores de quatro tempos só realizam 
trabalho no terceiro tempo. Como o motor 
obtém o impulso para começar a funcionar?
O impulso necessário para o início do ciclo é efetuado pelo 

motor de arranque, um pequeno motor elétrico alimentado 

pela bateria do carro, que dá início ao giro do virabrequim. 

Nos primeiros veículos, esse “impulso” era efetuado mecani-

camente, por meio de uma manivela encaixada no eixo do 

virabrequim. Um processo semelhante é usado ainda hoje 

em muitas motocicletas, em que se aciona um pedal para 

dar a partida no motor.

2. Quando queremos aumentar a velocidade 
do carro, “pisamos” no acelerador. Como 
o pedal do acelerador interfere no ciclo do 
motor? Explique.
O acelerador do carro está articulado com o carburador 

ou com a injeção eletrônica do combustível, dispositivo 

que controla a quantidade de combustível que é admitida 

na câmara de combustão. O carburador, ou a injeção, tem 

a função de misturar o ar com o vapor do combustível na 

proporção de 12 a 15 partes de ar para uma de combustível 

(por unidade de massa) e controlar a quantidade dessa mis-

tura, por meio de uma válvula que se abre quando o pedal 

do acelerador é pressionado ou solto, liberando maior ou 

menor quantidade da mistura combustível.

3. Como funciona um motor de dois tempos? 
Quais são as partes principais desse motor? 
Como são os ciclos que ele executa? Quais 
são as diferenças desse motor para um de 
quatro tempos? Cite alguns exemplos de 
utilização de motores de dois tempos.
Após a descrição do motor de quatro tempos, é bastante sim-

ples falar sobre os de dois tempos, pois suas diferenças são 

poucas. A diferença fundamental encontra-se no fato de a 

aspiração e a compressão da mistura do combustível ocorre-

rem enquanto o pistão sobe (primeiro tempo), e a explosão 

e a exaustão ocorrerem enquanto o pistão desce (segundo 

tempo). Esse motor é muito utilizado em motocicletas, cor-

tadores de grama, motosserras, entre outros.

4. Um motor de automóvel está desregulado 
e solta faíscas antes do tempo. Descreva 
como funcionará o motor nesse caso.
Um bom desempenho do motor se deve, entre outras coisas, 

ao instante em que a faísca é produzida. O pistão deve estar 

em fase de compressão e próximo à posição de menor vo-

lume do cilindro, pois, nessa situação, o aproveitamento da 

energia liberada na explosão para a realização do trabalho 

é máximo. Nesse caso, diz-se que o motor está "no ponto".

Num motor adiantado, ele se encontra desregulado e 

provoca a explosão da mistura de ar e combustível antes 

do tempo ou do “ponto”. Desse modo, o movimento de 

subida do pistão é parcialmente freado, resultando numa 

perda de potência.

5. Considere a máquina a vapor de uma loco-
motiva, cujo ciclo de operação é represen-
tado pelo gráfico da pressão (P) × volume 
(V). Analise o gráfico e associe, quando 
possível, cada trecho a etapas do que acon-
tece na máquina a vapor. Levante hipó-
teses sobre as diferenças entre os trechos. 
Retome as etapas do ciclo da turbina a va-
por e, se necessário, faça uma pesquisa em 
livros e sites para compreendê-las.
Usa-se a queima de carvão para aquecer uma caldeira 

onde a água vaporiza a alta pressão. Nesse caso, os trechos 

podem indicar:
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• Trecho AB: momento em que se abre a válvula de escape 

e o vapor começa a sair, provocando rápida diminuição da 

pressão, praticamente sem mudar o volume.

• Trecho BC: momento em que o volume diminui, com pres-

são praticamente constante. 

• Trecho CD: finalmente os vapores restantes são expulsos 

por compressão, quando o pistão volta e diminui de volume.

• Trecho DE: poderá representar a etapa de queima do car-

vão para aquecer a caldeira onde a água vaporiza a alta pres-

são (constante), aumentando seu volume. 

• Trecho EA: a válvula de admissão do vapor se fecha, e o va-

por se expande dentro do pistão, empurrando-o no restante 

de seu percurso.

Conteúdos e temas: calor; energia; trabalho; primeira e segunda leis da termodinâmica; máquinas térmicas; 
diagramas pv.

Competências e habilidades: reconhecer o refrigerador como uma máquina térmica; identificar os princi-
pais elementos, as etapas e o ciclo de funcionamento de um refrigerador; elaborar e apresentar questões a 
técnicos e/ou especialistas sobre o tema em questão; representar o ciclo de um refrigerador em um diagrama 
pv; compreender e aplicar em situações-problema o segundo princípio da termodinâmica.

Sugestão de estratégias: realização de uma entrevista com um técnico em refrigeração com o intuito de 
obter o primeiro contato com o funcionamento de uma geladeira.

Sugestão de recursos: roteiro 16, entrevista com um técnico em refrigeração; análise dos resultados obti-
dos; trabalho em grupo; discussão com a classe.

Sugestão de avaliação: avaliar a qualidade das respostas às questões contidas no roteiro; avaliar o relatório-
-síntese e o da entrevista; avaliar a compreensão dos alunos em relacionar as respostas fornecidas pelo 
especialista e as características dos refrigeradores; avaliar sua compreensão das principais características de 
máquinas térmicas e as representações dos ciclos em diagramas pv.

Situação de aprendizagem 16 
entreviSta com um tÉcnico em reFrigeração

Nesta Situação de Aprendizagem conti-
nuaremos a discussão dos princípios de fun-
cionamento das máquinas térmicas. O foco 
agora é um refrigerador, buscando reconhe-
cer os processos físicos que ocorrem durante 
o resfriamento que ele produz. A intenção é 

fazer que os alunos compreendam o refrigera-
dor como uma máquina térmica que faz uso 
da vaporização de uma substância para reti-
rar calor de seu interior. A compreensão desse 
funcionamento dará suporte para a apresen-
tação da segunda Lei da Termodinâmica.

A

Figura 58.
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Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

organize a turma em grupos de, no máximo, 
cinco alunos para a realização desta Situação de 
aprendizagem. o objetivo é fazer uma entre-
vista com um técnico em refrigeração para com-
preender o funcionamento de uma geladeira.  

devem ser criadas condições para discutir em 
sala de aula os processos físicos que funda-
mentam seu funcionamento e, por meio dessa 
abordagem, apresentar a segunda lei da ter-
modinâmica.

roteiro 16 – Entrevista com um técnico em refrigeração

Armazenar, conservar e transportar alimentos perecíveis sempre foi um problema para o 
homem, como vimos no início de nossas aulas. Durante muitos milênios, os recursos para a 
conservação dos alimentos resumiam-se à defumação, ao uso do sal, de condimentos, açúcar 
e ao rápido consumo. Uma invenção muito recente que resolveu esse problema e transformou 
os hábitos da sociedade foi o refrigerador. Como funciona uma geladeira? Será que ela possui 
algo em comum com um motor de carro? Por que algo que gela alimentos e objetos tem uma 
grade na parte de trás que está sempre quente? Para responder a essas e outras perguntas e 
investigar o funcionamento de uma geladeira, você entrevistará um técnico em refrigeração. 

Veja se você, ou alguém de sua família, conhece algum técnico ou descubra uma assis-
tência técnica perto de sua casa ou da escola. Assim como foi feito na atividade ante-
rior, elabore com seu grupo questões que considerem importantes para a entrevista e 
discuta o roteiro com seu professor.

 Sugestões de perguntas

 f Como funciona uma geladeira?
 f Qual gás é utilizado nas geladeiras?
 f Por qual razão ambiental o CFC tem sido substituído?
 f Quais são as partes essenciais de uma geladeira?
 f Como funciona cada uma dessas partes?
 f Qual é a diferença entre um freezer e uma geladeira?
 f Como o freezer funciona?
 f Como é possível a geladeira ligar e desligar sozinha?
 f Para que serve a grade que fica atrás da geladeira?

Após a realização da entrevista, elabore um relatório sintetizando o que você observou e 
aprendeu. Combine com seu professor a data de entrega e discussão desse relatório.

É importante que os alunos realizem a entrevista previamente, isto é, antes da data desta aula. É provável que o técnico 

cite outros nomes ou expressões que façam parte do jargão da área técnica. Entretanto, procure focar nas informações 

essenciais que possibilitam ser exploradas posteriormente.
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Peça aos alunos que explicitem as dúvidas 
surgidas a partir da conversa com o técnico. 
Reúna o máximo possível de informações 
para subsidiar uma posterior formalização 
dos conceitos. Incentive-os a explicar como 
a geladeira funciona. Anote na lousa o que 
mais chamar sua atenção para depois apro-
fundar esse estudo.

Encaminhando a ação

Após os relatos, você pode iniciar as dis-
cussões conceituais a partir do estudo da 
turbina a vapor, pois o refrigerador tem um 
ciclo semelhante, só que no sentido contrá-
rio, usando trabalho e não gerando. Da 
mesma forma que em uma turbina a vapor, 
a geladeira necessita de uma substância de 
operação que, em vez da água, é um gás. 
Normalmente o gás utilizado é chamado 
freon, no entanto, por razões ambientais, 
esse gás, que agride a camada de ozônio, 
vem sendo substituído por outros que fica-
ram conhecidos como ecológicos. O refri-
gerador também possui partes que funcio-
nam a altas temperaturas (fonte quente) e a 
baixas temperaturas (fonte fria). 

O mais importante é ressaltar que a geladei-
ra não usa calor, mas o bombeia de uma tempe-
ratura mais baixa para uma mais alta, ou seja, 
na geladeira o fluxo de calor não é espontâneo. 
Na turbina, o calor flui espontaneamente da 
fonte quente, o vapor, para a fonte fria, que é a 
água de refrigeração contida no condensador. 
Na geladeira, a troca de calor ocorre no sentido 
oposto, do mais frio (o interior da geladeira)
para o mais quente (o ambiente). 

Obviamente, não se trata de um processo 
natural, pois o calor flui do quente para o frio. 
Portanto, para bombear calor na direção con-
trária, é preciso realizar um trabalho externo 
sobre o gás de operação, de modo que ele perca 
calor no condensador e evapore no congelador.

Discuta por que o CFC não é mais usa-
do nos novos refrigeradores (e também em 
sprays), por conta da ação de certos compos-
tos de flúor sobre a camada de ozônio, que 
nos protege de parte dos raios ultravioleta da 
radiação solar.

Leia o texto a seguir com os alunos e discu-
ta as etapas envolvidas no funcionamento de 
um refrigerador. A geladeira funciona em ci-
clos, utilizando como substância de operação 
um fluido que se vaporiza em baixa pressão 
e que tem alto calor latente de vaporização. 
O gás de operação é comprimido pelo com-
pressor, sofrendo assim aumento de pressão 
e temperatura. Em seguida, o gás, ao passar 
pelo condensador, que é a grade quente que 
fica na parte de trás da geladeira, perde ca-
lor para o meio exterior e se liquefaz. Ainda 
em alta pressão, o gás de operação no estado 
líquido sai do condensador e chega até uma 
válvula de descompressão, que nada mais é 
que um estreitamento da tubulação, sofren-
do queda em sua pressão. O gás de operação 
liquefeito, agora em baixa pressão, chega até 
o evaporador, corriqueiramente chamado de 
congelador. Com um diâmetro bem maior 
que o capilar, o freon então se vaporiza e reti-
ra calor da região interna do congelador. Daí 
um novo ciclo se inicia quando o gás, em for-
ma gasosa e à baixa pressão e temperatura, é 
aspirado para o compressor. 
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Representação gráfica do ciclo completo de um refrigerador

Observe a geladeira de sua casa: o que ela tem em comum e o que tem de diferente 
do motor de um carro? E o que tem de semelhante em relação ao ciclo da turbina 
a vapor? Pois bem, veja só: no motor do carro, uma combustão gera calor capaz 

de movimentá-lo. Já a geladeira necessita de um motor (compressor) para retirar calor do seu 
interior e jogar no ambiente externo, ou seja, ela funciona com um ciclo inverso ao dos mo-
tores a combustão e das turbinas a vapor. Além disso, há várias outras diferenças, como a 
substância de operação, que não é vapor-d’água, mas um fluido mais volátil. Ele “carrega o 
calor”, é comprimido no motor (compressor) da geladeira e circula pelas tubulações exis-
tentes no equipamento. Nas geladeiras e nos demais refrigeradores, é necessário que se utilize 
o trabalho para bombear calor. Observe a seguir o ciclo dos refrigeradores.

Em razão da rapidez com que ocorre a compressão, 
ela pode ser considerada adiabática. A temperatura e a 
pressão se elevam. Como não há trocas de calor (Q = 0), o 
trabalho realizado pelo compressor é equivalente à varia-
ção de energia interna da substância (1 → 2).

1. Compressor

Essa descompressão pode ser considerada adiabática em 
razão da rapidez com que ocorre: a pressão diminui e o 
volume aumenta (4 → 5).

3. Válvula descompressora

O freon troca calor com o interior da geladeira a uma 
pressão e a uma temperatura constantes, expandindo-
-se à medida que se vaporiza (calor latente de vapori-
zação) (5 → 1).

4. “Congelador” (evaporador)

Inicialmente ocorre uma diminuição de temperatura a 
uma pressão constante (2 → 3), seguida de uma dimi-
nuição isobárica e isotérmica do volume, condensação  
(3 → 4). O calor trocado corresponde ao resfriamento do 
gás e ao calor de condensação.

2. radiador

GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). Leituras de Física: Física Térmica 4. O gelo ao alcance de todos. São Paulo:  
GREF-USP/MEC-FNDE, 1998. p. 83. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/termo4.pdf>. Acesso em: 24 maio 2013.
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Figura 59.
Figura 60.

Figura 61.
Figura 62.

Figura 63.
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1. A partir do que você compreendeu quan-
to ao funcionamento dos refrigeradores, 
faça um esquema ou um desenho de uma 
geladeira, com suas respectivas legendas, e 
redija um parágrafo simples explicando seu 
funcionamento a uma pessoa “leiga”.
A geladeira funciona em ciclos, usando um fluido (freon-12) 

em um circuito fechado. Tem como partes essenciais o com-

pressor (1), o condensador (2), uma válvula descompressora 

ou tubo capilar (3) e o evaporador (congelador) (4).

O motor compressor comprime o freon, aumentando a 

pressão e a temperatura e fazendo-o circular por uma tubu-

lação. Ao passar por uma serpentina permeada por lâminas 

no condensador, o freon perde calor para o exterior, se lique-

fazendo. O condensador fica atrás da geladeira e é a parte 

quente que você já deve ter observado.

Ao sair do condensador, o freon liquefeito, ainda a alta pres-

são, chega a um estreitamento da tubulação (tubo capilar), 

onde ocorre diminuição da pressão. O capilar é a válvula de 

descompressão. Quando o freon líquido, a baixa pressão, 

chega à serpentina do evaporador, de diâmetro bem maior 

que o capilar, ele se vaporiza retirando calor da região pró-

xima (interior do congelador). O gás freon, a baixa pressão 

e temperatura, é então aspirado para o compressor, onde se 

inicia um novo ciclo.

O congelador é a parte mais fria, por isso sempre se localiza 

na parte superior da geladeira, pois assim há condições de 

trocar calor com todo o seu interior. O ar quente sobe, res-

fria na região do congelador e depois desce, estabelecendo 

a convecção do ar. É por esse motivo que muitas geladeiras 

geralmente possuem prateleiras vazadas.

Como se vê, tal como na turbina a vapor e no motor a 

combustão, a geladeira trabalha com uma substância de 

operação e, além disso, tem partes que funcionam a al-

tas temperaturas (fonte quente) e a baixas temperaturas 

(fonte fria).

Enquanto na turbina e no motor o calor flui espontanea-

mente da fonte quente para a fria, na geladeira o fluxo de 

calor não é espontâneo. A troca de calor ocorre do mais frio 

(interior da geladeira) para o mais quente (meio ambiente). 

Para que isso ocorra, é necessário trabalho externo sobre o 

freon para que ele dissipe calor no condensador e evapore 

no congelador.

Em cada ciclo, a quantidade de calor cedida para o meio 

ambiente por meio do condensador é igual à quantidade de 

calor retirada do interior da geladeira mais o trabalho realiza-

do pelo compressor.

Você deve retomar nesse caso a primeira 
Lei da Termodinâmica, já que, em cada ciclo, a 
quantidade de calor retirada do interior da ge-
ladeira mais o trabalho realizado pelo compres-
sor é igual à quantidade de calor cedida ao meio 
ambiente por meio do condensador, ou seja:

qcongelador + Wcompressor = qcondensador

Após retomar a primeira lei, formalize en-
tão o segundo princípio da termodinâmica, 
visto que ele surge na discussão do funciona-
mento da geladeira (ainda que apareça, de for-
ma mais implícita, nos motores a combustão). 

Com base nos conteúdos e atividades traba-
lhados até agora, os alunos podem compreen-
der que é possível transformar espontaneamen-
te energia mecânica (trabalho) totalmente em 
calor (energia térmica). Para reforçar, relembre 
a experiência de Joule. Portanto, o movimento 
ordenado de um objeto pode se converter em 
movimento desordenado das moléculas que o 
compõem. Entretanto, o inverso não ocorre. 
Em ambos os casos, motores a combustão e ge-
ladeira, o uso do calor para produzir trabalho 
não pode ter eficiência de 100%.

Imagem do gabarito, p. 124, FISICA-SPFE-2014_2s_CP_vol1_P1
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Da mesma forma, os alunos devem ter en-
tendido que o calor flui espontaneamente da 
fonte quente para a fria, fato corriqueiro que 
pode ser discutido ao considerar as diferentes 
trocas de calor entre sistemas. Mas o fluxo con-
trário deve ser feito com o uso de energia ex-
terna ao sistema (como no caso da geladeira).

Esses processos são chamados irreversíveis, 
visto que possuem um sentido determinado 
nos processos naturais, não ocorrendo espon-
taneamente em sentido contrário. Tão universal 
quanto as leis de conservação, a lei da irreversi-
bilidade é chamada de segunda Lei da Termo-
dinâmica. Ela pode ser enunciada como: “É im-
possível construir uma máquina que, operando 
em ciclos, transforme todo calor em trabalho” 
ou “O calor não flui espontaneamente da fonte 
fria para a fonte quente”. Ainda que haja enun-
ciados diferentes, eles expressam a mesma ideia 
fundamental. Assim como as leis de conserva-
ção, as leis fundamentais da termodinâmica am-
pliam a capacidade humana de compreender os 
processos físicos, bem como entender os limites 
de sua intervenção nos processos naturais.

Sugerimos que a próxima aula seja dedi-
cada a sistematizar os conteúdos tratados até 
aqui. Isso pode ser feito de diferentes manei-
ras, conforme o encaminhamento dado até o 
momento, de forma a caracterizar e forma-
lizar os conceitos e leis da termodinâmica 
envolvidos. Você pode retomar as principais 
conclusões sobre como se opera uma máqui-
na térmica e o que diferentes máquinas (como 
um motor, um refrigerador e uma turbina a 
vapor) têm em comum e de diferente. 

Outra possibilidade seria estender a ati-
vidade anterior, solicitando aos alunos que 
elaborem e justifiquem algumas medidas de 
economia de energia no uso de refrigerado-
res. Você também pode utilizar alguns exercí-
cios contidos no livro didático para trabalhar 
quantitativamente esses conceitos. 

Para a próxima aula, os alunos deverão 
fazer uma pesquisa sobre o rendimento de 
diferentes motores. Portanto, peça a eles que 
leiam o roteiro da Situação de Aprendizagem 
17 e façam a tarefa com antecedência. 

Com as informações obtidas 
na entrevista com o técnico em 
refrigeração e na leitura do 
texto anterior, você deve ter 

compreendido como funciona e qual é o papel 
das partes da geladeira para o seu funciona-
mento, bem como os ciclos que ela executa. A 
partir dessas informações, entre outras que 
você poderá obter por meio de pesquisas em 
sites, na biblioteca de sua escola e em seu livro 
didático, responda às questões.

1. Com base no esquema do refrigerador, 
descreva o funcionamento do ciclo da 
geladeira, desde a circulação do fluido 
pelo compressor até o retorno dele ao 
ser aspirado novamente para o compres-
sor, realizando um ciclo completo.
Conforme já descrito anteriormente, a geladeira funciona 

congelador 
      (evaporador)

tubo
capilar

condensador
  (radiador)

compressor
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em ciclos, utilizando como substância de operação um flui-

do que se vaporiza a baixa pressão e com alto calor latente 

de vaporização. O gás freon é comprimido pelo compres-

sor, sofrendo aumento de pressão e de temperatura. Em 

seguida, o gás, ao passar pelo condensador (grade quente 

que fica na parte de trás da geladeira), perde calor para o 

meio externo e se liquefaz. Ainda em alta pressão, o fre-

on, no estado líquido, sai do condensador e chega até uma 

válvula de descompressão, que nada mais é que um estrei-

tamento da tubulação, sofrendo então queda em sua pres-

são. O freon liquefeito, agora sob baixa pressão, chega até 

o evaporador (corriqueiramente chamado de congelador). 

Ao passar por um tubo com um diâmetro bem maior que o 

capilar, o freon se vaporiza e retira calor da região interna 

do congelador. Daí, um novo ciclo se inicia quando o gás, 

em forma gasosa e a baixa pressão e temperatura, é aspira-

do para o compressor.

2. Qual é a diferença entre o funciona-
mento de uma geladeira e o de um free-
zer? Explique.
A geladeira e o freezer são equivalentes quanto ao fun-

cionamento. O freezer possui um evaporador grande o 

suficiente para manter a temperatura interna da ordem de  

–20 oC. Por isso, o motor (motor compressor) é mais po-

tente e comprime maior quantidade de freon-12 que a 

geladeira comum. Consequentemente, o condensador do 

freezer troca maior quantidade de calor com o ambiente.

3. Aponte e explique a semelhança entre o 
funcionamento de uma geladeira e o de um 
condicionador de ar. 
Os refrigeradores e os condicionadores de ar têm em co-

mum o fato de trabalharem em ciclos, num “circuito fe-

chado”, sem gastar a substância refrigerante ao longo do 

tempo. Os condicionadores de ar também são constituídos 

de um compressor, um evaporador e um condensador, mas 

utilizam o freon-22, cuja temperatura de ebulição (cerca de 

–40,8 oC à pressão atmosférica) permite sua condensação 

sob pressões menores sem haver necessidade de compres-

sões tão potentes. Nos condicionadores, o ar que provém 

do ambiente (contendo pó e umidade), após passar por um 

filtro que retém suas impurezas, entra em contato com a 

serpentina do evaporador, sendo resfriado e devolvido ao 

ambiente, impulsionado por um ventilador.

4. Um refrigerador rejeita para o ambiente 
uma quantidade de calor de 800 cal du-
rante certo intervalo de tempo. Nesse tem-
po, a quantidade de calor que ele retira do 
interior da geladeira é maior, menor ou 
igual a 800 cal? Justifique.
É menor que 800 cal.

De acordo com o esquema (Figura 66, também encontrada 

no Caderno do Aluno), podemos dizer que a quantidade de 

calor retirado da fonte fria Qcongelador (interior da geladeira) é 

a diferença entre a quantidade de calor jogado para a fonte 

quente (Qradiador) e o trabalho (W) recebido pelo compressor 

para fazer o ciclo, que, neste caso, não é espontâneo, como 

já abordado. Qcongelador = Qradiador – W (segunda Lei da Termodi-

nâmica) Como o calor rejeitado para o ambiente vale Qradiador 

= 800 cal, pela expressão, teremos: Qcongelador = 800 – W. Dessa 

forma, verifica-se que Qcongelador < 800 cal.

5. Uma pessoa, que deseja resfriar uma sala 
na qual existe uma geladeira, pensou o se-
guinte: “Vou fechar as janelas e as portas 
da sala e abrir a porta da geladeira. Com 
isso a sala vai esfriar”. A ideia da pessoa 
vai funcionar? Por quê? 
A ideia não vai funcionar, pois, como a porta da gela-

deira está aberta e o radiador também se encontra na 

sala, todo o calor retirado do ambiente e adicionado ao 

trabalho realizado para retirar esse calor será devolvido 

para a sala por meio do radiador. Isso vai fazer com que a 

geladeira rejeite, ao final, maior quantidade de calor do 

que absorveu.

W

fonte quente

fonte fria

Qcongelador

Qradiador

máquina
térmica

wcompressor
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Conteúdos e temas: calor; energia; trabalho; primeira e segunda leis da termodinâmica; máquinas tér-
micas; diagramas PV; potência; rendimento.

Competências e habilidades: buscar informações em diferentes fontes para reconhecer a participação do 
calor e os processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas; reconhecer e compreender 
o princípio da conservação da energia; utilizar linguagem escrita para relatar informações obtidas em 
pesquisas que envolvam a determinação da potência e o rendimento de uma máquina; compreender e 
representar o ciclo de Carnot, entendendo-o como um ciclo ideal; ler e interpretar gráficos que sintetizem 
informações obtidas em diferentes fontes sobre potência e rendimento de máquinas diversas.

Sugestão de estratégias: realização de uma pesquisa sobre a potência e o rendimento de diferentes mo-
tores; análise dos resultados obtidos; trabalho em grupo; discussão com a classe.

Sugestão de recursos: roteiro 17; pesquisa na internet, em bibliotecas, em revistas de automóveis etc.

Sugestão de avaliação: avaliar a qualidade das respostas às questões contidas no roteiro; avaliar o relatório-
-síntese e a qualidade da pesquisa; avaliar a compreensão dos alunos acerca da potência e do rendimento de 
diferentes máquinas térmicas; avaliar sua compreensão das principais características de máquinas térmicas.

Para a próxima aula, faça uma 
pesquisa sobre o rendimento de di-
ferentes tipos de motor. Para isso, 

leia o roteiro da Situação de Aprendizagem 17 
e complete a tabela a seguir.

O objetivo da questão é fazer que os alunos realizem uma pes-

quisa (pode ser na internet ou mesmo em livros didáticos, enci-

clopédias etc.) a fim de iniciar o que será discutido na próxima 

Situação de Aprendizagem, momento em que serão abordados 

a potência e o rendimento das máquinas térmicas.

Vale ressaltar que o rendimento dos motores, em geral, depen-

de de fatores variados. Daí as faixas de valores para o rendimento 

dos motores colocados como exemplo serem bem amplas. 

Aqui, ainda não é o momento de aprofundar esses fatores, 

Situação de aprendizagem 17 
peSquiSando a potência e o rendimento

O objetivo desta Situação de Aprendiza-
gem é auxiliar os alunos a calcular a potência 
e o rendimento de máquinas térmicas reais. 
Para isso, será realizada uma pesquisa com a 
finalidade de construir uma tabela comparati-

va com potências e rendimentos de diferentes 
motores. Por meio do estudo do rendimento 
de máquinas térmicas, será introduzido o con-
ceito de ciclo ideal, com a apresentação do ci-
clo de Carnot.

Motor Rendimento (%)

Motores a diesel (fábricas e locomotivas) 32 a 38

Turbinas a vapor, usinas termelétricas 16 a 30
Motores a gasolina 22 a 30

Motores elétricos 35 a 95

Locomotivas a vapor 15 a 20

mas sim de ter uma noção geral dos valores encontrados por 

meio da pesquisa para que, posteriormente, eles possam ser 

discutidos e estudados.

Para os outros exemplos listados, pode ser encontrado, para os 

motores a gasolina, rendimento entre 22% e 30%. Para os mo-

tores elétricos, os valores são ainda mais variáveis. Dependendo 

do motor e de sua aplicação, o rendimento pode variar de 35% a 

95%. Já, para as locomotivas a vapor, o rendimento é bem menor, 

podendo variar cerca de 15% a 20%.

tabela 9.
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Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

Separe os alunos em grupos de, no má-
ximo, cinco componentes para a realização 
desta Situação de Aprendizagem. O objetivo 
é que eles façam uma pesquisa e montem uma 

tabela comparativa com valores de potência e 
rendimento de diferentes motores. Utilize as 
tabelas por eles produzidas para formalizar o 
conceito de potência e de rendimento.

roteiro 17 – Pesquisando a potência e o rendimento

O que é mais potente: o motor de um Fusca ou o de um carro de Fórmula 1?  
O motor de um avião ou o de uma locomotiva? O de uma geladeira ou o de um ar-
-condicionado? Perguntas como essas parecem ser respondidas facilmente, principal-
mente na comparação entre o Fusca e o carro de Fórmula 1, não é mesmo? Contudo, 

como se define que um equipamento é mais potente que outro? E como isso acontece com relação 
aos motores?

Nas revistas especializadas em automóveis, sempre lemos o termo “rendimento”. O que 
ele significa? Como é determinado? 

Para responder a essas perguntas, você deverá fazer uma pesquisa e, ao final, criar uma ta-
bela comparativa, explicitando aquilo que encontrou. Procure na internet, em livros, revistas 
especializadas, manuais técnicos etc.

Dica!
Para auxiliar sua pesquisa, tente responder às perguntas a seguir.

1. Qual carro é mais potente, 1.8 ou 2.0? Por quê?

2. Qual motor é mais potente: a gasolina, a diesel ou a álcool?

3. O que significa a potência de um motor? Como ela pode ser calculada?

4. O que significa o rendimento de um motor? Como ele pode ser calculado?

5. Compare os rendimentos de uma turbina a vapor, de um motor a gasolina e de um mo-
tor a diesel. Por que são diferentes?

6. Um motor pode ter 100% de rendimento? Justifique sua resposta.

 As perguntas indicadas são sugestões que devem guiar sua pesquisa. Além de motores a 
gasolina, a diesel, a álcool e a vapor, faça uma tabela comparativa com as máquinas que 
quiser. Após a realização da atividade, elabore um relatório que apresente suas observa-
ções e sintetize o que aprendeu.
Essa pesquisa tem como objetivo iniciar a discussão a respeito da potência e do rendimento das máquinas térmicas, a partir do 

que os alunos trouxerem de informações da entrevista. As principais informações devem ser colocadas na lousa ou destacadas 

por você para que posteriormente possam ser retomadas à medida que os conceitos de potência e rendimento das máquinas 

térmicas forem abordados. 
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a  Vale lembrar que não é apenas o volume dos cilindros que determina a potência de um carro. As características dos 
motores, como o regime de rotação, posicionamento dos cilindros, entre outras, também determinam a potência. 
O melhor contraexemplo são os motores 1.0 turbo, que forçam a entrada da mistura por meio de turbinas, postas 
em movimento pelos gases exalados do próprio motor.

Tabela 10.
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Encaminhando a ação

Esta Situação de Aprendizagem propicia 
uma contextualização excelente para reforçar 
a irreversibilidade imposta pela natureza, des-
crita pela segunda Lei da Termodinâmica. Há 
também a possibilidade de trabalhar o concei-
to de ciclo ideal, por meio do ciclo de Carnot.

Uma tabela comparativa, que pode servir 
de exemplo, é apresentada a seguir:

Ao analisá-la, percebe-se que, em qualquer 
motor, há grande perda da energia fornecida. 
Retome a primeira Lei da Termodinâmica, 
lembrando sua formalização pela expressão:  
Q = ∆U + W. Para um motor a diesel, por 
exemplo, para cada 100 unidades de energia 
fornecida ao motor (Q), 35 são convertidas 
em trabalho (W) e 65 são transformadas em 
variação da energia interna do sistema (∆U), 
ou seja, são perdidos 65% da energia fornecida 
pela combustão. Essa perda de energia deve-se 
à energia interna dos gases de escape, da troca 
de calor do motor com o ambiente e pelo atrito 
das peças. Por isso, é interessante que os alunos 

compreendam que existem enormes perdas de 
energia em qualquer máquina térmica, de loco-
motivas até motores a jato. Compare os rendi-
mentos dos outros tipos de motores.

Tal discussão favorece a compreensão da 
necessidade de avaliar a potência e o rendi-
mento de um motor. Como há enorme gas-
to de energia, deve-se levar em consideração, 
por exemplo, o custo de um combustível no 
momento de optar por determinada máquina. 
Tem-se, assim, a oportunidade ideal para tra-
balhar os conceitos de potência e rendimento.

O conceito de potência já foi trabalhado 
no ano anterior e não é de difícil compreensão 
para os alunos. Considerando a pesquisa que 
fizeram, leve-os a perceber que o motor mais 
potente é aquele que realiza mais trabalho por 
unidade de tempo (P = W/t). Já o rendimento 
indica quanto trabalho é produzido em rela-
ção ao calor que recebe: η= W/Q.

Com isso, ao conhecer o trabalho reali-
zado pelo motor e a energia fornecida pelo 
combustível, é possível determinar seu rendi-
mento. Ressalte que o trabalho pode também 
ser calculado pela diferença entre a quanti-
dade de calor oferecida ao sistema e a quan-
tidade de calor não aproveitado.

É bastante provável que os alunos tragam 
comparações entre carros 1.0, 1.8, 2.0 etc. 
Como vimos, na Situação de Aprendizagem 
15 há uma referência direta à cilindrada de 
um motor. Dessa forma, ao falarmos em mo-
tores de carros, a unidade cilindrada pode ser 
relacionada à sua potênciaa. Quando se deseja 
aumentar o rendimento de um motor a com-
bustão, uma solução utilizada é o aumento da 
razão entre o volume máximo e o mínimo ocu-
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Mesmo sendo um limite não alcançável, o 
estudo teórico de Carnot possibilitou apro-
fundar a compreensão do funcionamento das 
máquinas térmicas. Seu diagrama PV seria 
como o representado na Figura 67, consistin-
do em duas isotermas (1-2 para a fonte quen-
te, durante o processo de expansão, e 3-4, para 
a fonte fria, durante a compressão) situadas 
entre duas adiabáticas.

pado pela mistura de ar e combustível dentro 
do cilindro, já que o deslocamento do pistão 
será tão maior quanto maior for essa razão. 

No entanto, é preciso ter clareza de que o au-
mento da potência não se deve exclusivamente 
ao aumento da cilindrada do motor, o aprimo-
ramento de outros componentes pode minimi-
zar as perdas de energia por diversos fatores. 
Como exemplo, podemos citar o uso de mais 
válvulas de admissão e de escape de gases ou a 
melhoria do sistema de arrefecimento do motor.

Contribua para que os alunos percebam que 
aumentar o rendimento de um motor significa  
aumentar as variações de pressão e de volume. 
Tais mudanças expressam-se no diagrama PV 
do motor como aumento da área interna deli-
mitada pelo ciclo, já que o trabalho realizado 
pela máquina corresponde às delimitadas pelas 
curvas do diagrama PV, ou seja, o trabalho da 
expansão menos o trabalho da compressão.

Permita que os alunos discutam a possibilida-
de de uma máquina ter 100% de rendimento, ou 
seja, de não ocorrer perdas. O rendimento nunca 
é igual a um (100% de eficiência), pois é impossí-
vel transformar todo o calor em trabalho, e sem-
pre parte dele tem de ser cedida à fonte fria, como 
visto na segunda Lei da Termodinâmica.

Surge, assim, o momento de trabalhar o ci-
clo de Carnot, pois, com tantas perdas, é claro 
o desejo de aproveitar ao máximo a energia 
utilizada. Essa situação foi problematizada 
pelo engenheiro francês Sadi Carnot, já no 
século XVIII. Desejando melhorar o rendi-
mento das máquinas térmicas reais, ele esta-
beleceu o limite teórico, inalcançável, para o 
rendimento de qualquer máquina real. Carnot 
percebeu que qualquer máquina operando em 
seu ciclo ideal, que não considera quaisquer 
dificuldades técnicas (ciclo de Carnot), teria 
rendimento máximo operando em um ciclo 
completamente reversível, independentemen-
te da substância utilizada.

Figura 67.

Carnot mostrou que a parcela máxima de 
energia que pode ser convertida em trabalho 
útil depende da diferença de temperatura en-
tre a fonte quente e a fonte fria. A equação 
que relaciona esse fato é dada por: ηideal = 
(TQuente − TFria) / TQuente.

Ou seja, o rendimento ideal depende 
apenas da diferença de temperatura entre 
a entrada e a saída. Como se trata da razão 
entre temperaturas, deve-se utilizar a esca-
la absoluta, expressando-as então em Kel-
vin (lembre-se que TºC = TK − 273). Essa 
relação mostra, por exemplo, que, quan-
do uma turbina estiver a 400K (127 ºC) 
e a fonte fria a 300K (27 ºC), o rendimento 
ideal é igual a ¼. Isso significa que, mes-
mo sob condições ideais, apenas 25% do 
calor fornecido à turbina pode ser conver-
tido em trabalho.

Uma busca por novos materiais vem da ne-
cessidade de melhorar o rendimento das má-
quinas. O ciclo de Carnot aponta que, quanto 
mais alta for a temperatura da fonte quente, 
mais o rendimento estará próximo de seu máxi-
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mo. Dessa forma, o ponto de fusão do material 
com que são construídos os motores torna-se 
um obstáculo a ser superado quando se precisa 
aumentar muito as temperaturas de operação. 
Hoje, já se utilizam motores com alguns de seus 
elementos em cerâmica, o que possibilita maior 
rendimento, já que são capazes de suportar 
maiores temperaturas de operação.

Para finalizar, retome, entre as questões 

propostas inicialmente, aquelas que eventual-
mente deixaram dúvidas ou ficaram em aber-
to para responder com os alunos.

Na próxima aula, a apresentação do con-
ceito de entropia será feita por meio da explo-
ração desse fato. Os alunos farão uma pesqui-
sa para tentar responder a uma pergunta que 
relaciona a entropia com o princípio da con-
servação de energia. 

Expressões como “potência” e “rendimento” das máquinas, em geral, são 
bastante difundidas entre nós, principalmente pelos meios de comunica-
ção, como TV, jornais e revistas. Contudo, muitas vezes, os termos “potên-
cia” e “rendimento” nos causam certa confusão. Como esses dois conceitos 

se relacionam? 

Pois bem, de forma simplificada, podemos dizer que o motor mais potente é aquele capaz de 
realizar uma mesma quantidade de trabalho em um tempo menor. Isso significa que certa quan-
tidade de combustível, ao liberar energia como calor na explosão, é transformada em energia útil 
mais rapidamente. Matematicamente, podemos escrever a potência (P) como:

P = W
∆t

 

Em que:

W= Trabalho

∆t= Tempo gasto para o trabalho ser realizado

Já o rendimento informa quanto trabalho é produzido com relação ao calor resultante 
da explosão da mistura do combustível com o ar. Dessa forma, a quantidade de combustível 
injetada na câmara de combustão tem relação direta com a intensidade da explosão capaz de, 
ao final do processo, produzir o movimento do automóvel.

Matematicamente, podemos escrever o rendimento (η) da seguinte forma:

  η = W
Q

 

Como W = Qquente – Qfria e, idealmente (ou seja, em ciclo reversível), as temperaturas (T) 
da fonte fria e quente (em Kelvin) são diretamente proporcionais à quantidade de calor (Q) 
tanto da fonte fria quanto da fonte quente, pode-se concluir que:

η = 
T quente – T frio

T quente

Esse é o maior rendimento possível para uma máquina operando entre essas temperaturas.
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1. Explique, do ponto de vista termodinâ-
mico, por que os modelos de carro “mil”, 
ou 1.0, devem ser menos potentes que os 
modelos de carro 1.6.
A potência desses motores é determinada diretamente pela 

quantidade do combustível aspirada pelo carburador ou pela 

injeção eletrônica de combustível, comprimida e detonada 

pela faísca da vela, responsável pela explosão da mistura. Essa 

explosão da mistura de ar e combustível no interior do cilin-

dro é responsável pelo movimento do carro. 

Os carros 1.0 têm o volume dos cilindros de 1 litro e são 

menos potentes porque o volume da mistura de ar e com-

bustível a ser detonada no cilindro do motor é menor do 

que num carro 1.6, que tem volume de 1,6 litro. Com isso, 

os motores 1.0 consomem menos combustível do que um 

carro 1.6.

A quantidade máxima de combustível ou mistura admitida 

em cada cilindro do motor, multiplicada pelo número de ci-

lindros que compõem o motor a explosão, é denominada 

cilindrada, expressa em cm3 ou pol3.

2. Cite dois fatores que contribuem para au-
mentar o rendimento dos motores de auto-
móveis.
Há vários procedimentos que contribuem para aumentar o 

rendimento dos motores. Apesar de somente dois fatores se-

rem solicitados, destacamos mais alguns: 

• Aumento do fluxo de ar no interior do cilindro, pois, quan-

to mais ar for injetado em seu interior, maior será a explosão 

da mistura.

• Resfriamento do ar que entra – comprimir o ar aumenta 

sua temperatura. O ideal é ter o ar mais frio possível dentro 

do cilindro, pois, quanto mais quente o ar, menos ele se ex-

pande quando a combustão acontece.

• Peças mais leves que ajudam a melhorar o desempenho do 

motor. Cada vez que o pistão muda a direção, ele usa mais 

energia para frear a entrada em uma direção e começar ou-

tra. Quanto mais leve o pistão, menos energia ele consome. 

Peças mais leves também permitem que o motor gire mais 

rápido, dando a ele mais potência.

• Aumento da proporção de compressão. Quanto mais alta a 

proporção de compressão, maior a força produzida. Quanto 

mais comprimida a mistura ar/combustível, mais facilmente 

ocorrerá a explosão da mistura.

• Aumento da atividade do cilindro. Prender mais ar (con-

sequentemente mais combustível) em um cilindro, assim 

como aumentar seu tamanho, poderá levar ao aumento na 

força obtida.

• Aumento do deslocamento. Mais deslocamento significa mais 

força, pois mais gás é queimado durante cada revolução do motor.

1. O que acontecerá ao rendi-
mento de uma máquina térmi-
ca se a temperatura da fonte 
que emite calor for reduzida 

em relação à fonte que recebe esse mesmo 
calor? Explique.
Ela diminuiria. Pela expressão do rendimento ideal:

η = 
TQuente – TFrio

TQuente

 , quanto menor for a temperatura da fonte 

quente (Tquente), menor será o rendimento (η).

2. Por que um aparelho de ar-condicionado 
consegue esfriar uma sala fechada e um 
refrigerador de porta aberta não consegue 
esfriar uma cozinha? O que seria necessá-
rio fazer para que o refrigerador funcio-
nasse como o ar-condicionado?
O ar-condicionado retira calor do ambiente (fonte fria) e o 

rejeita para o exterior da sala (fonte quente) à custa da reali-

zação de trabalho. No caso do refrigerador, ele faz o mesmo, 

porém, libera calor para o mesmo ambiente. Isso faz que todo 

o calor retirado seja reposto no mesmo ambiente, por isso a 

temperatura não varia significativamente. 

Para o refrigerador funcionar como um ar-condicionado, 

seria necessário colocar o condensador (radiador) em um 

ambiente externo para liberar o calor nele.

3. Por que um refrigerador que contém cer-
ta quantidade de alimentos consome mais 
energia estando em uma sala mais quente 
do que quando se encontra em uma sala 
mais fria? Explique.
O refrigerador é um aparelho que reduz a temperatura dos ma-

teriais colocados em seu interior e mantém nele temperatura 

inferior à de sua vizinhança. O refrigerador retira calor de uma 

fonte fria e, após a realização de trabalho pelo motor, rejeita uma 

quantidade de calor para o ambiente (fonte quente). Como o ca-

lor sempre passa espontaneamente da fonte quente para a fonte 

fria, nesse caso, o processo não é espontâneo. Daí a necessidade 

de realizar trabalho sobre o refrigerador. 
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Quanto maior for a temperatura da sala onde o refrigerador 

se encontra, maior deverá ser o trabalho realizado para retirar 

calor de seu interior (fonte fria) e rejeitar para o ambiente 

por meio do radiador (fonte quente), ou seja, mais trabalho 

o motor deverá realizar para resfriar o interior (fonte fria). 

Dessa maneira, o motor do refrigerador vai consumir mais 

energia para a realização desse trabalho.

4. A queima de combustível no motor de um 
automóvel produz energia de 176 000 J, dos 
quais 43 000 J são aproveitados no movi-
mento do carro, isto é, para fazer o traba-
lho. Quanto de energia não foi aproveita-
da? Em que ela foi “perdida”? Qual é o 
rendimento desse motor?
Nesse caso, temos uma máquina térmica que retira calor de 

uma fonte quente para a realização de trabalho. Uma parte 

do calor fornecido pela fonte quente é rejeitada para uma 

fonte fria. Essa é a primeira Lei da Termodinâmica (que nada 

mais é do que o princípio da conservação da energia) e pode 

ser escrita da seguinte forma:

W = Qquente – Qfrio

Dessa forma, podemos escrever que:

43 000 = 176 000 – Qfrio

Qfrio = 133 000 J

Então, 133 000 J equivale à quantidade de energia rejeita-

da para a fonte fria não utilizada para realizar trabalho. Essa 

energia foi cedida ao ambiente. Como não foi aproveitada 

de forma útil, dizemos que ela foi perdida.

O rendimento é dado por:

= W/Qquente

 = 43 000/176 000

 ≅ 0,244 ou ≅ 24,4%

Para a próxima aula, você deverá 
fazer uma pesquisa. Para isso, 
leia a Situação de Aprendizagem 
18 e procure responder à seguinte 

questão: por que temos de economizar ener-
gia, apesar de a Física dizer que ela sempre 
se conserva?

Espera-se que o texto dos alunos enfatize a necessidade de 

economizar energia pelo fato de que nem toda energia pro-

duzida é transformada integralmente em trabalho. Uma parte 

se transforma em calor ou em outra forma de energia, que 

não há como ser reaproveitada. Nesse caso, dizemos que hou-

ve perda da capacidade de sua utilização de forma útil. Por 

isso, é necessário que seu consumo seja racional, visto que 

suas reservas são limitadas.

Com a sistematização da Situação de Apren-
dizagem 17, concluímos mais um tema de Física 
Térmica. Neste momento, os alunos devem estar 
mais familiarizados com os conceitos de calor, 
energia e trabalho. Eles devem compreender 
minimamente o funcionamento das máquinas 
térmicas e, assim, entender os princípios funda-
mentais da termodinâmica, já que eles funda-
mentam suas construções. Os alunos devem ser 
capazes de caracterizar o funcionamento dessas 
máquinas em termos de ciclos fechados, bem 
como saber calcular a potência e o rendimento 
de máquinas térmicas reais.

O próximo tema possibilita aprofundar o 
conceito de energia, trabalhando suas trans-
formações e sua degradação.

grade de avaliação 
Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem

Si
tu

aç
ão

 d
e 

 
A

pr
en

di
za

ge
m

 1
4

 f Associar o papel do conhecimento sobre o calor 
(termodinâmica) a características da sociedade 
ocidental como a conhecemos.

 f Redigir textos utilizando linguagem e conceitos 
científicos.

 f Identificar os contextos socioeconômico, científico 
e histórico nos quais se deu a primeira Revolução 
Industrial.

 f Avaliar o funcionamento das máquinas térmicas e 
sua importância social.

 f Analisar fatores sociais, econômicos 
e históricos associados à origem e ao 
desenvolvimento das máquinas térmicas, 
avaliando seus impactos sobre a 
sociedade.

 f Compreender a relação entre energia 
mecânica e calor.

 f Reconhecer diferentes tipos de 
máquinas térmicas presentes no mundo 
contemporâneo.



132

Si
tu

aç
ão

 d
e 

 
A

pr
en

di
za

ge
m

 1
5

 f Buscar informações de especialistas para reconhecer o 
princípio de funcionamento de máquinas térmicas reais.

 f Utilizar linguagem escrita para relatar informações 
obtidas em entrevista que evidenciem relações entre 
procedimentos práticos e características dos motores a 
combustão.

 f Comparar e discriminar diferentes tipos de motor.

 f Elaborar, realizar e apresentar questões a técnicos e/ou 
especialistas sobre o tema em questão.

 f Representar o ciclo de um motor em um diagrama 
PV.

 f Compreender e aplicar em situações-problema o 
primeiro princípio da termodinâmica.

 f Explicar os princípios básicos de 
funcionamento de um motor a combustão 
interna.

 f Identificar e comparar características e 
o funcionamento de diferentes tipos de 
motores a combustão.

 f Caracterizar e comparar o funcionamento 
de um motor a combustão e de uma 
turbina a vapor em termos de ciclos 
fechados.

 f Analisar e interpretar os diagramas PV 
de uma turbina a vapor e de um motor a 
combustão.

Si
tu

aç
ão

 d
e 

A
pr

en
di

za
ge

m
 1

6

 f Reconhecer o refrigerador como uma máquina 
térmica.

 f Identificar os principais elementos, etapas e ciclo de 
funcionamento de um refrigerador.

 f Elaborar, realizar e apresentar questões a técnicos e/ou 
especialistas sobre o tema em questão.

 f Representar o ciclo de um refrigerador em um 
diagrama PV.

 f Compreender e aplicar em situações-problema o 
segundo princípio da termodinâmica.

 f Explicar os princípios básicos de 
funcionamento de um refrigerador, 
reconhecendo-o como uma máquina 
térmica.

 f Comparar o funcionamento de um 
refrigerador ao de outras máquinas térmicas.

 f Analisar e interpretar os diagramas PV de 
diferentes ciclos das máquinas térmicas.

 f Reconhecer os princípios fundamentais da 
termodinâmica que norteiam a construção 
e o funcionamento de diferentes máquinas 
térmicas.

Si
tu

aç
ão

 d
e 

A
pr

en
di

za
ge

m
 1

7

 f Buscar informações em diferentes fontes para reconhecer 
a participação do calor e os processos envolvidos no 
funcionamento de máquinas térmicas.

 f Reconhecer e compreender o princípio da 
conservação da energia.

 f Utilizar linguagem escrita para relatar informações 
obtidas em pesquisas que envolvam a determinação da 
potência e o rendimento de uma máquina.

 f Compreender e representar o ciclo de Carnot, 
entendendo-o como um ciclo ideal.

 f Ler e interpretar gráficos que sintetizem informações 
obtidas em diferentes fontes sobre potência e 
rendimento de máquinas diversas.

 f Compreender os conceitos de potência e 
de rendimento de uma máquina.

 f Comparar e analisar a potência e o 
rendimento de diferentes máquinas 
térmicas a partir de dados reais.

 f Estimar e calcular a potência e o 
rendimento de máquinas térmicas reais.

 f Compreender o ciclo de Carnot 
como modelo ideal de operação de 
uma máquina térmica, associando-o 
à impossibilidade de existência de 
uma máquina térmica com 100% de 
rendimento.

 f Sistematizar e aplicar em situações-
problema os princípios da termodinâmica.
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propoStaS de queStõeS para aplicação em avaliação

1. Em um cilindro com êmbolo, um gás é le-
vado de um estado inicial A até um estado 
final C. Isso ocorre seguindo dois proces-
sos diferentes, AC e ABC, como mostra o 
diagrama abaixo.

Figura 68.

Uma das leis básicas da termodinâmica afirma que a 

variação da energia interna de um sistema não de-

pende do processo que o leva de um estado inicial 

a um estado final. Assim, no processo ABC a variação 

da energia interna do sistema será a mesma, ou seja, 

ΔU = 150 J.

Professor, perceba que no processo ABC o trabalho realizado 

foi de 120 J, portanto o calor absorvido no processo foi me-

nor do que em AC.

É importante atentar para esse fato, pois os alunos podem 

tentar resolver esse item utilizando o valor de 300 J; po-

rém, deve ser reforçada a informação do enunciado de 

que esse valor corresponde ao calor absorvido no pro-

cesso AC e não ABC.

d) Qual foi o calor absorvido pelo gás no 
processo ABC?

QABC = ΔU + W 

Logo, QABC = 150 + 120 

QABC = 270 J.

2. Após saber como funciona uma geladeira, 
um aluno tem a seguinte ideia: “Geral-
mente, a cozinha da minha casa é muito 
quente. Então, farei o seguinte: fecharei 
bem suas portas e janelas e deixarei aberta 
a porta da geladeira! Assim, conseguirei 
resfriar o ambiente da cozinha!”. Respon-
da fisicamente se essa ideia dará certo ou 
não e justifique sua resposta.
A ideia do aluno não dará certo. Acontecerá justamente 

o contrário, ou seja, a temperatura da cozinha vai se ele-

var! A geladeira vai retirar uma quantidade de calor do seu 

interior e, como a porta estará aberta, acabará retirando 

parte do calor da cozinha. Contudo, o condensador da ge-

ladeira rejeitará para o próprio ambiente da cozinha uma 

quantidade de calor maior do que a retirada, visto que o 

compressor realizou trabalho, ou seja, mesmo com a porta 

fechada, uma geladeira tende sempre a aumentar a tem-

peratura do ambiente onde ela se encontra, já que sempre 

rejeita calor.

 Sabe-se que 300 J de calor são absorvi-
dos pelo sistema no processo AC. As-
sim, determine:

a) Qual é o trabalho realizado pelo sistema 
nos dois processos?

O trabalho é encontrado quando se calcula a área sob o grá-

fico PV.

Assim, WAC = (9 ⋅ 104 + 6 ⋅ 104) ⋅ 2 ⋅ 10-3/2. 

Logo, WAC = 150 J e WABC = 6 ⋅ 104 ⋅ 2 ⋅ 10-3. Logo, WABC = 120 J.

b) Qual foi a variação de energia interna 
do sistema no processo AC?

No processo AC, como houve a absorção de 300 J, te-

mos, de acordo com a primeira Lei da Termodinâmica:  

QAC = ΔU + W. Assim, 300 = ΔU + 150. Logo, ΔU = 150 J.

c) Qual foi a variação de energia interna 
do sistema no processo ABC?
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3. Um sistema termodinâmico sofre um acrés-
cimo de energia interna de 1 000 J, por meio 
de dois processos distintos. Sendo assim, 
responda:

a) Quando se realiza sobre o sistema um 
trabalho de 1 800 J, qual é a quanti-
dade de calor envolvida no processo? 
Esse calor é absorvido ou cedido pelo 
sistema?

De acordo com a primeira Lei da Termodinâmica, temos: 

Q = ΔU + W. Logo, Q = 1000 − 1800. Assim, Q = −800 J, 

quantidade de calor cedida pelo sistema. Note que o va-

lor do trabalho foi negativo, pois foi realizado sobre o 

sistema.

b) Qual o trabalho envolvido em um pro-
cesso no qual esse sistema recebe 800 J 
de calor do meio externo? Esse trabalho 
foi realizado pelo sistema ou sobre o sis-
tema?

Q = ΔU + W. Assim, 800 = 1000 + W. Logo, W = − 200 J, trabalho 

realizado sobre o sistema.

4. Qual é o rendimento máximo de uma má-
quina a vapor, com sua caldeira a 227 ºC, 
nas seguintes situações.

a) Nas locomotivas a vapor de antiga-
mente, o vapor escapa direto para a at-
mosfera, em pressão normal.

Nessa primeira situação, como o vapor escapa diretamente 

para a atmosfera, ele não se condensa. Assim, a temperatura de 

condensação, 100 oC, é a menor temperatura que o vapor pode 

atingir nessas condições. Então, de acordo com a expressão:

η = 
TQuente

(TQuente − TFria)

temos: TQuente = 227 + 273 

TQuente = 500 K

e TFria = 100 + 273 

TFria = 373 K. 

O rendimento então será:

η = (500 − 373) = 0,25, 

ou seja, η = 25%.

b) Em um condensador, que resfria o va-
por na saída, em temperatura ambiente 
de 27 ºC.

Já com o condensador, 

TFria = 27 + 273 

TFria = 300 K. 

O rendimento então será:

η = 
(500 – 300)

 = 0,40, 

ou seja, η = 40%.

5. Um gás é levado de um estado inicial i para 
um estado final f  por meio de três proces-
sos diferentes, A, B e C. Determine qual é 
a transformação na qual o gás absorve a 
maior quantidade de calor.

Figura 69.

De acordo com a primeira Lei da Termo dinâmica, temos  

Q = ΔU + W e, como a variação da energia interna não de-

pende do processo que leva um sistema de um estado inicial 

até um estado final, ΔU terá o mesmo valor nos três proces-

sos. Portanto, absorverá maior quantidade de calor o proces-

so no qual terá sido realizada a maior quantidade de trabalho. 

Analisando o gráfico, fica claro que esse é o processo B, visto 

ser aquele que possui a maior área sob o gráfico. 

500

500
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TEMA 6 – EnTroPiA E DEgrADAção DA EnErgiA

Sabemos que a energia está presente em 
todas as nossas ações cotidianas. Assim, é im-
prescindível que saibamos avaliar sua dispo-
nibilidade e qualidade, bem como considerar 
seu custo em nossos projetos, sejam pessoais 
ou em planejamentos governamentais. 

É fundamental que se discuta na educação 
básica o papel das fontes de energia. Ter co-
nhecimento mínimo sobre a matriz energética 
do país, reconhecendo suas fontes em termos 
de renovação ou não da energia, é importante 
para a formação de um cidadão autônomo e 
capaz de agir no mundo em que vive. 

Para isso, propomos as Situações de Apren-
dizagem 18 e 19 para que os alunos tenham 

contato, por meio de uma pesquisa, com in-
formações sobre as fontes primárias de energia 
utilizadas no país. 

Isso permite estudar as transformações para 
formas de energia úteis para o uso final, como 
a eletricidade, o acionamento mecânico ou a 
iluminação, ressaltando o princípio da conser-
vação da energia. 

Ao aprofundar o estudo das fontes ener-
géticas, é possível trabalhar o ciclo de energia 
da Terra, relacionando-o com a produção, a 
transformação, o consumo e as leis da ter-
modinâmica que regulam esses processos. Ao 
mostrar de onde vem e para onde vai a ener-
gia, concluímos o estudo da Física Térmica.

Situação de aprendizagem 18  
uma pergunta intrigante: por que temoS  

de economizar energia, Já que a FíSica diz que  
ela Sempre Se conServa?

Esta Situação de Aprendizagem possibi-
lita iniciar o aprofundamento na segunda 
Lei da Termodinâmica. Os alunos são le-
vados a utilizar os princípios fundamentais 
da termodinâmica para tentar resolver um 

aparente paradoxo: se a energia se conser-
va, por que economizá-la? Portanto, podem 
ser introduzidos o conceito de entropia e as 
discussões pertinentes ao princípio da con-
servação da energia. 

Conteúdos e temas: fontes e transformações de energia; processos que envolvem transformações de ener-
gia; princípio da conservação de energia; leis da termodinâmica; entropia.

Competências e habilidades: reconhecer os ciclos de energia no sistema terrestre; calcular balanços ener-
géticos de alguns processos de transformação da energia na terra; relacionar as necessidades energéticas 
como problema da degradação da energia; ler e interpretar gráficos e tabelas; redigir texto informativo e 
sugestivo sobre economia de energia usando conceitos físicos.

Sugestão de estratégias: realização de uma pesquisa para tentar responder a um aparente paradoxo; elabo-
ração de um pequeno texto que simule a resposta a um leitor de revista de divulgação científica.
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roteiro 18 – Por que é importante economizar energia?

A partir do que estudamos, é possível perceber o quanto dependemos de processos que 
envolvem transformação de energia. Vimos que usamos a energia proveniente do Sol quando, 
por exemplo, nos alimentamos e utilizamos a energia armazenada nas plantas pela fotossín-
tese. Da mesma forma, vimos que a queima do gás de cozinha transforma energia química 
em energia térmica, ao utilizarmos o fogão no momento de cozinhar os alimentos. Sabemos 
que a energia armazenada nos combustíveis é utilizada nos diversos meios de transporte, 
transformando-se em energia cinética e por aí vai...

Nas mais variadas situações sabemos que a energia se transforma. Contudo, no total, a ener-
gia se conserva. O princípio da conservação da energia é um dos mais fundamentais da natureza.

Mas, pensando nisso, surge uma questão: frequentemente a mídia discute a crise energé-
tica, o excesso no consumo de energia e a necessidade de racionalização de seu uso. Ora, se a 
energia se conserva, significa que ela não se perde. Então, por que se fala em crise de energia? 
Por que se preocupar com seu consumo? A energia pode acabar?

Você pode responder a essas perguntas a partir dos conceitos da segunda Lei da Termo-
dinâmica, que envolve a degradação da energia (ou aumento da entropia). Para isso, use os 
meios indicados pelo professor (livros didáticos, textos extraídos de sites, jornais ou revistas 
de divulgação científica, entre outros; leia também os textos do boxe Leitura e análise de tex-
to, que tratam dessas questões).

Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

Organize a turma em grupos de, no má-
ximo, cinco alunos para a realização des-
ta Situação de Aprendizagem. O objetivo é 
trabalhar o conceito de entropia a partir das 
respostas encontradas para a pergunta colo-
cada no roteiro.

Como é bastante complicado elaborar 
atividades que abordem esse conceito com 
o aprofundamento adequado para o En-
sino Médio, uma boa alternativa é iniciar 

esse estudo por meio das discussões que 
surgirem na tentativa de responder à ques-
tão colocada, que se torna bastante intri-
gante caso se consiga mobilizar os alunos. 
Inicialmente, deixe que eles pensem sobre 
o assunto, antes de fazerem suas consul-
tas. Depois, com os materiais disponíveis, 
estabeleça um tempo para que discutam e 
elaborem suas respostas. Acompanhe as 
discussões em cada um dos grupos, orien-
tando-os no que for necessário. 

Sugestão de recursos: roteiro 18; pesquisa utilizando internet, biblioteca etc. 

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização 
das atividades, em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; seu envolvimento na realização 
e análise das questões propostas no roteiro e sua compreensão dos conceitos físicos envolvidos; avaliar re-
dação do texto respondendo para um “leigo” a pergunta contida no roteiro. 
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Encaminhando a ação

A baixa eficiência dos motores a combus-
tão interna e a irreversibilidade dos ciclos 
termodinâmicos são boas “pistas” para que 
os alunos percebam que, embora a energia se 
conserve sempre, nem sempre é possível trans-
formá-la na direção que queremos.

O intuito é relacionar a resposta com a se-
gunda Lei da Termodinâmica e, consequente-
mente, com o conceito de entropia. Os alunos 
devem perceber o que foi estudado no tema 
anterior, ou seja, parte da energia utilizada 
para realizar um trabalho sempre é transfor-
mada em calor. E, dessa forma, a parcela de 
energia transformada em calor é “perdida”, 
no sentido de que não pode ser reutilizada 
para gerar mais trabalho.

 Um motor, por exemplo, esquenta ao ser 
utilizado e, para produzir mais trabalho, é pre-
ciso injetar mais combustível. Na realidade, não 
ocorre perda efetiva de energia, o que acontece 
é que, ao ser convertida em calor, há degrada-
ção dessa energia, de forma que não podemos 
mais utilizá-la para gerar trabalho útil.

O conceito de entropia está ligado a essa 
ideia de degradação da energia, da perda da ca-
pacidade de sua utilização. Também por isso, é 
preciso que haja consumo racional de energia, 
visto que suas reservas são limitadas.

É preciso ressaltar que o conceito de entro-
pia talvez seja um dos mais difíceis de ensinar, 

pois necessita de um alto grau de abstração 
e, principalmente, um domínio razoável da es-
trutura do conhecimento físico. Por isso, seu 
tratamento em sala de aula requer muito cui-
dado e trabalho.

A segunda Lei da Termodinâmica possui 
diferentes enunciados que, no fundo, tratam 
da mesma coisa: há restrições no modo como 
o calor e outras formas de energia podem ser 
transferidos e como eles realizam trabalho. Já 
vimos que um deles é: “Não é possível cons-
truir uma máquina que converta todo o calor 
em trabalho”. Sempre que há uma transfor-
mação de energia térmica em qualquer outro 
tipo de energia, parte do calor é cedida ao 
ambiente. Essa energia não é destruída, ape-
nas não pode ser usada para gerar trabalho. 
Caso a restrição não existisse, bastaria dimi-
nuir um pouco da temperatura do oceano e 
teríamos energia suficiente para mover todos 
os navios da Terra. 

Os motos-perpétuos oferecem uma opor-
tunidade interessante para discutir em sala de 
aula as possibilidades de produção de traba-
lho. Você pode utilizar um dos esquemas de 
moto-perpétuo encontrados em diversos li-
vros e questionar os alunos se seria possível 
produzir trabalho a partir deles de forma ines-
gotável. Na atividade proposta como Lição de 
casa, os alunos serão questionados nesse sen-
tido. Vale a pena comentar com eles que há 
diferentes classificações de motos-perpétuos. 
Os de primeira espécie são impossíveis porque 
produzir trabalho continuamente, sem fazer 

Depois das consultas, das discussões em grupo e das exposições do professor sobre a de-
gradação da energia (crescimento da entropia), redija um pequeno texto dirigido a um leitor 
que tenha enviado a questão para uma revista de divulgação científica, justificando por que 
é necessário economizar energia, ainda que ela se conserve. Escolha um título que considere 
sugestivo e que desperte interesse no leitor. 

O intuito é relacionar a resposta com a segunda Lei da Termodinâmica e, consequentemente, com o conceito de entropia. 
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consumir qualquer forma de energia, violaria 
a primeira Lei da Termodinâmica. Já os de se-
gunda espécie são impossíveis porque extrair 
calor de fontes sem gradiente de temperatura 
(como um navio que se movesse apenas com a 
energia interna dos mares) violaria a segunda 
Lei da Termodinâmica. 

Outro desses enunciados é: “O calor não 
flui espontaneamente de um corpo frio para 
um corpo quente”. Essa afirmação é facil-
mente observada no dia a dia, por exemplo, 
quando deixamos uma taça de sorvete fora 
da geladeira por certo tempo. Sabemos que o 
sorvete vai derreter, pois o calor passa do ar 
para ele, excedendo sua temperatura de fu-
são. Da mesma forma, o calor de uma xícara 
de café é transferido para o ar, esfriando o 
café. Não faz sentido acreditar que o contrá-
rio pudesse acontecer, ou seja, que o café se 
tornasse mais quente ainda enquanto o ar ao 
seu redor esfriasse. 

Note que essa lei não diz que o calor não 
pode passar do corpo mais frio para o mais 
quente, afinal é isso o que ocorre em um re-
frigerador. O que ela afirma é que isso não 
acontece espontaneamentea. Para que isso 
ocorra, na hora de gelar um sorvete, por 
exemplo, é preciso gastar energia, fato que 
se evidencia no momento em que você paga 
sua conta de luz. Ainda que esse enunciado 
da segunda Lei da Termodinâmica pareça 
trivial pelas observações cotidianas, é preciso 
ressaltar que, do ponto de vista do princípio 
da conservação da energia, não há motivo 
para que haja esse sentido preferencial, com 
o calor passando espontaneamente sempre 
do mais quente para o mais frio.

Por trás do que é aparentemente trivial, 
esconde-se o mistério de todas as mudanças 

que tornam o passado diferente do futuro: a 
seta do tempo, a direcionalidade do tempo 
no Universo. A natureza privilegia uma di-
reção para o transcurso dos acontecimentos, 
para a passagem do tempo, de forma que to-
dos os fenômenos espontâneos ou naturais 
são irreversíveis.

Outro enunciado é: “Todo sistema isolado 
torna-se mais desordenado com o passar do 
tempo”. A entropia seria uma medida dessa 
desordem. De acordo com a segunda Lei da 
Termodinâmica, a entropia sempre aumenta. 
Para a compreensão desse enunciado, os alu-
nos precisarão entender o significado físico dos 
termos ordem e desordem. 

Para a Física, um sistema ordenado é 
aquele no qual determinada quantidade de 
objetos, que podem ser átomos ou tijolos, 
está disposta de forma regular e previsível. 
Assim, os átomos de um cristal ou os tijo-
los fixados em uma parede são sistemas alta-
mente ordenados. 

Já um sistema desordenado, fisicamente, 
é aquele no qual os objetos estão dispostos 
de forma irregular, como os átomos de um 
gás ou os tijolos espatifados depois de uma 
demolição. De acordo com esse princípio 
da termodinâmica, é possível entender, por 
exemplo, o que ocorre com as moléculas de 
gás que escapam de um vidro de perfume: 
elas se movem de um estado relativamen-
te ordenado, quando estão confinadas no 
pequeno vidro, para um estado altamente 
desordenado. 

Como a entropia sempre cresce, significa 
que a desordem sempre aumenta, explican-
do por que as moléculas do gás não voltam 
espontaneamente para o vidro de perfume 

a  O melhor seria dizer que a probabilidade de que isso ocorra espontaneamente é muito baixa, próxima de zero. Leia mais 
sobre isso e use uma abordagem estatística para o estudo do calor.
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depois de aberto. Talvez esse seja um dos 
enunciados mais profundos da segunda lei, 
porque nos diz algo a respeito da ordem do 
próprio Universo.

Faça os alunos perceberem outro interes-
sante enfoque: o conceito de entropia diz que 
os sistemas naturalmente progridem da ordem 
para a desordem. Se é assim, como sistemas 
biológicos se desenvolvem e mantêm alto grau 
de ordem? Seria a própria vida uma violação da 
segunda Lei da Termodinâmica? 

A resposta a esse aparente paradoxo está 
no fato de que, para se produzir ordem a par-
tir da desordem, sempre é necessário que seja 
rea lizado trabalho, logo, sempre há gasto de 
energia para a produção de estados altamen-
te ordenados.

 Os seres vivos não são sistemas isolados, o 
que permite trabalhar com a ideia de comple-
xidade. Existem na Física e na Química alguns 
sistemas que são altamente organizados, mas 
que surgem espontaneamente a partir de esta-
dos altamente desorganizados.

 Esses sistemas têm a capacidade de tro-
car energia com o exterior. É essa troca que 
fornece a energia necessária para a forma-
ção de estados ordenados e, em certos ca-
sos, possibilita sua manutenção, impedin-
do que eles se degenerem para um estado 
final desordenado. 

Além disso, esses sistemas são capazes de 
interagir consigo mesmos, e é em razão dessa 

capacidade de interação que eles podem se or-
denar. A vida parece então surgir desse proces-
so espontâneo de ordem a partir da desordem.

A ordem associada à vida na Terra é pro-
duzida com o auxílio da energia solar. Plantas 
usam a energia proveniente do Sol em minús-
culas “fábricas” de energia, os chamados clo-
roplastos. Usando a clorofila, no processo de 
fotossíntese, elas convertem a energia do Sol 
e a armazenam em moléculas ordenadas de 
açúcar. Desse jeito, carbono e água, que estão 
em um estado mais desordenado, são com-
binados para formar as moléculas de açúcar, 
mais ordenadas. 

Em sistemas animais, também há den-
tro das células as mitocôndrias, que usam a 
energia armazenada na molécula de açúcar 
proveniente da ingestão de alimentos para 
produzir estruturas mais ordenadas. Com 
isso, tem-se o mote para a discussão das 
próximas aulas.

Finalize a Situação de Aprendizagem 
solicitando o texto aos alunos (individu-
almente, de preferência). Proponha que se 
coloquem no lugar de um “especialista” ou 
“jornalista” para quem a pergunta inicial 
da atividade tenha sido feita por um leitor 
da revista de divulgação científica. Eles de-
vem escolher um título instigante e criativo, 
redigir de forma clara e acessível; podem 
também incluir uma ilustração. Se possível, 
escolha um local na escola, como um mural, 
onde possam divulgar seus textos para ou-
tros alunos e professores.
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águas passadas não movem moinhos

O tempo todo os sistemas ao nosso redor estão transformando energia e, nessas transfor-
mações, o calor, em maior ou menor quantidade, está sempre presente. 

Na cozinha de sua casa a queima do gás transforma energia química em energia térmica 
utilizada para cozinhar os alimentos, que, por sua vez, funcionam como combustível do nos-
so corpo. 

O compressor de sua geladeira faz o trabalho de comprimir o gás refrigerante que 
depois se condensa e se vaporiza, retirando, nessas transformações, o calor do interior 
da geladeira e liberando-o para o exterior. Nos motores a combustão, há transformação 
da energia química do combustível em energia cinética para o movimento dos carros. A 
energia que converte água em vapor nas usinas termelétricas também provém da queima 
do combustível.

No estudo que realizamos das máquinas térmicas, como as turbinas a vapor, os motores a com-
bustão e as geladeiras, vimos que é possível calcular o trabalho produzido a partir de uma quantida-
de de calor fornecida ou retirada: Q = ∆U + W. Em todos esses processos, a energia total do sistema 
é conservada. Entretanto, sempre há “perdas” essenciais e qualquer motor necessariamente libera 
calor que não se transforma em trabalho. Não conseguimos, por exemplo, produzir um carro cujo 
motor não esquente. 

Para que qualquer ciclo prossiga, é preciso restaurar a condição inicial. Em uma 
hidrelétrica, por exemplo, a energia potencial da queda-d’água só estará novamente 
disponível se houver reposição de água nos reservatórios da usina por meio dos proces-
sos de evaporação, condensação e precipitação, que dependem da radiação solar e da 
gravidade terrestre.

Uma parte da energia é sempre degradada em qualquer ciclo, e os fenômenos reais são, 
portanto, irreversíveis.

Elaborado por Estevam Rouxinol especialmente para o São Paulo faz escola.

1. O título do texto que você acabou de ler se 
refere a um ditado popular: “Águas passa-
das não movem moinhos”. A partir desse 
ditado popular, relacione o calor produzido 
pelo movimento de um motor a combustão 
com a possibilidade de sua reutilização.

Um motor esquenta ao ser utilizado e, para produzir mais tra-

balho, é preciso injetar mais combustível.

Na realidade, não ocorre perda efetiva de energia. O que 

acontece é que, ao ser convertida em calor, há degradação 

dessa energia, de forma que não podemos mais utilizá-la 

para gerar trabalho útil.
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Entropia: medida da desordem do universo

O conceito de entropia está diretamente ligado à ideia de degradação da energia, ou seja, 
da perda da capacidade de sua reutilização. Ao transformar energia de uma forma em outra, 
utilizando máquinas, sempre contribuímos para aumentar a energia desordenada (calor) do 
meio ambiente. A entropia seria uma medida dessa desordem, portanto, de acordo com a 
segunda Lei da Termodinâmica, a entropia sempre aumenta.

ordem e desordem do universo

Para a Física, um sistema ordenado é aquele no qual determinada quantidade de objetos 
está disposta de forma regular e previsível. Uma metáfora para um sistema ordenado seriam 
as contas de um colar, presas em um fio por ordem de tamanho ou alternância de cores. Mas 
se o fio arrebenta e as contas caem e se espalham, tem-se um sistema desordenado, pois a 
tendência espontânea seria as contas se dispersarem e crescer sua desordem, exceto se procu-
rarmos uma a uma, para compor de novo o colar, o que seria algo não espontâneo.

o segundo princípio da Termodinâmica e suas faces

Todas as transformações que ocorrem na natureza, sejam elas mecânicas, elétricas, químicas 
ou biológicas, acontecem respeitando os dois princípios da termodinâmica que já abordamos.

O primeiro princípio é o da conservação da energia, que diz que a energia pode ser 
convertida de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. Se a energia 
que se apresentava sob uma forma tiver desaparecido, a mesma quantidade de energia, sob 
alguma outra forma, terá de surgir em algum lugar. 

Apesar de ser o princípio mais conhecido e mais utilizado, se for considerado isoladamen-
te, poderia sugerir a possibilidade ilimitada de utilização dos recursos energéticos do nosso 
planeta, pois deixa aberta a possibilidade de que existem processos que possam converter 
contínua e totalmente o trabalho em calor e vice-versa. Ele não define um sentido preferencial 
para a conversão da energia. 

O segundo princípio estabelece os limites naturais da possibilidade de converter calor em 
trabalho e pode ser enunciado das seguintes formas:

“É impossível construir uma máquina que converta continuamente todo o calor em trabalho”.

“O calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente”.

“Qualquer processo que ocorra em um sistema isolado torna-o mais desordenado com o 
passar do tempo”.

No fim, todos esses enunciados tratam da mesma coisa: as restrições no modo como o calor e 
outras formas de energia podem ser transferidos e utilizados para realizar trabalho.

As leis da Termodinâmica, associadas aos princípios de conservação da mecânica, am-
pliam nossa capacidade de compreensão dos processos físicos como a manutenção da vida 
no planeta, bem como o da intervenção humana nos processos naturais.

Elaborado por Estevam Rouxinol especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Como a segunda Lei da Termodinâmica 
se relaciona com o sentido do fluxo de ca-
lor? Explique.
Como já foi mencionado, um dos enunciados da segunda 

Lei da Termodinâmica diz que: “O calor não flui esponta-

neamente de um corpo frio para um corpo quente”. Ob-

serve que essa lei não diz que o calor não pode passar do 

corpo mais frio para o mais quente; afinal, é isso o que 

ocorre em um refrigerador. O que ela afirma é que isso 

não acontece espontaneamente.

2. Dê um exemplo diferente dos que foram 
tratados em aula entre energia organizada 
e energia desorganizada. 
Inicialmente, os alunos precisarão entender o significado fí-

sico dos termos “ordem” e “desordem”. Para a Física, um sis-

tema ordenado é aquele no qual determinada quantidade 

de objetos está disposta de forma regular e relativamente 

previsível. Já um sistema desordenado fisicamente é aquele 

no qual os objetos estão dispostos de forma irregular. No 

item Encaminhando a ação desta Situação de Aprendiza-

gem você encontra alguns exemplos de sistemas ordenados 

e desordenados.

3. Entre os fenômenos descritos a seguir, 
qual é reversível e qual é irreversível? Justi-
fique.

a) A quebra de uma garrafa vazia.
Irreversível, pois não há como juntar novamente os cacos de 

vidro da garrafa e refazê-la.

b) O envelhecimento de uma pessoa.
Irreversível, pois não há como uma pessoa rejuvenescer, ou 

seja, não há como reverter o processo de deterioração do 

organismo humano.

c) Romper uma porta, quebrando-a.
Irreversível, pois não há como juntar novamente os destroços 

da porta e refazê-la sem acrescentar novos elementos.

d) A queima de um pedaço de lenha.
Irreversível, porque a lenha depois de queimada não poderá 

retornar à madeira original que se tinha antes da queima.

e) A perfuração de um pneu.

Irreversível, pois não há como obter o pneu da mesma forma 

que antes de ser perfurado.

f) O abrir de uma porta, normalmente.
Reversível, pois é possível abrir e fechar a mesma porta diver-

sas vezes sem aparentemente danificá-la.

Observação: em todos os exemplos, ser reversível seria como 

“passar o filme” do fenômeno ao contrário, e não a sensação 

de impossibilidade.

4. Como você compararia ou distinguiria a pri-
meira e a segunda Lei da Termodinâmica?
A primeira Lei da Termodinâmica se restringe à conservação 

da energia, possibilitando todas as conversões de energia, uma 

vez que não estabelece um sentido único para as suas trans-

formações. Já a segunda lei estabelece um “sentido preferen-

cial” para a energia, uma vez que o calor flui espontaneamen-

te somente do corpo quente para o corpo frio. A segunda lei 

considera ainda que a energia não aproveitada no processo 

(energia degradada) não pode ser reaproveitada pelo sistema. 

Para a próxima aula, faça uma 
pesquisa sobre o balanço energéti-
co brasileiro realizado pelo Minis-
tério de Minas e Energia (MME). 

Você pode consultar sites e ler a Situação de 
Aprendizagem 19. 

1. Você acha possível construir um moto-
-perpétuo, ou seja, um sistema que produz o 
trabalho sem utilizar nenhuma energia? Em 
caso negativo, explique fisicamente por quê. 
Em caso afirmativo, ele não poderia ser liga-
do ao eixo de um gerador elétrico e produzir 
energia elétrica sem nenhum custo? Justifi-
que sua resposta.
De acordo com a primeira Lei da Termodinâmica, a energia 

não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. 

Por isso, é impossível que uma máquina seja capaz de rea-

lizar trabalho sem que alguma energia seja transformada e 

cedida ao sistema.

Na próxima Situação de Aprendizagem, 
concluímos o estudo da Física Térmica por 
meio de um fechamento geral sobre os proces-
sos de produção e transformação de energia. 
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Conteúdos e temas: energia e fontes; processos que envolvem transformações de energia; princípio da 
conservação de energia; leis da termodinâmica; entropia.

Competências e habilidades: identificar diferentes fontes de energia na matriz energética brasileira; 
reconhecer os ciclos de energia no sistema terrestre; calcular balanços energéticos de alguns processos 
de transformação da energia na terra; relacionar as necessidades energéticas com o problema da degra-
dação da energia; discriminar fontes renováveis de fontes não renováveis de energia; ler e interpretar 
gráficos e tabelas.

Sugestão de estratégias: realização de uma pesquisa para encontrar informações sobre as principais fontes 
de energia no Brasil, bem como estudar o ciclo de energia da terra; análise das informações obtidas; traba-
lho em grupo; discussão com a classe.

Sugestão de recursos: roteiro 19; pesquisa utilizando internet, biblioteca etc.

Sugestão de avaliação: avaliar a variedade e a qualidade das manifestações dos alunos durante a realização 
das atividades em termos de postura em relação aos colegas e ao professor; seu envolvimento na realização 
e análise das questões propostas no roteiro e sua compreensão dos conceitos físicos envolvidos; avaliar 
redação do relatório-síntese.

Nesta Situação de Aprendizagem, os alunos 
farão uma pesquisa para conhecer as diferen-
tes fontes de energia brasileira e seu consumo. 
O objetivo é que eles aprendam a caracterizar o 

Desenvolvimento da Situação de 
Aprendizagem

Separe grupos de, no máximo, cinco alu-
nos para a realização desta atividade. O obje-
tivo é fazer que eles estabeleçam contato com 
as principais fontes de energia da Terra. A 
análise das informações contidas no Balanço 
Energético Nacional serve de pano de fundo 
para discutir o ciclo de energia terrestre e sua 
influência nas fontes de energia. 

Coordene a realização da pesquisa de 
modo que os alunos possam discutir e res-

Situação de aprendizagem 19 
o Balanço energÉtico do BraSil e oS cicloS 

 de energia na terra

ciclo de energia natural na Terra, perceber sua 
influência sobre diferentes fontes de energia uti-
lizadas no mundo, alguns de seus impactos, van-
tagens e desvantagens.

ponder às questões propostas. Acrescente 
questões que considere relevantes ou subs-
titua algumas das que foram propostas. 
Se achar conveniente e mais adequado, 
também é possível trazer dados, tabelas e 
gráficos extraídos do site do MME ou de 
outras fontes confiáveis (que usam esses 
dados) e espalhá-los na classe para que os 
alunos consultem. Procure garantir que 
eles tenham clareza das questões e das in-
formações que estão buscando. Também é 
possível distribuir questões diferentes para 
os grupos, de forma que no conjunto se 
complementem. 
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roteiro 19 – o balanço energético do Brasil e os ciclos de energia na Terra

Basta ligar a televisão para ouvir falar em crise energética, fontes de energia reno-
váveis, biodiesel etc. Além disso, podemos perceber que o tempo todo nossa intera-
ção com o mundo é regida pelo consumo e pelo reabastecimento de energia. 

Mas, afinal de contas, de onde vem a energia? Para onde ela vai?

para responder a essa pergunta, você deverá entrar no site do ministério de minas e energia 
(<http://www.mme.gov.br/mme>; acesso em: 23 maio 2013) e buscar informações sobre o Balan-
ço energético nacional (Ben), divulgado anualmente. 

nele, você encontrará inúmeras informações sobre a matriz energética do país, como demanda 
e fontes em diferentes setores da sociedade e em diversas regiões, e dados comparativos em rela-
ção ao mundo. Há também outras fontes de informação que seu professor pode sugerir.

procure as seguintes informações:

1. qual é, anualmente, a porcentagem de energia mundial utilizada pelo Brasil?

2. qual é o consumo total da energia do país em seu equivalente em petróleo (tep – tonelada equi-
valente de petróleo)?

3. qual é o perfil da distribuição percentual das fontes de energia brasileira? esse perfil mudou 
com o passar dos anos? 

4. como é o perfil das fontes energéticas brasileiras em relação ao perfil mundial?

5. qual é a fração de “energia renovável” do Brasil?

organize as informações solicitadas de forma clara e sucinta, relacionando os dados que obteve 
e a resposta a que chegou. Se necessário, apresente tabelas e gráficos que contenham essas infor-
mações. Sistematize os dados e as conclusões em um breve relatório. 

O site do Ministério das Minas e Energias, indicado para a pesquisa, contém as informações solicitadas. No entanto, oriente os 

alunos para que eles possam ler e interpretar as informações que aparecem em tabelas e gráficos.

Encaminhando a ação

Para discutir os resultados das pesquisas 
que os alunos realizaram, reapresente as ques-
tões e solicite que cada grupo responda a uma 
questão, de modo que os demais grupos a com-
plementem ou contestem. Isso possibilita argu-
mentações e debates. 

Concluída a apresentação, verifique se os 
alunos relacionam o suposto “consumo” de 
energia com a degradação imposta pela se-
gunda Lei da Termodinâmica. 

Classifique, então, as fontes de energia. Um 
critério é classificá-las em primárias e secun-
dárias. Aquelas que se originam de processos  
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fundamentais da natureza, como a energia 
nuclear ou gravitacional, são chamadas de 
primárias. Aquelas que derivam dessas fon-
tes, representando apenas transformações ou 
conversões, como a energia da biomassa (que 
é uma transformação da energia solar) e a das 
marés (que é uma transformação da energia 
gravitacional), são chamadas de secundárias.

Coloque em questão a origem dessas fontes: 
De onde vem o petróleo? A lenha? A água usada 
em hidrelétricas? O gás ou óleo combustível usado 
em termoelétricas? O urânio das usinas nucleares? 
O vento das eólicas? Os materiais orgânicos da 
biomassa (como biodiesel)? Identifique a ener-
gia solar como fonte primeira de praticamente 
todas as outras, possibilitando o ciclo da água 
e a formação de ventos. Seres vivos soterrados 
há milhões de anos, que realizavam fotossíntese, 
deram origem a compostos orgânicos como pe-
tróleo, carvão mineral e gás natural. A própria 
energia solar direta é usada para aquecimento 
ou para geração de eletricidade. 

Torna-se possível, então, classificar essas 
fontes como renováveis e não renováveis, sen-
do esse um dos critérios importantes usados 
para discutir e debater vantagens e desvanta-
gens de seus usos no mundo. Antes de discutir 
esses conceitos e apresentar uma classificação, 
pergunte o que os alunos entendem sobre es-
ses termos e peça que façam uma lista do que 
consideram fonte de um tipo e de outro.

Em princípio, qualquer fonte de energia 
pode ser produzida e reposta na natureza. É a 
escala de tempo e o gasto energético envolvido 
nessa reposição que determina a classificação 
em fontes renováveis e não renováveis. As fon-
tes classificadas como não renováveis, como 
o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, 
são aquelas cuja escala de tempo envolvida no 
processo de reposição natural é da ordem de 
milhares ou milhões de anos, além de requerer 
condições favoráveis, como pressão e tempe-
ratura. Quanto à reposição artificial dessas  

fontes, quando não é impossível, é absoluta-
mente inviável, já que na maioria das vezes 
envolve gasto energético igual ou superior à 
quantidade de energia a ser obtida.

Sabemos que, de acordo com a segunda Lei 
da Termodinâmica, nenhuma fonte de energia 
pode ser considerada inesgotável. Contudo, 
muitas delas, como a energia solar, não repre-
sentam qualquer variação significativa em seu 
potencial ao ser amplamente utilizadas pela 
humanidade, tendo assim sua duração ava-
liada em milhões e até bilhões de anos. Além 
dessas fontes, são classificadas como renová-
veis aquelas cuja reposição pode ser feita facil-
mente, envolvendo escalas de tempo da ordem 
de alguns anos, como a biomassa.

Discutir a origem das fontes de energia 
permite, por exemplo, retomar a ideia de 
que gás de cozinha, diesel, gasolina, carvão 
e lenha são substâncias orgânicas que arma-
zenam energia química, que é transformada 
em calor quando são queimadas. O petró-
leo, o carvão mineral e o gás natural são os 
combustíveis fósseis, pois foram necessários 
centenas de milhões de anos e condições 
ideais de temperatura e pressão para trans-
formar micro-organismos decompostos em 
uma fonte de energia, que representa cerca 
de 80% da energia consumida no mundo 
atualmente. Vale ressaltar que foram micro-
-organismos oceânicos que resultaram em 
petróleo, não fósseis como os de dinossau-
ros, e que onde há petróleo, já foi oceano: 
“O mar já virou sertão...”.

Já a biomassa é produzida por lenha, ál-
cool e outras substâncias orgânicas, como o 
bagaço de cana ou a casca de arroz, esterco, 
carvão vegetal e lixo. 

Para complementar, apresente um esque-
ma que represente o ciclo de energia no plane-
ta (você pode encontrá-lo em diversos livros), 
como o da Figura 70. 



146

Problematize o que esse ciclo representa, 
retomando a relação entre ele e as fontes de 
energia que utilizamos e mostrando de que 
forma Sol e Terra constituem um sistema de 
troca de energia.

Por meio dessas discussões, é possível re-
tomar os ciclos que regulam a vida na Terra – 
como o ciclo da água, utilizado anteriormente 
no estudo da formação das chuvas –, apresen-
tar o ciclo do carbono e rever o próprio ciclo 
da energia, que foi estudado quando se abor-
dou o efeito estufa.

Dessa forma, fecha-se o ciclo do estudo 
da Física Térmica, formalizando o estudo 
da energia e do calor, mostrando como são 

essenciais para a existência e a manutenção 
da vida.

Sugerimos que você escolha um momento 
para trabalhar o tema de maneira mais ade-
quada à sua turma. Você pode trazer recortes 
de jornal para discutir notícias relacionadas 
ao consumo de energia, ao desenvolvimento 
do biodiesel no país, às implicações do con-
trole de energia no mundo. Também pode 
propor e resolver questões do Enem que tra-
tam do tema. Como esse assunto é, muitas 
vezes, tratado em aulas de Biologia e Geo-
grafia, entre em contato com os professores 
dessas disciplinas para planejar as discussões 
em sala de aula e sistematizar o conteúdo 
conjuntamente, caso seja possível.
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Figura 70.
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Fontes e formas de energia

Hoje, discutem-se fontes renováveis e não renováveis de energia. Você sabe a diferença 
entre ambas? Sabe de onde vem, por exemplo, o petróleo utilizado na obtenção da gasolina? 
De onde vêm a água usada pelas usinas hidrelétricas, o gás ou óleo combustível usado em 
termelétricas e o urânio das usinas nucleares? O que esses elementos têm de diferente da 
biomassa da cana ou da lenha (que é uma transformação da energia solar), da energia eólica 
(produzida pelos ventos) ou mesmo da energia das marés?

É grande a diversidade das fontes de energia. Elas podem ser classificadas de acordo com 
sua origem, seu tempo de reposição e sua utilização.

As fontes que se originam de processos fundamentais da natureza, como o petróleo, a energia 
nuclear ou a gravitacional (hidráulica), são chamadas primárias. Já aquelas que derivam dessas 
fontes, como a energia elétrica, representam transformações ou conversões e são chamadas de 
secundárias.

Energia limpa e renovável

Outro critério utilizado consiste em classificar as fontes em renováveis ou não, sendo esse 
um dos critérios importantes para a discussão a respeito das vantagens e das desvantagens 
de seu uso no mundo. A busca pela utilização cada vez maior de energia limpa e renovável 
tem sido objeto de grandes investimentos, evitando a poluição e o efeito estufa e permitindo 
a ampliação da matriz energética necessária para o crescimento dos países.

Elaborado por Estevam Rouxinol especialmente para o São Paulo faz escola.

 Fonte de energia Fonte primária Fonte secundária renovável não renovável

Petróleo x – – x
Água represada x – x –
Urânio x – – x

Lenha – x x –

Vento x – x –

Álcool – x x –

Sol x – x –

Carvão mineral x – x –

1. Na tabela a seguir, encontram-se algumas fon-
tes que podem ser utilizadas para gerar ener-
gia, de forma direta ou indireta. Com base no 
texto, marque um x informando se a fonte é  

renovável ou não e se é primária ou secundá-
ria, conforme o exemplo já sugerido. A seguir, 
em seu caderno, explique o critério para classi-
ficar a energia em renovável ou não renovável.
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 o ciclo do carbono

Considerando a grande quantidade de transformações que ocorrem na Terra, a fotossíntese, a 
respiração e a decomposição, além de promoverem a “circulação” da energia proveniente do Sol, 
também são responsáveis pela circulação de um importante elemento químico, o carbono.

O gás carbônico dissolve-se nas águas oceânicas entrando em contato com os íons de cálcio, 
que vão sendo depositados lenta e continuamente no fundo dos oceanos. Ao longo de milhões 
de anos esses materiais originam rochas como o calcário ou o mármore.

Os esqueletos e carapaças dos seres marinhos, como lagostas, caranguejos, corais, mariscos 
etc., são constituídos de carbonato de cálcio, a mesma substância que constitui o mármore. Esses 
animais retiram o gás carbônico e os íons de cálcio diretamente da água do mar e, quando mor-
rem, também vão contribuir para a formação de carbonatos que poderão formar rochas.

A atmosfera, os vegetais, os 
animais e os oceanos são verda-
deiros reservatórios de carbono 
do nosso planeta e os átomos 
de carbono migram de um re-
servatório a outro, por meio de 
processos intimamente relacio-
nados, como a fotossíntese, a 
respiração e a decomposição, 
constituindo o ciclo do carbono.

A figura ao lado ilustra o 
ciclo do carbono, mas é preciso 
lembrar que o petróleo é resul-
tado, em uma fase antiquíssi-
ma desse ciclo, pela retenção  e 
compressão de restos fósseis de 
micro-organismos oceânicos, 
ou seja, não é feito da carcaça 
de dinossauros.

Tabela 11.

Gás natural x – – x

Biodiesel – x x –
Ondas do mar – x x –
Bagaço da cana – x x –

Fontes primárias: elas apresentam-se disponíveis aos seres vi-

vos na forma ou no estado que o ciclo da natureza oferece e 

determina. São utilizadas na forma como provêm da natureza.

Fontes secundárias: são derivadas das fontes primárias, repre-

sentando apenas transformações ou conversões da energia.

Fontes renováveis e não renováveis: as fontes classificadas 

fotossíntese

atmosfera
combustão

combustíveis
fósseis

respiração e
decomposição

reservatório
biológico

reservatório
oceânico

calcário

calcário

rochas

trocas

Figura 71.

Adaptado de: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). Leituras de Fí-
sica: Física Térmica 2. Sol: a fonte da vida. São Paulo: GREF-USP/MEC-FNDE, 
1998. p. 24. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/termo/termo2.pdf>. Acesso 
em: 23 maio 2013.

como não renováveis são aquelas cuja escala de tempo envol-

vida no processo de reposição natural é da ordem de milhares 

ou milhões de anos, além de requerer condições favoráveis, 

como pressão e temperatura. As renováveis são aquelas cuja 

reposição pode ser feita facilmente, envolvendo escalas de 

tempo da ordem de alguns anos, como a biomassa.
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1. Como você pode associar o ciclo do carbo-
no descrito no texto com o ciclo da própria 
energia envolvida nesse processo? Explique.
O carbono é o componente primário de toda matéria orgâ-

nica. Ele pode ser encontrado em grandes concentrações na 

atmosfera terrestre, nas rochas, no solo e nos sedimentos. O 

ciclo de carbono possui várias fases, e as duas principais são 

a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese é o processo em 

que as plantas absorvem a energia solar e CO2 da atmosfera, 

produzindo oxigênio e carboidratos (açúcares, como a glico-

se), elementos fundamentais para o crescimento das plantas. 

Já a respiração é a fase na qual essa glicose é decomposta 

para liberar a energia usada pelo organismo. Os animais e 

as plantas utilizam os carboidratos na respiração e a energia 

contida na glicose, emitindo CO2.

Junto com a decomposição orgânica (forma de respiração 

das bactérias e dos fungos), a respiração devolve o carbono 

(depositado nos ecossistemas terrestres e marinhos) para a at-

mosfera. É por meio de processos como fotossíntese, respira-

ção e decomposição que os átomos de carbono circulam, seja 

pela atmosfera, seja pelos vegetais, pelos animais, seja pelos 

oceanos. Desse modo, podemos perceber que tanto na fotos-

síntese como na respiração, fundamentais no ciclo do carbo-

no, estão envolvidos os primeiros e os principais processos de 

transformação de energia no ambiente terrestre.

1. O petróleo é um combustível 
de origem fóssil. Como o pe-
tróleo se relaciona com o ciclo 
do carbono?

O carbono passa por várias fases. Ele pode ser incorporado 

aos seres vivos (participando de estruturas ou de processos 

bioquímicos fundamentais para a vida) e pode retornar à 

atmosfera na forma de gás carbônico pela respiração e pela 

decomposição dos seres vivos após sua morte (quando 

ocorre liberação do carbono remanescente). Entretanto, 

em certas condições, a matéria orgânica pode ficar livre da 

ação de decompositores e vir a sofrer lentas e gradativas 

transformações químicas. Dessa maneira, originam-se os 

depósitos de carvão e petróleo.

2. Considere a afirmação: “A maior parte da 
energia que a Terra recebe e utiliza vem 
dos processos conhecidos de produção de 
energia no Sol. Essa energia tanto é usada 
para a alimentação dos animais e das pes-
soas quanto para o funcionamento de to-
das as máquinas que você conhece”. Você 
concorda com essa afirmação? Justifique.
Sim, pois direta ou indiretamente todos os tipos de energia 

utilizados pelas máquinas em geral provêm da radiação solar.

A gasolina, o óleo diesel e outros derivados do petróleo 

são formados por fósseis de vegetais e animais, assim como 

os alimentos, o carvão vegetal e a lenha, produzidos pelas 

plantas, são resultado de transformações da energia prove-

niente do Sol.

A hidreletricidade bem como a energia dos ventos e todos 

os tipos de combustão também dependem da radiação solar, 

seja para a evaporação da água, seja para a circulação do ar.

3. O álcool é uma fonte renovável de ener-
gia. Ele participa do ciclo do carbono? 
Qual é a vantagem do uso do álcool como 
combustível?
Participa de certo modo, pois toda substância orgânica tem 

carbono em suas moléculas, e o álcool é produzido a partir 

da cana-de-açúcar, um vegetal. A vantagem é que o álcool é 

uma energia renovável, pois se pode continuamente plantar 

e colher a cana, o que não pode ser feito com a energia pro-

duzida a partir do petróleo.
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grade de avaliação 

Competências e habilidades Indicadores de aprendizagem
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8

 f Reconhecer os ciclos de energia no 
sistema terrestre.

 f Calcular balanços energéticos de 
alguns processos de transformação 
da energia na Terra.

 f Relacionar as necessidades 
energéticas como problema da 
degradação da energia.

 f Ler e interpretar gráficos e tabelas.

 f Redigir texto informativo e 
sugestivo sobre economia de 
energia usando conceitos físicos.

 f Estabelecer critérios para argumentar sobre 
a necessidade de racionalização do uso de 
energia no mundo.

 f Compreender as necessidades energéticas 
como problema da degradação da energia.

Si
tu
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e 

A
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 1

9

 f Identificar diferentes fontes de 
energia na matriz energética 
brasileira.

 f reconhecer os ciclos de energia no 
sistema terrestre.

 f calcular balanços energéticos de alguns 
processos de transformação da energia 
na terra.

 f relacionar as necessidades 
energéticas como problema da 
degradação da energia.

 f discriminar fontes renováveis de 
fontes não renováveis de energia.

 f Ler e interpretar gráficos e tabelas.

 f Identificar as diferentes fontes de energia na 
terra, suas transformações e sua degradação.

 f utilizar e interpretar diferentes escalas de 
tempo para identificar fontes renováveis e não 
renováveis de energia.

 f pesquisar, sistematizar e interpretar informações 
sobre a matriz energética brasileira.

 f Compreender o significado e a importância dos 
ciclos naturais para a manutenção da vida, em 
sua relação com condições socioambientais.

 f reconhecer o ciclo de energia no universo e sua 
influência nas fontes de energia terrestre.

 f compreender os balanços energéticos de alguns 
processos de transformação da energia na terra.

 f Identificar e caracterizar a conservação e as 
transformações de energia em diferentes processos 
de sua geração e uso social e comparar diferentes 
recursos e opções energéticas.
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1. Em seu quarto, há 1027 moléculas de ar. Se 
todas elas se acumulassem em um único 
lugar, por exemplo, dentro de uma caixa 
aberta ao lado de sua cama, você morreria 
asfixiado. Explique fisicamente por que é 
muito improvável que isso ocorra.
Como foi visto no estudo da segunda Lei da Termodinâmica, 

toda vez que um sistema pode distribuir sua energia livre-

mente, ele o faz de modo que a entropia sempre aumente. 

Ou seja, em qualquer sistema físico, a tendência natural é o 

aumento da desordem, de modo que é muito improvável 

que, espontaneamente, as moléculas de ar se agrupem todas 

em uma caixa.

2. Quando a água colocada no congelador de 
sua geladeira se transforma em gelo, passa 
de um estado de maior desordem molecu-
lar para um estado de menor desordem. 
Esse fato viola o princípio da entropia? 
Justifique sua resposta.
Não há violação do princípio da entropia, visto que a 

transformação da água no estado líquido para gelo não 

ocorre de forma espontânea, ou seja, é preciso que um 

trabalho seja realizado sobre o sistema para que haja a mu-

dança de estado.

3. (Enem – 2006) A figura a seguir ilustra 
uma gangorra de brinquedo feita com 
uma vela. A vela é acesa nas duas extre-
midades e, inicialmente, deixa-se uma 
das extremidades mais baixa que a outra. 
A combustão da parafina da extremidade 
mais baixa provoca a fusão. A parafina 
da extremidade mais baixa da vela pinga 
mais rapidamente que na outra extremi-
dade. O pingar da parafina fundida re-
sulta na diminuição da massa da vela na 
extremidade mais baixa, o que ocasiona 
a inversão das posições. Assim, enquan-
to a vela queima, oscilam as duas extre-
midades. Nesse brinquedo, observa-se a 
seguinte sequência de transformações de 
energia:

propoStaS de queStõeS para aplicação em avaliação

a) energia resultante de processo químico → 
energia potencial gravitacional → energia 
cinética.

b) energia potencial gravitacional → energia 
elástica → energia cinética.

c) energia cinética → energia resultante de 
processo químico → energia potencial 
gravitacional.

d) energia mecânica → energia luminosa → 
energia potencial gravitacional.

e) energia resultante do processo químico → 
energia luminosa → energia cinética.

4. (Enem – 2007) As pressões ambientais 
pela redução na emissão de gás estu-
fa, somadas ao anseio pela diminuição 
da dependência do petróleo, fizeram 
os olhos do mundo se voltarem para os 
combustíveis renováveis, principalmen-
te para o etanol. Líderes na produção e 
no consumo de etanol, Brasil e Estados 
Unidos da América produziram, juntos, 
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cerca de 35 bilhões de litros do produto 
em 2006. Os EUA utilizam o milho como 
matéria-prima para a produção desse ál-
cool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-
-de-açúcar. A tabela a seguir apresenta 
alguns índices relativos ao processo de 
obtenção de álcool nesses dois países.

d) menos eficiente, pois o balanço ener-
gético para se produzir o etanol a 
partir da cana é menor que o balanço 
energético para produzi-lo a partir 
do milho.

e) menos eficiente, pois o custo de produ-
ção do litro de álcool a partir da cana é 
menor que o custo de produção a partir 
do milho.

5. em aulas anteriores, reproduzimos uma eo-
lípila, a máquina de Heron. ela não pode ser 
considerada uma “máquina” a vapor, como 
aquelas desenvolvidas no século Xviii, 
pois não funciona em ciclos. uma forma de 
torná-la uma máquina seria inventar uma 
forma de fazer o calor voltar para a fonte 
quente. o esquema a seguir representa uma 
máquina desse tipo. Se fosse possível fazer 
o calor voltar espontaneamente para a fonte 
quente, essa máquina funcionaria infinita-
mente: seria um moto-perpétuo! explique 
por que isso não é possível. 

cana milho

produção de 
etanol

8 mil litros/ha 3 mil litros/ha

gasto de energia 
fóssil para 
produzir 1 litro 
de álcool

1 600 kcal 6 600 kcal

balanço 
energético

positivo: gasta-se
1 caloria de 
combustível fóssil 
para a produção 
de 3,24 calorias de 
etanol

negativo: gasta-se
1 caloria de 
combustível fóssil 
para a produção 
de 0,77 caloria de 
etanol

custo de 
produção/litro

uS$ 0,28 uS$ 0,45

preço de venda/
litro

uS$ 0,42 uS$ 0,92

produção de álcool Brasil e eua. Revista Globo Rural, 
jun.2007 (com adaptações). 

Tabela 12.

 Se comparado com o uso do milho como 
matéria-prima na obtenção do etanol, o 
uso da cana-de-açúcar é:

a) mais eficiente, pois a produtividade do 
canavial é maior que a do milharal, su-
perando-a em mais do dobro de litros 
de álcool produzido por hectare.

b) mais eficiente, pois se gasta menos ener-
gia fóssil para se produzir 1 litro de ál-
cool a partir do milho do que para pro-
duzi-lo a partir da cana.

c) igualmente eficiente, pois, nas duas si-
tuações, as diferenças entre o preço de 
venda do litro do álcool e o custo de sua 
produção se equiparam.
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Embora essa máquina não viole o princípio da conservação de 

energia, não é possível fazer com que o calor volte espontanea-

mente para a fonte quente. Sempre é preciso que haja um gasto 

externo de energia para que o calor retorne para a fonte quente.
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que maneira os chumbinhos aquecem em 
razão do movimento de queda. Peça a eles 
que avaliem se um tubo mais longo surti-
ria efeitos mais pronunciados no aumento 
da temperatura dos chumbinhos. Se não 
estavam quentes no início, de onde surgiu 
o calor no interior do tubo de PVC que as 
tornou quentes? Discuta com eles o que 
significa dizer que um corpo “aqueceu”, 
em termos da estrutura atômico-molecu-
lar. Faça a mesma análise para o corpo 
responsável pelo aquecimento, ou seja, os 
braços dos alunos que executaram o traba-
lho. Pergunte de onde veio esse trabalho. 
Apresente os experimentos originais de 
Joule para as medidas de transformação 
das diversas formas de energia em calor. 
Busque nas provas do Enem ou em outras 
provas de avaliação (Fuvest, Unicamp etc.) 
novas questões sobre o tema.

 f Refaça a Situação de Aprendizagem 14. 
Porém, solicite aos alunos que elaborem 
esquemas de funcionamento das várias 
máquinas a vapor dos séculos XVII e 
XVIII, indicando suas deficiências em 
relação às máquinas térmicas atuais. 
Em particular, peça a eles que expliquem 
quais são as vantagens de uma máquina 
que trabalha em ciclos. Essa será uma 
boa atividade de revisão sobre o tema.

 f Retome com os alunos as cinco questões de 
avaliação do tema 6. Se julgar necessário, 
busque outras questões semelhantes em pro-
vas de vestibular ou nas avaliações do Enem.

Os principais objetivos deste Caderno são: 
levar os alunos a compreender o equivalente 
mecânico do calor em uma perspectiva con-
ceitual e histórica, o funcionamento das má-
quinas térmicas e a degradação da energia. 
Embora haja várias habilidades e competên-
cias listadas ao longo das atividades propos-
tas, pelo menos cinco devem ser garantidas 
para a continuidade de estudos nesta fase:

 f identificar a presença de calor, trabalho e 
energia em diferentes fenômenos cotidianos;

 f analisar e prever fenômenos ou resultados 
de experimentos científicos, organizando e 
sistematizando informações dadas;

 f avaliar os impactos sociais e econômicos 
das máquinas térmicas no processo histó-
rico de desenvolvimento da sociedade (Re-
volução Industrial);

 f caracterizar o funcionamento das máqui-
nas térmicas em termos de ciclos fechados;

 f identificar e caracterizar a conservação e 
as transformações de energia em diferen-
tes processos de sua geração e uso social 
e comparar diferentes recursos e opções 
energéticas.

Caso essas habilidades não tenham sido 
trabalhadas satisfatoriamente pelos alunos, 
sugerimos três estratégias para recuperação:

 f Reaplicação da Situação de Aprendiza-
gem 12, em pequenos grupos (dois ou três 
alunos). Busque discutir com os alunos de 

ProPoSTA DE SiTuAção DE rECuPErAção
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rECurSoS PArA AMPliAr A PErSPECTiVA Do 
ProFESSor E Do Aluno PArA A CoMPrEEnSão  
Do TEMA

Além dos livros didáticos encontrados no mer-
cado, nos sites apresentados a seguir existe mate-
rial de apoio para complementar o planejamento 
das aulas. Há cinco espaços específicos para con-
sulta de materiais de ensino que ampliam as dis-
cussões propostas em todo o Caderno:

Sites 

Conpet. Disponível em: <http://www.conpet.
gov.br/portal/conpet/pt_br/pagina-inicial.
shtml>. Acesso em: 23 maio 2013. O Conpet 
é um programa nacional da racionalização do 
uso dos derivados do petróleo e do gás natural 
vinculado ao Ministério de Minas e Energia, 
coordenado por representantes de órgãos do 
Governo Federal e da iniciativa privada e ge-
rido com recursos técnicos, administrativos e 
financeiros da Petrobras S.A. 

Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares 
(Nupic). Disponível em: <http://www.nupic.fe. 
usp.br/>. Acesso em: 23 maio 2013. Site virtu-
al do Núcleo de Pesquisa em Inovação Curri-
cular da Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo (USP). Contém sequências 
de ensino, propostas de atividades, objetos 
virtuais de aprendizagem, vídeos  sobre ativi-
dades e montagens experimentais. 

PEC/PEBII − Construindo sempre. Disponí-
vel em: <paje.fe.usp.br/estrutura/pec/> Aces-
so em: 23 maio 2013. Espaço originário do 
Programa de Formação Continuada de Pro-
fessores do Ensino Médio de Física. Contém 
os Cadernos utilizados nos cursos, com leitu-
ras e propostas de atividades de ensino.

Profis. Disponível em: <http://fep.if.usp.
br/~profis/gref_leituras.html>. Acesso em: 
23 maio 2013. Espaço de apoio, pesquisa e 
cooperação de professores de Física para pro-
mover projetos e atividades complementares. 
Engloba diversos materiais de ensino de Físi-
ca, como banco de teses e trabalhos na área 
de ensino de Física, eventos e todo material 
desenvolvido pelo GREF.

Pro-Universitário. Disponível em: <http://
www.cienciamao.if.usp.br/tudo/index.php?m
idia=pru&filter=disciplina&by=f%EDsica>. 
Acesso em: 23 maio 2013. Programa de apoio 
aos estudantes do Ensino Médio, ministrado 
por alunos de licenciatura da USP. Contém o 
material produzido para uso no Ensino Mé-
dio, em sua maioria textos e questões. 
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ConSiDErAçõES FinAiS

Os temas tratados neste Caderno propõem a 
abordagem do estudo do calor e da temperatu-
ra, partindo de sua presença no cotidiano. Es-
pera-se que os alunos sejam sensibilizados para 
as trocas de calor e suas fontes e façam relações 
com a transferência da energia na matéria e na 
radiação. A medida do calor a partir da tempe-
ratura, o modelo cinético-molecular, o cálculo 
do calor trocado nos sistemas e o calor como 
radiação completam os conteúdos tratados.

A fim de que o aprendizado se torne mais 
significativo e as aulas, mais estimulantes, as 
atividades propostas sempre buscam conside-
rar o cotidiano dos alunos. O propósito é fazer 
que o ensino da Física forneça elementos que 
permitam a construção de uma nova leitura do 
mundo, apresentando aos alunos uma forma de 
olhar os fenômenos presentes no dia a dia de 
maneira bastante diversa do que estão acostu-
mados. Longe de usar o cotidiano como mera 
contextualização, o objetivo principal é fazer 
que a Física seja apresentada como um instru-
mento de entendimento e compreensão dos mis-
térios do Universo.

O caminho conceitual traçado ao longo 
deste Caderno permite o aprofundamento do 
estudo do calor como energia, levando a ex-
plorar conteúdos e procedimentos relaciona-
dos à equivalência entre trabalho mecânico e 
calor e à conservação da energia e entropia.

Além de fornecer elementos essenciais para 
a leitura de inúmeros fenômenos térmicos 

presentes no cotidiano, este Caderno permite 
construir a ponte para a introdução e a discus-
são de conteúdos. Eles possibilitam entender 
situações importantes da vida moderna, como 
o impacto das máquinas a vapor na Revolu-
ção Industrial, o funcionamento dos motores 
a combustão e as necessidades para a produ-
ção de energia em grande escala.

Caso perceba que os experimentos são de 
difícil acesso para os alunos, sendo impossível 
que cada grupo disponha dos materiais expe-
rimentais necessários para a realização das 
atividades, faça-os de maneira demonstrativa. 
Todavia, lembre-se sempre de realizá-los de 
modo que todos os alunos possam observar 
e entender o processo experimental, desde o 
porquê do arranjo e o levantamento de hipó-
teses até a análise dos resultados e a síntese 
das observações. Até na situação de demons-
tração, as competências leitora e escritora de-
vem ser almejadas.

Por fim, é preciso ficar claro que as  
Situações de Aprendizagem propostas neste 
Caderno devem, necessariamente, ser uti-
lizadas de maneira adaptada às condições 
nas quais se encontram sua escola e sala de 
aula. Além disso, como qualquer material di-
dático, este Caderno não é autossuficiente e 
necessita ser complementado por outros ma-
teriais de apoio, como os livros didáticos de 
sua preferência.

Bom trabalho!
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quADro DE ConTEúDoS Do EnSino MéDio 

1a série 2a série 3a série

V
ol

um
e 

1

MoViMEnToS: 
grAnDEZAS, VAriAçõES 
E ConSErVAçõES

–  Grandezas do movimento: 
identificação, caracterização 
e estimativa

–  Quantidade de movimento  
linear, variação e conservação

–  Leis de Newton

–  Trabalho e energia mecânica

–  Equilíbrio estático e dinâmico 

CAlor, AMBiEnTE E 
uSoS DE EnErgiA

–  Fenomenologia: calor,  
temperatura e fontes

–  Trocas de calor e propriedades 
térmicas da matéria

–  Aquecimento e clima

–  Calor como energia

–  Máquinas térmicas

–  Entropia e degradação de 
energia

EquiPAMEnToS  
EléTriCoS

–  Circuitos elétricos

–  Campos e forças  
eletromagnéticas

–  Motores e geradores

–  Produção e consumo de 
energia elétrica

V
ol

um
e 

2

uniVErSo, TErrA E ViDA

–  Universo: elementos que o 
compõem

–  Interação gravitacional

–  Sistema Solar

–  Origem do universo e  
compreensão humana

SoM, iMAgEM E  
CoMuniCAção

–  Som: fonte, características 
físicas e usos

–  Luz: fontes e características 
físicas

–  Luz e cor

–  Ondas eletromagnéticas e 
transmissões eletromagnéticas

MATériA E rADiAção

–  Matéria, suas propriedades e 
organização

–  Átomo: emissão e absorção 
da radiação

–  Fenômenos nucleares

–  Partículas elementares

–  Microeletrônica e informática
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