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COZINHANDO COM A FÍSICACOZINHANDO COM A FÍSICACOZINHANDO COM A FÍSICACOZINHANDO COM A FÍSICA    

    
Figura 1: Cozinheiro1 

 

Tudo que você precisa saber na 

preparação de alimentos e no uso de 

utensílios de cozinha. 

 
 

                                                           
1 Cozinheiro chefe, pequena ilustração Vetor grátis. Disponível em: <http://br.freepik.com/fotos-
vetores-gratis/chefe-cozinheiro> Acesso em: 28 de setembro 2015. 
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
 

Este material didático tem sua origem na dissertação de mestrado “A 

contribuição do ensino de Física no Ensino Médio integrado da Escola Técnica de 

Alimentos (panificação e derivados de leite) – NATA”, apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre. 

Nesse sentido, expressa respostas aos anseios do próprio autor ao se 

conscientizar da necessidade de mudança nas práticas educativas voltadas ao 

ensino de Física como forma de melhor contribuir para a formação de estudantes de 

um Curso Técnico Integrado. 

Fundamentado nos pressupostos teóricos de Gaston Bachelard e de David 

Ausubel, o material didático tem como objetivo proporcionar uma aprendizagem de 

Física relacionada a conceitos de Calor e Temperatura, a partir de perguntas 

relativas a situações do cotidiano de uma cozinha. Esperamos, com este enfoque, 

conduzir à reflexão sobre os conceitos da Física em sua aplicabilidade prática na 

produção de alimentos. 

 O material se destina à aplicação no 1º semestre da 2ª série do Ensino 

Médio, como uma proposta de apoio ao professor para uma abordagem mais 

contextualizada dos conceitos da Fisica, contribuindo para que o aluno possa refletir 

e construir o seu conhecimento de forma mais significativa. 

Quando entramos numa cozinha, seja em casa ou na panificação, nos 

deparamos com diversos equipamentos e utensílios, como fogão, forno elétrico, 

forno de micro-ondas, geladeira, panela de presão, batedeira, garrafa témica, copos, 

pratos, e etc. O preparo de alimentos pode levar a dois extremos, o de quente e o de 

frio, que estão associados ao fogão (ou ao forno) e a geladeira, respectivamente. É 

neste contexto que podemos abordar situações afins aos conceitos de Temperatura 

e Calor. 

A seguir colocamos algumas perguntas para que o professor possa discutir 

com os alunos de modo a conduzi-los numa reflexão sobre os conceitos de Calor, 

Temperatura e Dilatação, mediante o ambiente de uma cozinha. 
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Como forma de organizar os conceitos científicos são apresentados alguns 

conceitos relativos aos fenômenos térmicos que poderão ser mais bem explorados 

nas sugestões de experimentos. 

Por fim, sugerimos uma aproximação dos estudantes com o 

desenvolvimento da tecnologia, por meio de uma analogia entre máquinas témicas e 

a panela de pressão. 
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PERGUNTAS PROBLEMATIZADORASPERGUNTAS PROBLEMATIZADORASPERGUNTAS PROBLEMATIZADORASPERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS    

1) Por que a panela de pressão cozinha alimentos mais duros de forma mais 

rápida e eficiente2? 

Resposta: A água é a substância química usada no cozimento de diversos  

alimentos e pode ser encontrada nos três estados físicos da matéria. E sob pressão 

de 1 atm, ao nível do mar, a água passa do estado líquido para o estado gasoso 

quando atinge a temperatura de 100 oC.  

O artifício usado pela panela de pressão, no cozimento dos alimentos, 

consiste no controle da saída dos vapores produzidos pela água, que é controlada 

por uma válvula que fica na tampa da panela de pressão, já estando esta fechada 

durante o cozimento dos alimentos. O alimento imerso em água e dentro da panela 

de pressão fechada, durante o aquecimento junto ao fogo, faz os vapores 

produzidos pressionarem a superfície da água, aumentando a pressão e fazendo a 

água ferver em temperatura mais alta, no caso, próxima de 120 oC. A elevação do 

ponto de ebulição da água cria o ambiente de cozimento dos alimentos em 

temperatura mais alta, favorecendo um cozimento mais rápido e eficiente, para 

amolecer e preparar os alimentos  

 

2) Qual a forma mais rápida de descongelar um alimento? É colocando num 

recipiente de metal ou em outro de vidro3? 

Resposta: É colocando o alimento no recipiente de metal, pois os metais são bons 

condutores de calor, o que facilita a condução da Energia Térmica (calor) do 

ambiente que, em contato com o metal, e no contato deste, conduz o calor para a 

superfície do alimento. 

3) Por que as carnes congeladas mudam de aspecto ao serem 

descongeladas4? 

                                                           
2 Adaptado de: MIGLIAVACCA, Alencar; WITTE, Gerson. A física na cozinha. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2014. 
3 Adaptado de: CARVALHO, Regina Pinto de. Física do dia a dia, volume 2: 104 perguntas e 
respostas fora da sala de aula... e uma na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
4 CARVALHO, Regina Pinto de. Física do dia a dia, volume 2: 104 perguntas e respostas fora da sala 
de aula... e uma na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
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Resposta: Lembrando da dilatação/contração anômala da água em relação à 

determinada faixa de variação de temperatura e também que substâncias diferentes 

sofrem variações de suas dimensões de forma desigual, uma em relação a outra 

substância, podemos afirmar que a água contida no interior das células, durante o 

processo de congelamento, tem o seu volume aumentado (devido ao fenômeno 

anômalo), o que pode causar o rompimento das paredes da célula. No 

descongelamento, as células rompidas terão um aspecto diferente da sua forma 

original, fazendo mudar a aparência do alimento. 

4) Qual seria a melhor maneira de se retirar uma travessa quente de um forno? 

É com um pano seco ou com um pano molhado5? 

Resposta: A melhor maneira é usar um pano seco, que é um isolante térmico; o que 

não acontece bem com um pano molhado, pois a água apresenta boa mobilidade 

pelas fibras do pano, podendo levar o calor consigo através dele. 

5) Por que a preferência no aquecimento de alimentos colocados em 

recipientes de vidro pirex, ao invés do vidro comum6 ? 

Resposta: O vidro pirex se dilata e se contrai menos do que o vidro comum, 

conforme a temperatura aumenta (havendo dilatação) ou diminui (havendo 

contração). O recipiente de vidro comum e o de vidro pirex não são bons condutores 

de calor; entretanto, na influência de temperaturas mais elevadas, ambos sofrem 

grande dilatação na superfície externa. O vidro comum sofre maior dilatação, o que 

faz com que se quebre com mais facilidade que o vidro pirex. 

6) Qual a diferença, entre o forno de micro-ondas e o forno elétrico, no 

aquecimento dos alimentos7? 

Resposta: O aquecimento dos alimentos no forno de micro-ondas ocorre do interior 

dos alimento para fora, através da interação das moléculas de água que se agitam 

produzindo calor. No forno elétrico, o aquecimento ocorre de fora para dentro dos 

alimentos através da propagação de calor. 

                                                           
5  CARVALHO, Regina Pinto de. Física do dia a dia, volume 2: 104 perguntas e respostas fora da sala 
de aula... e uma na sala de aula. Belo horizonte: Autêntica, 2013. 
6  Adaptado de: CARVALHO, Regina Pinto de. Física do dia a dia, volume 2: 104 perguntas e 
respostas fora da sala de aula... e uma na sala de aula. Belo horizonte: Autêntica, 2013. 
7 Adaptado de: NUNES, Danielle Duda. A física na cozinha. Brasília. Trabalho de Conclusão de Curso 
para obtenção do grau de Licenciatura em Física. Universidade Católica de Brasília. Junho/ 2008. 
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7) Por que não devemos colocar objetos de metal no forno de micro-ondas8? 

Resposta: No interior do forno de micro-ondas são criadas correntes elétricas no 

metal, por efeito do campo elétrico gerado. Este fenômeno pode danificar o aparelho 

e ainda gerar superaquecimento, podendo pegar fogo em algum papel que possa 

estar em contato. 

8) Os alimentos aquecidos ou preparados com o uso do forno de micro-ondas 

podem se tornar radioativos9? 

Resposta: Não, pois o seu funcionamento é resultado da interação das micro-ondas 

com as moléculas de água dos alimentos que vibram gerando calor de dentro para 

fora do alimento. Um alimento só pode tornar-se radioativo através da sua 

contaminação com elementos químicos radioativos. 

9) Por que água e óleo não se misturam10? 

Resposta: O óleo e a água não se misturam, ou, melhor dizendo, são insolúveis, 

porque as suas moléculas apresentam polaridades diferentes, ou seja, a água é 

polar, enquanto que o óleo é apolar. As ligações dos átomos de Hidrogênio na 

molécula da água são fortes o bastante para impedir qualquer ligação com alguma 

molécula de óleo, impedindo assim, que haja a mistura.  

É importante observar que o óleo, por ser menos denso do que a água, 

acaba ocupando a parte superior quando imerso em água, caracterizando a 

separação de fases, observada entre as duas substâncias citadas na mistura.  

10) Quando colocamos um sanduíche de queijo para esquentar no forno 

elétrico sobre papel-alumínio até que o queijo derreta, sabemos que o forno 

está bem quente e, ao retirar o sanduíche, podemos nos queimar. Porém, 

                                                           
8 Adaptado de: MIGLIAVACCA, Alencar; WITTE, Gerson. A física na cozinha. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2014. 
9 STEFANOVITS, A (Ed). Ser Protagonista: Física 3º ano. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 2013.  
10 Adaptado de: BOHN, Fernando Pudell. Tratamento do Efluente Gerado na Lavagem de Veículos. 
Trabalho de Conclusão de Curso, para obtenção do Título de Engenheiro Mecânico. Departamento 
de Ciências Exatas e Engenharias. UNIJUÍ, Panambi (RS), 2014. 
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puxar o sanduíche pelo papel-alumínio é mais seguro, uma vez que este 

parece estar mais frio. Por que isso acontece11? 

Resposta: Como a folha de papel-alumínio é fina e seu calor específico é baixo, 

apenas uma pequena quantidade de calor passa para a nossa mão quando 

tocamos. 

11) Por que a batata posta a fritar em óleo deve estar seca12? 

Resposta: O óleo, estando bem quente para fritar a batata, pode estar a 100 oC, 

pois o óleo, além de aquecer bem mais rápido do que a água e tendo o ponto de 

ebulição maior, permanece no estado líquido, ao contrário da água que evapora a 

100 oC. Quando ocorre o contato de uma gota de água em menor temperatura com 

o óleo a 100 oC, a gota de água vai se dilatar violentamente, projetando o óleo 

circundante de forma perigosa, podendo atingir quem estiver por perto. 

12) Por que friccionando uma tampa de recipiente de conservas, ela abre com 

maior facilidade13? 

Resposta: O friccionamento aquece a tampa por atrito. A dilatação na tampa é 

maior por ser de metal, com isso a tampa se dilatará em relação à boca do frasco de 

conserva, criando uma pequena folga e facilitando a sua abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe. Física para o Ensino Médio 2. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
12 CARVALHO, Regina Pinto de. Física do dia a dia, volume 1: 105 perguntas e respostas fora da 
sala de aula. 3ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
13

 Autor do produto. 
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ALGUNS CONCEITOS DA ALGUNS CONCEITOS DA ALGUNS CONCEITOS DA ALGUNS CONCEITOS DA TERMOLOGIATERMOLOGIATERMOLOGIATERMOLOGIA    
 

Quando tiramos um bolo quentinho do forno e o colocamos sobre a mesa, 

observamos que após algum tempo ele estará mais frio, ou seja, em menor 

temperatura. Isso ocorre porque o bolo perdeu calor para o ambiente, na 

transferência de energia com o ar que o circunda e também com a mesa que o 

apoia. 

Figura 2: Ilustração do bolo sobre a mesa. 

. 

 

 

 

 

Fonte:o autor 

O Calor é uma forma de energia que só percebemos quando há diferença de 

temperatura entre os corpos ou sistemas que interagem entre si. Não podemos falar 

em calor de um corpo, mas  na quantidade de calor que o corpo perde ou ganha em 

suas interações com os outros corpos, ou seja, ´para que haja calor, os corpos 

envolvidos devem estar em diferentes temperaturas para que o fenômeno do calor 

ocorra. Então, podemos dizer que calor é energia em trânsito (devido às 

transferências), motivado por diferença de temperatura entre os corpos. 

Para medir a temperatura dos corpos usamos um instrumento denominado 

termômetro. O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro 

graduado com um bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, 

chamado tubo capilar. A graduação do bulbo capilar refere-se a uma escala para a 

medida de temperatura. A Figura três ilustra termômetros graduados, 

respectivamente, nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 
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Figura 3: Ilustração de termômetros graduados nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 

 

 
Fonte: o autor 

Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio 

aumentam sua agitação fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. 

Cada altura atingida pelo mercúrio está associada a uma temperatura. 

A leitura da temperatura é feita através da altura que o líquido ocupa no tubo 

capilar do termômetro.  

A matéria, basicamente, pode se apresentar em três tipos de estados físicos 

(sólido, líquido e gasoso), que são determinados pelo estado de agregação de suas 

moléculas. E a energia cinética de suas moléculas determina o grau de agitação que 

é associado à energia térmica.  

Na construção de um termômetro devem ser levados em consideração os 

valores de temperatura que evidenciam a mudança de estado físico da matéria, que 

no caso serão os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água. 

Na escala Celsius o ponto de fusão do gelo é o valor zero grau. E o ponto de 

ebulição da água é o valor 100. 

Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo é o valor 32. E o ponto de 

ebulição da água é o valor 273. 

Na escala Kelvin, o ponto de fusão do gelo é o valor 273. E o ponto de 

ebulição da água é o valor 373. 

No contato de uma substância como, por exemplo, uma panela com água 

numa chama de um fogão observa-se que, após algum tempo a água começa a 

ferver, atingindo o seu ponto de ebulição, o que significa maior grau de agitação das 

suas moléculas constituintes.  E se retirarmos a panela com água do seu contato 

com a chama do fogão e colocarmos um recipiente com gelo em contato com essa 

água, ela esfriará, dando a conclusão de que as suas moléculas diminuíram o seu 
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grau de agitação. Com isso, a temperatura de um corpo ou de uma substância é 

dada pelo grau de agitação ou de vibração de suas moléculas. 

A sequência de experimentos a seguir dará a ideia de como os conceitos de 

Calor e Temperatura estão associados à agitação das moléculas do corpo, 

procurando favorecer uma melhor compreensão da dilatação térmica. 
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SUGESTÕES DE SUGESTÕES DE SUGESTÕES DE SUGESTÕES DE EXPERIMENTOSEXPERIMENTOSEXPERIMENTOSEXPERIMENTOS    
 

EXPERIMENTO 1: EXPANSÃO DOS GASES14 

 

Objetivo: verificar o conceito da dilatação dos gases. 

Material:  

� Garrafa de Pet de 1500 ml vazia e sem tampa;  

� Bexiga de aniversário; 

� Um balde com água quente; 

� Um balde com água fria. 

Procedimento:  

� Coloque a bexiga na boca da garrafa vedando a sua saída; 

� Coloque a garrafa em contato com a água quente, aproximadamente 50 0C, por 

6s; 

� Coloque a garrafa em contato com a água fria, aproximadamente 23 0C, por 6s. 

 

Figura 4a: Garrafa em temperatura ambiente. 

 

Fonte: o autor 

                                                           
14 SAAD, Fuar Daher. Demonstrações em Ciências: Explorando os fenômenos da pressão do ar e 
dos líquidos através de experimentos simples. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.  31 p. 
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Figura 4b: Garrafa em água aquecida. 

 

 

Fonte: o autor 

 

EXPERIMENTO 2: TERMOSCÓPIO DE ÁGUA15  

 

Objetivo: verificar o conceito da dilatação dos líquidos no funcionamento dos 
termômetros.  

Material:  

� Lâmpada incandescente de vidro;  

� Caneta esferográfica incolor;  

� Água;  

� Corante vermelho;  

� Massa adesiva epóxi. 

� Seringa descartável de 10 ml. 

Procedimento: 

� Retire o miolo do fundo da lâmpada (parte rosqueada) e toda a parte interna de 
vidro; 

� Coloque o tubo da caneta esferográfica incolor pela abertura da lâmpada e vede-a 
com a massa adesiva epóxi. 

                                                           
15 Experimento disponível em: <https://youtu.be/KeOLVvW0Mco>. Acesso em: 26 Jan. 2015. 
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� Após 2 horas, preencha a lâmpada com água tingida pelo corante através do tubo 
da caneta com o auxílio de uma seringa descartável. Está pronto o termoscópio. 

� Aqueça o termoscópio, mergulhando-o, por exemplo, em água fervente. Será 
perceptível a água colorida subindo no interior do tubo da caneta, conforme 
ilustrado na Figura 5b. 

 

Figura 5a: Termoscópio em água fria. 

 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 5b: Termoscópio em água quente. 

 

Fonte: o autor 
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EXPERIMENTO 3: DIFERENÇA DE PRESSÃO 16 
 

Objetivo: Verificar a relação entre temperatura e pressão a volume constante. 
Material:  

� Garrafa Pet (1500 ml) macia e vazia dotada de tampa;  

� 1 litro de água quente, aproximadamente 50 0C; 

� Um balde com água fria, aproximadamente 23 0C. 

 

Procedimento:  

� Após aquecer a água em torno de 60º C coloque o fundo da garrafa, vazia e sem 

a tampa, em contato com a água quente por, aproximadamente, 6s e feche a 

boca da garra com a tampa;  

� Retire a garra Pet da água quente e coloque o fundo da garrafa Pet em contato 

com a água fria do balde por aproximadamente 6s, para logo em seguida retirar 

da água e observar o efeito do estrangulamento da garrafa; 

� Após observar o estrangulamento, retire a tampa e observe a garrafa voltar ao 

normal com a entrada de ar. 

 

Figura 6a: Garrafa aberta pronta para o contato com água quente. 

 
Fonte: o autor 

                                                           
16 Adaptado de: SAAD, Fuar Daher. Demonstrações em Ciências: Explorando os fenômenos da 
pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da 
Física, 2005.  27 p. 
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Figura 6b: Garrafa fechada em temperatura ambiente. 

 

Fonte: o autor 

 
 

EXPERIMENTO 4: CONDUÇÃO DE CALOR17 
 
 

Objetivo: Verificar a condução do calor no meio sólido não isolante. 

Material:  
 
� Uma barra metálica;  

� Suporte de madeira; 

� Vela; 

� Base de madeira; 

� Tachinhas. 

 

Procedimento: 

� Faça uma montagem, conforme a ilustração da Figura 5. Para tanto, a placa 

metálica é parafusada no suporte de madeira e encaixada na base de madeira. 

 

                                                           
17 Adaptado de: GASPAR, Alberto. FÍSICA volume único: Livro do professor. 1 ed. São Paulo: Ática, 
2008. 366 p. 
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� Acenda a vela e pingue as gotas da parafina derretida na barra metálica para que, 

em cada gota, seja colada uma tachinha, distanciada uma da outra de 2 cm 

aproximadamente; 

� Use a vela acesa para aquecer a extremidade livre da barra metálica e veja as 

tachinhas caindo com o tempo, uma por uma, a partir da extremidade aquecida. 

 

Figura 7: Ilustração da montagem para o experimento. 

 

Fonte: o autor 

 

EXPERIMENTO 5a: CALOR ESPECÍFICO18  

 

Objetivo: Verificar que substâncias diferentes perdem calor para o ambiente em 
quantidades diferentes. 

Material:  

� Copo de plástico 200 ml, preenchido com água pela metade;  

� Copo de plástico 200 ml, preenchido com óleo pela metade. 

Procedimento: 

� Usar a mesma quantidade de água e óleo em cada copo; 

� Colocar os copos de óleo e água no congelador por 3 horas. 

                                                           
18 Experimento disponível em:<https://youtu.be/eDXw_e3Mv0U>. Acesso em: 26 Jan. 2015. 
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� Após as 3 horas, retirar do congelador e observar o efeito a cada intervalo de 

5 min. 

O que observar: O óleo vai fundir primeiro (em menor tempo) do que a 

água, mostrando que com menos energia térmica ele se descongela, 

caracterizando um calor específico menor do que o da água. 

 

EXPERIMENTO 5b: CALOR ESPECÍFICO19  
 
 

Objetivo: Verificar que massas iguais de substâncias diferentes, ao receberem calor 
de uma mesma fonte térmica, durante um mesmo intervalo de tempo, aumentam a 
temperatura com velocidades diferentes.  
 
Material:  
� Uma fonte de calor (aquecedor elétrico);  

� Dois recipientes resistentes ao calor; 

� Balança; 

� 2 termômetros; 

� 60 g de água e óleo. 

 

Procedimento: 

� Verificar a massa de cada recipiente na balança; 

� Colocar a mesma quantidade em massa de óleo e água, em cada recipiente, com 

o auxílio da balança. 

� Medir a temperatura inicial da água e do óleo;  

� Levar os dois recipientes ao aquecimento com a mesma fonte de calor; 

� Cronometrar o tempo até que um deles atinja a temperatura de 70 oC; 

� Usar uma tabela para registrar as temperaturas a cada instante que for pré-

estabelecido; 

� Construir um gráfico (tempo x temperatura) para água e óleo;  

� Calcular o calor específico do óleo considerando que o calor específico da água é 

igual a 1 cal/goC. 

 

                                                           
19 Experimento adaptado e disponível em:< https://youtu.be/0NBGoySNsBk>. Acesso em: 26 Jan. 
2015. 
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Medições t (      ) θágua (
       ) θóleo (

     ) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Tabela 1: temperatura versus tempo. 

 

Calor específico da água c = 1 cal/goC 

 

Qágua = Qóleo 

Observação: neste experimento os alunos, além de observar a diferença da 

velocidade no aumento de temperatura de cada substância, irão exercitar suas 

habilidades matemáticas relacionadas a um fenômeno físico. 
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UMA MÁQUINA TÉRMICA NA COZINHAUMA MÁQUINA TÉRMICA NA COZINHAUMA MÁQUINA TÉRMICA NA COZINHAUMA MÁQUINA TÉRMICA NA COZINHA    
 

A máquina térmica é um dispositivo capaz de converter calor em trabalho. 

Ela funciona em ciclos que utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, uma 

fonte quente (maior temperatura), onde recebe calor, e uma fonte fria (menor 

temperatura), em que há a rejeição do calor. 

Não existe uma máquina térmica com total eficiência; sendo assim, o 

rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. 

Nas Figuras 8a e 8b são ilustrados, respectivamente, um esquema de 

funcionamento de uma máquina térmica e sua analogia com uma panela de 

pressão. 

 

Figura 8a: Esquema do funcionamento de uma máquina térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

Figura 8b: Analogia com a panela de pressão 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 


