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Apresentação  

 

Caro Professor!  

 

Este trabalho de apoio ao professor de Física consiste num manual de instrução 

para aplicação do produto educacional, sendo um experimento prático a ser realizado 

em sala de aula, que pode ser utilizado como público alvo alunos do segundo ano do 

ensino médio, tendo como sugestão ministrar em seis horas/aulas de cinquênta minutos 

cada, e contempla os conteúdos; trabalho realizado por um gás, primeira e segundas leis 

da termodinâmica, e a aplicação prática de uma máquina térmica. 

  

Neste material é apresentado um a sequência didática, a relação de  dois vídeos 

sugeridos sobre o assunto, os materiais utilizados, os procedimentos de montagem e 

execução do experimento. Para cada aula temos também questionário prévio  aplicado 

antes do experimento, e após o experimento, também aplicamos um questionário. 

 

Nas aulas seguintes, propomos a utilização de dois vídeos, e um questionário a 

ser aplicado posterior aos vídeos. 

 

Pretende-se com a utilização desse produto educacional, facilitar a visualização 

de aplicações do cotidiano do aluno sobre o conteúdo, e também com o auxílio do 

experimento, criar um ambiente de interação e curiosidade, levando o aprendiz a 

descoberta e a facilidade de aprender.No presente trabalho propomos uma maneira 

diferenciada de apresentar e transmitir os conceitos de termodinâmica, Física térmica e 

a importância das máquinas térmicas para o desenvolvimento das cidades e da Ciência.  

 

Este trabalho tem como objetivo oferecer aos alunos do segundo ano do Ensino 

Médio uma aprendizagem dinâmica e significativa. 

  



 

 

 

Adotou-se a abordagem qualitativa e quantitativa, sendo que os instrumentos 

para coleta de dados utilizados foram questionários construídos pelo próprio autor e 

aplicados aos alunos conforme descrito acima.  A abordagem qualitativa foi analisando 

as respostas dos alunos quanto à coerência. 

 

Os referenciais teóricos do trabalho foram os autores David Ausubel, Joseph D. 

Novak e Marco Antonio Moreira, sustentando as teorias de aprendizagem significativa e 

significativa crítica. 

 

Os resultados obtidos decorrentes da aplicação da metodologia, depois de 

sistematizados e analisados nos mostraram favoráveis ao trabalho realizado e, com a 

participação efetiva dos alunos. Por fim, disponibiliza-se um produto educacional com 

uma sequência de atividades para o ensino-aprendizagem de termodinâmica no Ensino. 
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Introdução  

 

Este trabalho foi desenvolvido para ajudar o professor a apresentar os 

conceitos sobre termodinâmica de forma diferenciada aos alunos do 2º ano do ensino 

médio.  

 

O tempo para realização do trabalho é de aproximadamente de seis aulas.  

 

Quando aplicado em sala de aula observou-se uma avaliação positiva dos 

alunos no método aplicado, 89 % aprovaram e, 75 % dos alunos disseram ter 

facilitado a aprendizagem, a população total solicitou mais aulas experimentais, e um 

aumento significativo em 50% na aprendizagem e percepção dos alunos que 

normalmente possuem dificuldade em aprender termodinâmica. Os alunos 

apresentaram durante as atividades um grau de participação e melhora em seu 

aprendizado.  

 

Duvidas e sugestões: enviar e-mail para:  marco.linhares@ibest.com.br  ou  

marcolinhares015@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:marcolinhares015@gmail.com
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Manual de Instruções para Aplicação do Produto relativo aos 

Conteúdos de Termodinâmica.  

 

Disciplina onde poderão ser aplicadas as atividades propostas: Física - 2ª série do ensino 

médio, segundo bimestre na rede estadual de ensino. 

 

Duração das atividades: Seis horas/aula divididas em três dias. 

Uma aula de 50 minutos. 

 

AULA 1 (Duas horas/aulas) 

 

Tema da aula:   Aula Experimental de Termodinâmica 

Tempo total da aula no dia: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos). 

 

Objetivos específicos: 

 

• Introduzir os conceitos de trabalho e potência a partir de uma experiência prática. 

• Desenvolver o 1º momento pedagógico em sala de aula. 

• Introduzir os conceitos de calor e trabalho. 

• Apresentar a  primeira e a segunda lei da Termodinâmica. 

 

Desenvolvimento da aula:  

 

1) Preparação dos materiais: 

 

• Antes de realizar a experiência aplicar um questionário 1 ( anexo 1), com o objetivo de 

verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto.  

• Adquirir no comércio o material para a experiência. 

• Teremos um aparato experimental, com seringa ....... ( Figura 1).  

• Montar o aparato experimental.  

  

     Tempo estimado: 20 minutos.  
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Figura 1 

 

2) Realização da experiência em Sala de aula. 

 

• Explicar o desenvolvimento da experiência e introduzir o conceito de trabalho de um  

   gás. 

• Mostrar na prática a geração de vapor e a conseqüente realização de trabalho. 

• Introduzir o conceito de transformações gasosas. 

• Introduzir a primeira e a segunda  leis da Termodinâmica.  

• Promover um debate sobre os conceitos de termodinâmica observados no    

   experimento. 

 

            Tempo estimado: 40 minutos. 

 

3) Avaliar a Metodologia  Aplicada. 

 

• Solicitar aos alunos a avaliarem a aula experimental a partir de um questionário 2  

   previamente preparado  ( anexo 2).  

• Promover um debate com os alunos, sobre os pontos positivos e negativos apontados por eles 

para correções futuras. 

 

            Tempo estimado: 30 minutos. 
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AULA 2 (Duas horas/aulas) 
 

Tema da aula: Leis da Termodinâmica ( 1° lei e  2° lei ) 

Tempo total da aula no dia: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos). 

 

Objetivos específicos: 

         

• Reforçar o conceito de máquina térmica e trabalho realizado por um gás. 

• Enfatizar a importância das máquinas térmicas para o desenvolvimento das cidades e  

   suas contribuições para o desenvolvimento da Física e da Termodinâmica. 

• Demonstrar de forma prática as transformações de calor em trabalho mecânico. 

• Conhecer e aplicar a primeira lei da termodinâmica. 

• Conhecer e aplicar a segunda lei da termodinâmica. 

• Verificar as aplicações da Física no cotidiano. 

• Conhecer o mecanismo de funcionamento de um motor de carro como uma aplicação  

   prática das máquinas térmicas.   

• Consolidar os conteúdos propostos desde a aula número 1. 

 

Desenvolvimento da aula:  

  

1) Apresentar um vídeo sobre máquinas térmicas, como o objetivo de apresentar uma 

aplicação prática da termodinâmica no cotidiano ( vídeo 1) 

 

        Vídeo: Máquina Térmica. Disponível em  

         < https://www.youtube.com/watch?v=43-AebH3UdI >.   Acesso em: 17/01/2018. 

 

MÁQUINA TÉRMICA (1).mp4
 

 

 

2) Apresentar um vídeo sobre o funcionamento de um carro e suas correlações com os 

conteúdos abordados desde a aula número 1 ( vídeo 2). 

 

........Vídeo: Motor do Carro - Funcionamento - Física - Ensino Médio. Disponível em  

        < https://www.youtube.com/watch?v=eHN_QLrC5OQ >. Acesso em: 17/01/2018. 

 

Motor do Carro - Funcionamento - Física - Ensino Médio (2).mp4
 

 

 

•  Após a apresentação dos vídeos, solicitar aos alunos a responderem  um questionário 3 sobre 

os vídeos ( anexo 3). 

  



10 

 

• Promover um debate sobre a importância das máquinas térmicas para o desenvolvimento das 

cidades, desenvolvimento das nações, primeira revolução industrial e contribuições para as 

ciências e em especial para a Física e a Termodinâmica.  

 

Tempo estimado: 60 minutos. 

 

 

AULA 3 (Duas horas/aulas) 
 

Tema da aula: Leis da Termodinâmica ( 1° lei e  2° lei ) 

Tempo total da aula no dia: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos). 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Conhecer e aplicar a primeira lei da termodinâmica. 

• Conhecer e aplicar a segunda lei da termodinâmica. 

• Observar a aplicação da Física na prática. 

• Consolidar os conteúdos de Física Térmica e Termodinâmica. 

 

Desenvolvimento da aula:  

 

1) Aula expositiva / Dialogada  

 

• Solicitar os alunos a fazerem uma leitura sobre os Conteúdos de Termodinâmica  

( Anexo 4).  

• Discutir os conceitos através de uma explanação com o auxilio da lousa. 

• Solicitar a participação dos alunos com questionamentos sobre os conteúdos abordados, 

fazendo as correlações com a aula experimental anterior. 

• Reforçar os conceitos da primeira e segunda lei da Termodinâmica. 

• Solucionar alguns problemas simples sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica ( 

anexo 6). 

• Resolver três exercícios como exemplo, e solicitar aos alunos em dupla , solucionar os 

problemas propostos nos anexos 6 e 7. 

• Fazer a correção dos exercícios, com explicações e dúvidas finais.  

 

Tempo estimado : 40 minutos. 
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Anexo 1: Questionário 1 Anterior ao experimento 
 

 Secretaria Estadual de Educação 

Regional Médio Paraíba 

Colégio Estadual Rio Grande do Norte 

2º Bimestre – Questionário de Física ( 2° ANO). 

ALUNO (a):                                                                                              TURMA : 

PROFESSOR (a) : 

Data :       /        / 2017 

 

1) O que você entende sobre máquina térmica? 

 

 

 

 

 

2) Você poderia citar exemplos de aplicação de máquinas térmicas.  

 

 

 

 

3)   No caso das máquinas térmicas, o que apareceu primeiro, a tecnologia ( ou     

conhecimento )  ou a aplicação na prática?    

 

 

 

 

 

4) O que você entende por um trabalho executado por um gás?  

 

 

 

 

5) O que você entende por energia interna de um sistema? 
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Anexo 2:  Questionário 2 Posterior a experiência 

 

 Secretaria Estadual de Educação 

Regional Médio Paraíba 

Colégio Estadual Rio Grande do Norte 

2º Bimestre – Questionário de Física ( 2° ANO). 

ALUNO (a):                                                                                              TURMA : 

PROFESSOR (a) : 

Data :       /        / 2017 

 

1) O que você achou da aula experimental? 

 

 

 

 

2) O que mudou na sua aprendizagem sobre o  funcionamento de máquinas térmica, após a  

aula experimental? 

 

 

 

 

3) Você gostaria de ter  mais aulas de Física experimentais? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

4) Você poderia descrever resumidamente a aula prática de Física que você participou? 
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Anexo 3:  Questionário 3 Posterior aos vídeos 

 

 Secretaria Estadual de Educação 

Regional Médio Paraíba 

Colégio Estadual Rio Grande do Norte 

2º Bimestre – Questionário de Física ( 2° ANO). 

ALUNO (a):                                                                                              TURMA : 

PROFESSOR (a) : 

Data :       /        / 2017 

 

1) Como você  explicaria o funcionamento de uma máquina térmica para seu irmão ou primo 

mais novo? 

 

 

 

 

 

2) Como você descreveria o funcionamento de uma locomotiva?  

 

 

 

 

3) De que maneira as máquinas térmicas, ajudaram na evolução das cidades? 

 

 

 

 

4) Como você descreveria de forma resumida como a energia elétrica é gerada através da 

energia nuclear? 

 

 

 

 

5) Cite aspectos positivos e negativos na aula de vídeo sobre máquinas térmicas. 
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Anexo 4 

1 Noções de Termodinâmica 

1.1 Introdução 

A descoberta de que o calor, ao provocar a vaporização da água, pode movimentar corpos 

foi realizada no século XVIII pelo físico francês Denis Papin (1647 – 1714). 

O engenheiro escocês James Watt (1736 – 1819),também no século XVIII, aplicou 

importantes conhecimentos do estudo do calor,aperfeiçoou e patenteou a máquina a vapor.  

Essa descoberta permitiu a fabricação de grande variedade de máquinas, com o propósito 

de substituir o trabalho humano, trouxeram enormes progressos e grandes mudanças sociais em 

todo o mundo, sendo denominada a primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra, no 

mesmo século. 

Ao longo desse capítulo, vamos estudar o calor e suas relações, objeto de estudo da 

termodinâmica. 

 

1.2 Definições 

 

Sistema é uma região particular do universo cujo comportamento deve ser analisado pela 

termodinâmica. O estado termodinâmico é a condição em que se encontra um sistema, e suas 

condições são dadas pelos valores de suas principais variáveis tais como: pressão, volume, 

densidade, viscosidade, índice de refração, temperatura, etc. 

 

Energia é aquilo que deve ser fornecido ou retirado de um sistema, para movimentá – lo 

ou transformá – lo. 

 

Calor é uma forma de energia em trânsito entre corpos devido à diferença de temperatura entre 

eles. 

Trabalho é a energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força. Suas unidades 

são as mesmas das unidades de energia. 
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Sistema aberto é aquele que pode trocar energia e matéria com seu meio externo; e, 

quando pode trocar energia, mas não troca matéria com o meio exterior, é chamado de sistema 

fechado. 

 

Sistema que não troca matéria e nem energia com o meio exterior é dito isolado. 

Sistemas desse tipo não existem na prática, e se existissem, eles não seriam observáveis. 

 

A termodinâmica clássica estuda as transformações de calor em trabalho mecânico, na 

sua forma macroscópica; e a termodinâmica estatística estuda os sistemas na sua forma 

microscópica e macroscópica da matéria, e por trabalhar com extenso número de materiais 

microscópicos (átomos, moléculas e íons) faz uso da Mecânica Clássica, Mecânica Quântica e 

da Estatística. 

Gás é todo vapor de uma substância que se encontra acima de sua temperatura crítica. 

 

1.3  Gás Ideal ou Gás Perfeito 

 

O estudo  dos gases em geral, bem como a Termodinâmica considera o gás como ideal ou gás 

perfeito, verificado por outros autores. O gás ideal ou perfeito pode ser definido: 

                                           “Gases ideais ou gases perfeitos são modelos                             

                                             idealizados com   

                                             base nas leis de Newton é o objetivo da teoria cinética        

                                             dos gases. Essa teoria, que possibilitou a obtenção de  

                                             expressões  

                                             matemáticas relacionando grandezas físicas como  

                                             pressão,  

                                             volume e temperatura, se baseia nas seguintes  

                                              suposições: 
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• Os gases são constituídos por um número 

extremamente grande de partículas ( átomos e 

moléculas). 

• As distâncias médias entre as moléculas componentes 

de um gás são muito maiores do que as dimensões de 

qualquer uma dessas moléculas. 

• As moléculas de um gás se movimentam 

constantemente, em um movimento em qualquer 

direção e com velocidades diferentes, ocupando todo 

o espaço disponível. Assim, o volume ocupado pelo 

gás será equivalente ao volume do recipiente onde 

estiver contido. 

• As interações entre as moléculas de um gás só 

ocorrem quando essas partículas colidem entre si. 

• As colisões entre as moléculas de um gás ou entre as 

moléculas do gás e as paredes do recipiente que o 

contém são choques perfeitamente elásticos. Dessa 

maneira, não há perda de energia cinética total do 

sistema, ou seja, há conservação da energia cinética 

total do sistema”. ( Martini, Glorinha. , 2016, p.95). 

 

Os gases encontrados na natureza a baixas pressões e altas temperaturas têm um 

comportamento bem próximo dos gases ideais ou perfeitos.  

 

3.1.4  Trabalho Realizado por um Gás 

Um gás possui dentre outras características a compressibilidade, ou seja, pode sofrer 

compressão e também a característica de expansibilidade, podendo também ser expandido, 

tendo a capacidade de mover um êmbolo, tanto num sentido como no sentido contrário, e assim 

realizar ou receber trabalho. 

 

O trabalho realizado por um gás pode ser definido como a energia em trânsito entre dois 

corpos devido à ação de uma força. 

 

Ao sofrer expansão e compressão, um gás exerce uma pressão nas paredes do recipiente 

que o contém, e a pressão multiplicada pela área da sua secção transversal  resulta numa força 

aplicada.   
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O deslocamento do êmbolo é devido à ação de uma força F que agiu sobre o êmbolo. 

 

A pressão é dada pela fórmula: 

 

 
Sendo: 

P  – pressão; 

F  – Força; 

A – Área em que a força é exercida. 

 

Da equação (1) temos que: 

 

F = P.A, e, sabendo que trabalho é igual ao produto da força pela distância percorrida, temos: 

 

τ=F .h            ( 2)                           (onde τ é o trabalho),                   

 

 

Observe: 

 

"τ = P.A.h     "     ( 3 )                  

 

A variação de volume é dada pelo produto da área pela altura, assim: 

 

 Δ V=A.h        ( 4)                                       

 

Portanto: 

 

τ=P .Δ V        ( 5)                        

 

O trabalho pode ser: 

 

a) τ  > 0 - o sistema realiza trabalho sobre o meio exterior, e o volume aumenta, sofrendo 

expansão; 

b) τ < 0  - o sistema recebe trabalho do meio exterior, e o volume diminui, sofrendo 

compressão; 
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c) τ  = 0 - o sistema não realiza, e não recebe trabalho e o seu volume permanece 

constante. 

 

 

 

 

                  ΔV < 0                     τ < 0    

 

 

 

 

Figura 1.  Trabalho recebido e realizado por um gás 

 

 

3.1.5 Energia Interna 

 

A energia interna de um sistema termodinâmico é a soma das várias energias presentes 

nas suas partículas. Sendo estas energias: cinética de agitação (ou de translação), potencial de 

agregação, de ligação, nuclear, etc. 

 

Dessas as energias térmicas, que são as energias cinética de agitação e potencial de 

agregação, são parte dessa energia. Em Termodinâmica, estudamos as variações sofridas por 

sua energia interna, que é provocada pelas trocas térmicas entre o sistema termodinâmico e o 

seu meio externo. 

 

Chamamos à variação de energia interna por ΔU. 

 

Na presente dissertação, vamos considerar o gás como ideal, e para o gás ideal, não há 

energia potencial associada às interações entre partículas, porque tais interações ocorrem 

durante os choques e com duração desprezível. 

 

A energia interna é proporcional à temperatura absoluta do gás, e, mesmo havendo 

variação de pressão e volume, sem variação de temperatura, a sua energia interna não varia. 

 

Para um gás ideal e monoatômico temos; 

 

U=n.R.T       ( 6)                  

 

 

Sendo: 

U – energia interna; 

n – número de mols do gás; 

R – constante universal do gás perfeito; seu valor depende das unidades usadas na 

medida da pressão e do volume. Os valores usuais são: R = 0, 082 atm.l/mol.K,  

R = 8,31 J/mol.K e  R = 2,0 cal/mol.K; 

T -  temperatura absoluta do gás. 
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Nos processos termodinâmicos sofridos por um gás, é mais usual analisar a variação de 

energia interna (Δ U), dos estados envolvidos, assim; 

 

 

Δ U =
3 n .R.T

2
                        ( 7 )    

 

 

onde: Δ T é a variação de temperatura do gás na transformação.                 

 

Devido às variações de temperaturas sofridas nos processos termodinâmicos, podemos 

ter as situações: 

 

- o gás sofre aquecimento: a temperatura do gás aumenta, consequentemente ΔT é 

positivo, e a variação de energia interna (ΔU) é positiva; 

- o gás sofre resfriamento: a temperatura do gás diminui, consequentemente ΔT é 

negativo, e a variação de energia interna (Δ U) é negativa; 

- a temperatura do gás não varia: como a energia interna depende diretamente da 

temperatura, se a sua temperatura não varia, a energia interna se mantém constante. 

 

 
 

Figura 2.  Representação do movimento das partículas 

 

 

3.1.6 Primeira Lei da Termodinâmica 
 

Essa lei relaciona, para um sistema gasoso, o calor, o trabalho e a variação da sua 

energia interna para as transformações que podem ocorrer nesse sistema. Conhecida como lei 

da conservação de energia. 

 

“A variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o 

trabalho trocados pelo sistema com o meio exterior”. 
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Figura 3.  Primeira lei da termodinâmica  

 

Matematicamente, temos: ΔU = Q – τ, onde:  

 

ΔU = Variação da energia interna;  

          Q = Quantidade de calor cedido ou recebido;  

          τ = Trabalho realizado ou recebido. 

 

A unidade de energia no SI (Sistema Internacional de Unidades) é o joule, representado 

letra maiúscula J, 

 

Outras unidades de energia utilizadas: 

 

- Caloria (cal) = 4, 186 J; 

- Unidade térmica inglesa (BTU) = 1055 J; 
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Na Tabela abaixo estão apresentados, de forma resumida, os fenômenos que acontecem 

em cada uma das transformações possíveis para um sistema gasoso. O uso dessa tabela facilita 

o entendimento dos sinais das grandezas envolvidas e o acontecimento físico do fenômeno 

termodinâmico. 

 

Sistema Sinal Acontece 

Recebe calor Q > 0  

Cede calor Q < 0  

Não troca calor Q = 0 Transformação adiabática 

Realiza trabalho τ.> 0 Volume aumenta 

Recebe trabalho τ < 0 Volume diminui 

Não realiza / 

recebe trabalho 

τ = 0 Transformação isovolumétrica ou 

Transformação isocórica 

Aumenta a energia 

interna 

Δ U > 0 Temperatura aumenta 

Diminui a energia 

interna 

Δ U < 0 Temperatura diminui 

Não varia a 

energia interna 

Δ U = 0 Transformação isotérmica 

 

Tabela 1 – Sinais úteis para a Primeira Lei da Termodinâmica 

                                          Fonte: Física Básica para a E.J.A.. Autor: Ronald Wykrota   

                                               (wykrota@uol.com.br).  Curitiba – Paraná - 2013 

 

 

 

  

mailto:wykrota@uol.com.br
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Figura 4.  Convenção de sinais da Primeira Lei da Termodinâmica 

 

 

 

Figura 5.  Variação de Energia Interna e Primeira Lei da Termodinâmica 

 

3.1.7 Segunda Lei da Termodinâmica 

 

A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia sempre se conserva 

independentemente da forma com que ela se apresente. Mesmo não violando a primeira lei da 

termodinâmica, nem sempre é possível converter uma forma de energia em outra 
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A segunda lei da termodinâmica é a que prevê se os processos são ou não possíveis.  

 

Existem eventos que podem satisfazer a primeira lei, mas não são possíveis de serem 

realizados pela segunda lei. 

 

A segunda lei da termodinâmica tem um caráter estatístico e estabelece um sentido 

preferencial de ocorrência dos processos naturais. 

 

De acordo com Rudolf Clausius (1822 – 1888): 

 

“O calor não flui espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo 

com maior temperatura”. 

 

Enunciado de Kelvin – Planck 

 

“É impossível a uma máquina térmica operando em ciclos converter integralmente calor 

em trabalho mecânico”. 

 

 

Figura 6.  Segunda Lei da Termodinâmica 
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τ =   Q1 − Q2               ( 8)                           

 

Nem toda a energia recebida é transformada em trabalho, o rendimento n é definido 

como 

 

𝑛 =
τ

Q1
                           ( 9)                                𝑛 =

 1 –Q2

Q1
                 ( 10 )  

 

3.1.8 Ciclo de Otto 

 

Em 1876 o alemão Nicolas August Otto construiu o primeiro motor com funcionamento 

em ciclos. O ciclo de Otto descreve etapas do funcionamento de um motor de automóvel. Esse 

motor funciona com quatro fases ou ciclos: admissão, compressão, combustão e exaustão, e são 

encontrados nos motores atuais. 

 

1° fase: admissão. A válvula de admissão enquanto o pistão desce, uma mistura gasosa 

entra no cilindro ( etapa ab da figura 7). 

 

2° fase: compressão. A mistura é comprimida porque o pistão sobe e empurra a mesma 

na câmara. As válvulas de admissão e escape se fecham e, a temperatura  do gás se eleva  ( 

etapa bc da figura 7). 

 

3° fase: combustão. A vela de ignição gera uma faísca elétrica ( motores a gasolina, 

álcool e gás), e dependendo do tipo de motor ocorre uma combustão de maneira diversa, em 

seguida ocorre uma expansão dos gases queimados, que impulsionam o pistão transmitindo – 

lhe energia ( etapas cd e df da figura 7).   

 

4° fase: exaustão.  A válvula de escape se abre, a pressão diminui rapidamente, 

igualando – se a pressão atmosférica. O pistão volta a subir e os gases provenientes da 

combustão são expulsos, diminuindo o volume ( etapas fb e ba da figura 7).   
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Figura 7.  Ciclo de Otto 

Fonte: https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2014/01/ciclo-de-otto.jpg -  

Acesso em 09/02/ 2018. 

  

                          

             Admissão                                                  Compressão        

  

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2014/01/ciclo-de-otto.jpg
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                       Combustão                                                      Exaustão 

Figura 8.  Motores de quatro tempos: etapas de funcionamento. 

Fonte: https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/motores4t_etapas.htm  

Acesso em 09/02/2018 

 

 

3.1.9 Ciclo de Carnot 

 

Uma máquina térmica teórica que realiza um ciclo termodinâmico continuamente é conhecida 

como máquina de Carnot. Esse ciclo é assim conhecido por ter sido proposto por Nicolas 

Léonard Sadi Carnot (1796 – 1832). 

 

O ciclo de Carnot apresenta um rendimento maior que o de qualquer outro ciclo, que opere 

entre as temperaturas T1 (fonte quente) e T2 (fonte fria). 

 

O ciclo de Carnot é constituído por duas transformações adiabáticas alternadas com duas 

transformações isotérmicas.      

 

 

 

  

https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/motores4t_etapas.htm
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Figura 9.  Ciclo de Carnot. 

 

 

A       B é uma expansão isotérmica durante a qual o gás recebe a quantidade de calor Q1 da 

fonte quente. 

 

B       C é uma expansão adiabática durante a qual o gás sofre resfriamento e sua temperatura 

varia de T1 (temperatura da fonte quente) para T2 (temperatura da fonte fria). 

 

C       D é uma compressão isotérmica durante a qual o gás rejeita a quantidade de calor Q2 

para a fonte fria. 

 

D       A é uma compressão adiabática durante a qual o gás sofre aquecimento e sua temperatura 

varia de T2 (temperatura da fonte fria) para T1 (temperatura da fonte quente). 

 

O rendimento de uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot é dado por: 

 

 

𝑛 =
τ

Q1
            ( 9 )                    𝑛 =

𝑄1−𝑄2

𝑄1  
         ( 11 )                        𝑛 =

 1 –Q2

Q1
      10) 
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 𝑛 =
τ

Q1
             ( 9)                                     𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  1 −

𝐾𝑇2

𝐾𝑇1
              

 

𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  1 −
𝑇2

𝑇1
           ( 11 )          

 

O rendimento de um ciclo de Carnot é máximo quando operando entre duas fontes a 

temperaturas T1 e T2, mas nunca é igual a 100 %. 

 

 

3.1.10 Entropia 

 

A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia não pode ser criada ou 

destruída, ou seja, conserva-se. A segunda lei da termodinâmica sugere que à medida que as 

transformações de energias vão se configurando, essas energias vão se deteriorando, ou seja, 

vão se degradando ou ainda vão se transformando em outras formas de energias menos úteis. 

 

Essas transformações das diversas formas de energia ordenada (energia elétrica, energia 

mecânica, energia química, etc.), em energia desordenada (energia térmica caracterizada pela 

agitação molecular), embora nessas transformações a energia total do sistema se conserve, 

ocorre sempre um aumento na desordem do sistema. De uma maneira geral, os fenômenos 

naturais tendem para um estado de maior desordem. 

 

Clausius criou um conceito físico para medir a ordem ou desordem dos sistemas, sendo 

uma propriedade intrínseca, a entropia, que tem seu valor aumentado à medida que aumenta a 

desordem nos processos naturais. 
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À medida que o mundo evolui, aumenta seu grau de desordem, e diminui a 

probabilidade de se obter energia útil ou trabalho num sistema. Esse fato se dará porque toda a 

energia disponível estará na forma de energia térmica e não haverá diferença de temperatura 

significativa para transformar em outra forma de energia utilizável. Esse fato corresponderá à 

entropia máxima, significando que toda energia disponível no universo não poderá ser 

utilizada. Alguns cientistas não aceitam esse fato, já que o universo não pode ser considerado 

um sistema isolado como os sistemas termodinâmicos. 

 

A entropia é quem mede o grau de irreversibilidade de um sistema. A unidade de 

entropia é dada em joule por kelvin ( J/ K). 

 

Podemos generalizar a definição da variação de entropia para incluir qualquer processo 

reversível isotérmico ou não. Vamos considerar o processo como uma série de etapas 

infinitesimais reversíveis e, em cada uma delas, uma quantidade infinitesimal de calor dQ é 

absorvida a uma temperatura T. Integrando todos os quocientes dQ/T envolvidos no processo: 

 

 

ΔS = S2 – S1   =      ∫
dQ rev

dT

2

1
                ( 13)                 

 

A notação dQ reversível é para caracterizar que a troca de calor é realizada 

reversivelmente. 

 

Generalizando o resultado para um ciclo reversível qualquer. A figura 8 mostra o 

diagrama pV desse ciclo arbitrário juntamente com algumas isotermas. 

  



32 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Ciclo arbitrário reversível de uma família de isotermas 

 

Se consideramos que existe uma diferença de temperatura dT entre as diversas 

isotermas para esse ciclo arbitrário, e que cada micro ciclo corresponde a um ciclo de Carnot, e 

à medida que aumentamos o número de micro ciclos essa afirmação vai ficando cada vez mais 

real e se tornando cada vez mais confiável. 

 

A equação para a sequência dos diversos micro ciclos de Carnot pode ser escrita como 

 

         ( 14 )     ( ciclo reversível ).  
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Figura 11.  Ciclo arbitrário aproximado com diversos  micro ciclos de Carnot 

 

 

 

Figura 12.  Dois micro ciclos adjacentes com uma única isoterma 

 

Para verificar se uma quantidade é ou não uma variável de estado, vamos integrar sua 

diferencial ao longo de uma curva fechada arbitrária: se o resultado dessa integração se anular, 

concluímos que a quantidade é uma variável de estado. O processo de integração deve ser 

efetuado em um ciclo, começando e terminando no mesmo ponto. Analisando a equação  (14), 

a diferencial dQ/T nada mais é do que a diferencial dS da função entropia S.   
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      ( 15)        

 

Concluímos que a entropia S é uma variável de estado, ou seja, para um processo 

reversível, a diferença de entropia ΔS entre dois estados de equilíbrio A e B depende somente 

dos estados inicial e final e, não depende da trajetória escolhida entre esses dois pontos 

 

         ( 16 )........ 

 

A equação (16) nos diz que a variação de entropia quando o sistema evolui de um 

estado A até outro estado B (ambos de equilíbrio), pode ser obtida por qualquer caminho que 

liga esses pontos, porém vale lembrar que todo o processo deve acontecer de forma reversível. 
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Anexo 5 

Experimento 

 

1 Objetivo 

         

Demonstrar na prática a geração de vapor e as transformações de calor em trabalho 

mecânico. 

 

2  Material 

• um frasco de vidro ( béquer) com água, capacidade de 100 mL, usada para aquecer a 

água. 

• um frasco de vidro (béquer) com água, capacidade de 1000 mL, usada na etapa de 

compressão do piston da seringa. 

• uma rolha de silicone furada, de acordo com o diâmetro da mangueira. 

• uma mangueira plástica flexível, usada para conectar o béquer com a parte inferior da 

seringa. 

• uma tela metálica, usada para trocar calor com o béquer a ser aquecido. 

• um fogareiro a álcool, usado para fornecer calor, aquecer e ferver a água. 

• um suporte de metal, usado para apoiar a tela metálica e os béqueres. 

• uma seringa de vidro especial para teste, usada para verificar o efeito da pressão 

gerada pelo sistema. 

• um suporte universal, usado para prender juntamente com a garra a seringa. 

• uma garra, usada para segurar a seringa em uma posição acima do calor gerado. 

• uma massa de modelar, 31 g, usada para comprimir o piston na etapa de  compressão. 

• álcool tipo Montenegro, 92,8°C. Álcool etílico hidratado. I.NP.M., usado como 

combustível no fogareiro. 
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• água da torneira. 

• um rolo de fita isolante. 

• dois termômetros digitais .   

• uma balança de precisão, tipo: Eletronic kitchensacale – SF – 400 . Alimentação:         

1,5 V – 2 AAA. Usada para ajustar a massa a ser usada na compressão.  

 

• Lubrificantes recomendados: 

  

a) Shell Helix Ultra 5W-40. Esse item foi sendo modificado durante os experimentos, 

devido às altas temperaturas, sendo testado e aprovado na prática. 

 

b) VR Multiflex SAE 20W50 API SJ. Esses lubrificantes, foram usados no conjunto 

piston – seringa, conforme recomendações do artigo1 . Esses citados foram 

pesquisados pelo mestrando e seu orientador, e as suas eficiências foram testados e 

verificados  na prática. Após esses testes, ficou evidente a eficácia a altas 

temperaturas. 

 

3  Montagem 

 

 

1. Coloque água da torneira no frasco de vidro ( béquer) de capacidade 100 mL, com 

aproximadamente 80 mL de água. 

 

 

    Figura 1 : frasco de vidro ( béquer) de capacidade 100 mL 

Fonte: http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm 

 

  

http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm
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2. Coloque água da torneira no frasco de vidro ( béquer) de capacidade 1000 mL, com 

aproximadamente 900 mL de água. 

 

 

 

Figura 2 : frasco de vidro ( béquer) de capacidade 1000 mL ( Erlenmeyer). 

Fonte: http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm 

 

2. Coloque o suporte de apoio ao fogareiro, e , sobre este o fogareiro a álcool. 
 

                                   

                                                                                                                               

 

   Figura 3 : suporte, tela  metálica e fogareiro á álcool. 

   Fontes: 1)  http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm    ( suporte e tela metálica);                  

2)https://www.google.com.br/search?q=espiriteira+a+%C3%A1lcool&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=

caSbLcrX_TrcZM%253A%252CR3wvg3cq5Pv6LM%252C_&usg=__f_2nWafqNjQmu9OGdT9rHZOGboE%3D

&sa=X&ved=0ahUKEwiowuHv0NnXAhUKHJAKHZNMArIQ9QEIeTAC#imgrc=5to513yLTTjvvM      

(fogareiro á álcool). 

 

3. Introduza a rolha de silicone furada e a mangueira flexível sobre o béquer de  100 

mL. 

 

 

 

 

  

tela metálica Suporte de metal 
fogareiro à álcool 

http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm
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Figura 4 : béquer de 100 mL com a rolha de silicone e a mangueira flexível. 

Fonte: o mestrando 

 

4. posicionar ao lado do fogareiro, o suporte universal, lubrificar o piston da seringa 

antes de  prender com a garra. 

 

 

 

Figura 5 : suporte universal  

                 Fonte: http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm 

 

5. conectar a mangueira  plástica flexível na seringa. 

 

 

 

Figura 6 : suporte  universal, prendedor e seringa. 

Fonte: o mestrando 

  

http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm
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6. posicionar a massa de modelar próximo ao suporte universal. 

 

7. fixar os termômetros digitais nos béqueres com o auxílio de uma fita isolante. 

 

 
 

Figura 7 : termômetro digital . 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769869200-termmetro-digital-ambiente-aquario-

freezer-chocadeira-e-_JM 

 

 

 

4 Procedimento experimental 

 
1. Elabore uma planilha para a fase de aquecimento e uma para a fase de 

resfriamento no Word  conforme abaixo. 

 

  Aquecimento 

 

 

Número Hora Posição 

Piston 

( mm) 

Temperatura  

( ° C )  

1 13:30  0,0 34,1 

2 13:37 3,4 62,0 

5 13:39 0,0 55,0 

6 13:42 1,0 57,8 

 

  Tempo:  12 minutos 

 

  

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769869200-termmetro-digital-ambiente-aquario-freezer-chocadeira-e-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769869200-termmetro-digital-ambiente-aquario-freezer-chocadeira-e-_JM
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Resfriamento massa de  100 gramas 

 

Número Hora Posição 

Piston 

( mm) 

Temperatura  

( ° C )  

3 13:38  3,4 31,0 

4 13:39 0,0 31,0 

7 13:42 1,0 31,4 

8 13:42 0,0 31,5 

 

Tempo: 4 minutos 

 

Tempo Total:  14 minutos 

 

 

2. Esquente a água do béquer de 100 ml até que eleve o piston da seringa. Verifique a 

elevação do piston da seringa e a temperatura com o termômetro, não deixe ultrapassar 65°C. 

 

3. Anote na planilha os valores: número da etapa, hora, posição do piston e as 

temperaturas antes e após a elevação. 

 

4. Desconectar a mangueira flexível da seringa de 100 ml e conectar a mesma no béquer 

de  1000 mL. 

 

5. Coloque a massa de modelar (31 g) sobre o piston da seringa. 

 

6. Anote na planilha os valores: número da etapa, hora, posição do piston e a 

temperatura. 
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O piston da seringa chegando na posição 0,0, desconectar a mangueira flexível da 

seringa de  1000 ml e conectar a mesma no béquer de 100 mL. 

 

Esquente a água do béquer de 100 ml até que eleve o piston da seringa. Verifique a 

elevação do piston da seringa e a temperatura com o termômetro, não deixe ultrapassar 60°C. 

 

Anote na planilha os valores: número da etapa, hora, posição do piston, a temperatura, e 

o tempo total dessa fase. 

 

10.  Desconectar a mangueira flexível da seringa de 100 ml e conectar a mesma no 

béquer de 1000 mL. 

 

Coloque a massa de modelar (31 g) sobre o piston da seringa. 

 

Anote na planilha os valores: número da etapa, hora, posição do piston e a temperatura. 

 

13. O piston da seringa chegando na posição 0,0, desconectar a mangueira flexível da 

seringa de  1000 ml e conectar a mesma no béquer de 100 mL. 

 

14. Anote na planilha os valores: número da etapa, hora, posição do piston, a 

temperatura, e o tempo  total dessa fase. 

 

 

5 Analise e Discuta 

 

1. Aplicar o questionário 2 do anexo 2, e após os alunos responderem, promover um 

debate com o objetivo de: 

 

-  avaliar a aula experimental, e a profundidade de alcance dos conceitos ensinados; 

 

 

,-  introduzir as relações entre calor e trabalho realizado por um gás , bem como a 

primeira e  segunda leis da termodinâmica. 
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Anexo 6: Exercícios –  

 

Trabalho realizado por um gás . 

 

1) Numa transformação sob pressão constante de 800 N/m2, o volume de um gás ideal se 

altera de 0,020 m3 para 0,060 m3. Determine o trabalho realizado durante a expansão do 

gás. 

 

2) Um gás ideal , sob pressão constante de 2.10 5 N/m 2, tem seu volume reduzido de  

12.10 -3 m 3 para 8.10 -3 m 3. Determine o trabalho realizado no processo. 

 

3) Sob pressão constante de 50 N/m 2, o volume de um gás varia de 0,07 m 3 a 0,09 m 3.  

a ) o trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás pelo meio exterior?  

b) Quanto vale o trabalho realizado? 

 

4) Quando são colocados 12 moles de um gás em um recipiente com êmbolo que mantém 

a pressão igual a da atmosfera, inicialmente ocupando 2m³. Ao empurrar-se o êmbolo, o 

volume ocupado passa a ser 1m³. Considerando a pressão atmosférica igual a 

100000N/m², qual é o trabalho realizado sob o gás? 

 

5) Sob pressão constante de 2.10 5 Pa, certa quantidade de gás ideal se expande, passando 

do volume V1 = 4m 3 para V2=7m 3 . Calcule o trabalho realizado pelo gás nessa 

transformação.  

 

6) Um gás encontra-se contido sob a pressão de 5.10 3N/m 2 no interior de um recipiente 

cúbico cujas faces possuem uma área de 2m 2 . Qual é o módulo da força média 

exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? 

 

7) Suponha que o gás se expandiu sob uma pressão constante P=3.10 5N/m 2 . 

Considerando a área do pistão A = 5.10 -2 m 2 e que ele tenha se deslocado uma 

distância d=10 cm, responda: 

 

a) Qual o valor da força F que o gás exerce sobre o pistão?  

b) Calcule o trabalho realizado pelo gás usando a expressão W=F.d 

 

8) A figura mostra um sistema construído por um gás em compressão. Observando esta 

figura responda:  

 

a) A variação do volume do gás foi positiva, negativa ou nula?  

b) Então, o trabalho realizado foi positivo, negativo ou nulo?  

c) Neste caso, dizemos que o trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre ele?  

            Observe a figura e responda a próxima questão: 
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44 

 

Anexo 7: Exercícios –  

 

Primeira  e  segunda leis da termodinâmica 

 

1. Numa transformação, um gás realiza um trabalho de 4200J, quando recebe do meio 

externo 4000J de calor. Determine a variação da energia interna do sistema. 

 

2. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 12000J e, em conseqüência, o sistema 

fornece 2000J de calor ao meio externo, durante o mesmo intervalo de tempo. 

Determine a variação da energia interna do sistema. Adote 1cal = 4,2J. 

 

3. Numa transformação, um gás realiza um trabalho de 6000J, quando recebe do meio 

externo 3000J de calor. Determine a variação da energia interna do sistema. 

 

4. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 6000J e, em conseqüência, o sistema 

fornece 5000J de calor ao meio externo, durante o mesmo intervalo de tempo. 

Determine a variação da energia interna do sistema. 

 

5. Uma dada massa de um gás perfeito recebe do meio externo uma quantidade de 

energia de 15000J na forma de calor e realiza sobre o meio um trabalho mecânico de 

10000J. Determine: 

a) qual é a variação da energia interna do gás? 

 

b) a temperatura interna do gás aumentou ou diminuiu? Justifique. 

 

6. Uma dada massa de um gás perfeito recebe do meio externo uma quantidade de 

energia de 1000J na forma de calor e realiza sobre o meio um trabalho mecânico de 

700J. Determine: 

 

a) qual é a variação da energia interna do gás? 

a temperatura interna do gás aumentou ou diminuiu? Justifique. 

 

7. Um sistema recebe 400 calorias de uma fonte de energia, enquanto o mesmo tempo é 

realizado sobre o sistema um trabalho de 328J. Qual o aumento da energia interna do 

sistema? 

       Dado: 1 cal = 4,18 J 

 

8. Ao receber uma quantidade de calor Q=50J, um gás realiza um trabalho igual a 12J, 

sabendo que a Energia interna do sistema antes de receber calor era U=100J, qual será esta 

energia após o recebimento?  

 

9. Um sistema gasoso recebe do meio externo 200 calorias, em forma de calor. Sabendo que 

1 cal = 4,2 J, determinar a variação de energia interna numa transformação isométrica. 

 

 

  



45 

 

10. Numa transformação isobárica, um gás realiza o trabalho de 400 J, quando recebe do meio 

externo 500 J. Qual a variação de energia interna do gás nessa transformação? 

 

11. 11.Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3000 J e, em conseqüência ele fornece 500 

cal  ao meio externo durante o mesmo intervalo de tempo.  Se 1 cal = 4,2 J, determine a 

variação de energia do sistema. 

 

12. Um gás ideal recebe calor e fornece trabalho após uma das transformações:   

 

a) adiabática e isobárica. 

b) isométrica e isotérmica. 

c) isotérmica e adiabática. 

d) isobárica e isotérmica. 

e) isométrica e adiabática.    

 

13 Uma máquina térmica recebe 100 joules de energia, mas devido às perdas por 

aquecimento, ela aproveita somente 50 joules. Determine o rendimento dessa máquina. 

 

14. Um motor elétrico recebe 80 J de energia, mas aproveita efetivamente apenas 60 J. Qual é 

o rendimento do motor? 

 

15. Uma máquina térmica, em cada ciclo, rejeita para a fonte fria 240 joules dos 300 joules que 

retirou da fonte quente. Determine o trabalho obtido por ciclo nessa máquina e o seu 

rendimento. 

 

16. O rendimento de uma máquina térmica é 60%. Em cada ciclo dessa máquina, o gás recebe 

800 joules da fonte quente. Determine: a) o trabalho obtido por ciclo; b) a quantidade de 

calor que, em cada ciclo, é rejeitada para a fonte fria. 

 

17. Uma máquina térmica, ao realizar um ciclo, retira 2,0 kcal de uma “fonte quente” e libera 

1,8 kcal para uma “fonte fria”. O rendimento dessa máquina é: 

 

a) 0,2%                                                b) 1,0%                                           c)2,0% 

d) 10%                                                 e) 20% 

 

18. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclo entre as temperaturas de 27 °C e 

227 °C. Em cada ciclo, ela recebe 1000 cal da fonte quente. O máximo de trabalho que a 

máquina pode fornecer por ciclo ao exterior, em calorias, vale: 

a) 1.000                                            b) 600                                                 c) 500 

e) 400                                            e)200 
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19.Uma máquina térmica executa um ciclo entre as temperaturas 500 K (fonte quente) e 400 K 

(fonte fria). O máximo rendimento que essa máquina poderá ter será: 

     a) 10%                                      c) 20%                                                        e) 25% 

     b) 30%                                      d) 80% 

 

20. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria 

atmosfera a 27 °C. A temperatura da fonte quente é: 

       a) 5,4 °C                                    b) 52 °C                                                      c)104 °C 

      d) 127 °C                                   e) 227 °C 
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Anexo 8:  Aparato experimental –  

 

 

 


