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magnífico  mundo  científico  tecnológico.  Televisões  e 

câmeras  digitais,  caneta  laser,  leitores  ópticos, 

radioatividade, celulares, etc. Não obstante, os meios de 

comunicação  oferecem-nos  um  bombardeio  de 

informações  que  muitas  vezes  são  difíceis  de  serem 

compreendidas,  tanto  pela  pouca  confiabilidade  da 



fonte, quanto pelo caráter da informação, uma vez que 
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3 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA:

Este projeto enfoca principalmente a apresentação de um  mundo 

científico  tecnológico.  Televisões  e  câmeras  digitais,  caneta  laser,  leitores 

ópticos, radioatividade, celulares, os meios de comunicação oferecem-nos um 

bombardeio  de  informações  que  muitas  vezes  são  difíceis  de  serem 

compreendidas, tanto pela pouca confiabilidade da fonte, quanto pelo caráter 

da informação, uma vez que esta só pode ser entendida por poucos.

A  história  da  física  moderna  começou  no  momento  em  que  o 

espectro  da radiação térmica passou a ser  analisado através do estudo da 

radiação emitida por corpos negros. 

Quem primeiro estudou a emissão e absorção do calor, chegando à 

conclusão sobre corpos negros, foi o físico alemão Robert Kirchhoff.  Depois 

dos  estudos  sobre  esse  espectro  (o  corpo  negro),  sua  utilização  foi  muito 

importante  para  o  início  da  física  moderna.  Em  razão  da  facilidade  de  se 

construir esse espectro, todos os estudos sobre a radiação térmica passaram a 

ser feitos a partir do corpo negro. 

Baseado nos gráficos gerados a partir da emissão da radiação dos 

corpos negros,  o também físico alemão,  Max Planck buscou chegar a  uma 

equação matemática capaz de explicar o fenômeno causado pela intensidade 

de radiação emitida pelo corpo negro, tudo isso porque a radiação emitida pelo 

corpo negro produzia gráficos bem definidos, mas até então inexplicáveis aos 

olhos da física clássica.

O estudo dos gráficos para se chegar a uma equação matemática 

era sempre feito da seguinte forma: os físicos partiam dos princípios da física 

clássica para tentar chegar aos  gráficos precisos. 

Planck resolveu inverter a ordem, partindo dos gráficos gerados para 

uma  possível  equação.  Quando  conseguiu  o  feito,  Planck  foi  buscar  uma 

justificativa para a descoberta, afinal alguma teoria precisava comprovar o que 



ele havia desvendado. A teoria de entropia e a probabilidade de Boltzmann 

foram a chave para a abertura do conhecimento, em que era possível analisar 

uma equação matemática e entendê-la teoricamente. 

Entre todas essas descobertas, Planck trazia também à tona uma 

nova constante, que em sua homenagem foi chamada de Constante de Planck. 

Ela é representada pela letra h e tem o valor de: 

h = 6,63.10-34 J.s 

Segundo  Max  Planck,  a  energia  só  existe  na  natureza  em 

quantidades “discretas”, o que ele chamou de quanta de ação. 

É interessante relacionar todo este estudo ao nosso cotidiano. Muitas 

vezes nos perguntamos: “E o que essa física moderna tem a ver comigo?”. 

Na  verdade,  toda  essa  tecnologia  que  temos  hoje  partiu  desses 

princípios: 

• Ondas de rádio 

• Luz infravermelha 

• Ondas de Raios X 

• Luz visível 

Tudo  isso  é  exemplo  de  pesquisas  feitas  dentro  do  estudo  do 

espectro da radiação do corpo negro. 

Aparelhos  como  o  computador  e  todos  os  outros  dispositivos 

eletrônicos da conhecida high-tech existem em razão da física moderna. 

Dentro da Física Moderna foi  Lord Kelvin  quem introduziu  o  novo 

vocábulo TERMODINÂMICA, para este capítulo da física.

Hoje sabemos que o calor é energia: mas não foi sempre assim.



A noção de calor apareceu desde que o primeiro homem se encostou 

a uma rocha, virado ao Sol: aquecia-se. A essa certamente confusa primeira 

noção, juntaram-se mais tarde outros elementos, como o fogo, a sua utilização, 

principalmente no aquecimento próprio

Sabemos que a Termodinâmica, também denominada de termologia, 

tem diversas aplicações.  Com isso  ela  consegue descrever  tanto  situações 

simples como situações complexas, fazendo uso de uma pequena quantidade 

de variáveis. As variáveis que a termodinâmica utiliza para descrever diferentes 

situações  são  temperatura,  pressão,  volume  e  número  de  mols.  A  seguir 

citaremos algumas das aplicações da termodinâmica.

A sala de aula é local privilegiado do ponto de vista das relações que 

se  estabelecem  entre  aluno  e  aluno,  aluno  e  professor  e  destes  com  o 

conhecimento, uma vez que, cotidianamente, essas relações têm ocorrência 

sistemática,  sendo  planejadas  com  base  em  alguma  perspectiva  didático-

pedagógica.  Os  aspectos  cognitivos  são  considerados  importantes  como 

também aspectos afetivos que estão presentes nas interações entre professor 

e  alunos  em  sala  de  aula. Se  a  nossa  concepção  de  conhecimento  for 

apriorista (inatista) ele tenderá a subestimar o tremendo poder de determinação 

que as estruturas sociais, em particular a linguagem, têm sobre o indivíduo pois 

pressupõe  que  o  aluno  já  traz  em  si  saber  e  comportamentos  inato.

Faz -se necessário refletir um pouco sobre esse conhecimento que esta sendo 

construído  em sala de  aula,  será que ele  está  acontecendo pela  forma de 

concepção inatista em que baseia-se na crença de que as capacidades básicas 

de  cada  ser  humano  (personalidade,  potencial,  valores,  comportamentos, 

formas  de  pensar  e  de  conhecer)  são  inatas,  ou  seja,  já  se  encontram 

praticamente  prontas  no  momento  do  nascimento,  ou  potencialmente 

determinadas e  na  dependência  do  amadurecimento  para  se  manifestar.  O 

conhecimento é dado na bagagem hereditária.(apriorismo).

Considerando a função social do ensino e o conhecimento do como 

se aprende como os instrumentos teóricos que fazem com que a análise da 



prática  seja  realmente  reflexiva,  Zabala  utiliza  dois  grandes  referenciais:  o 

primeiro está ligado ao sentido e o papel da educação. As fontes utilizadas são 

a  sócio-antropológica,  que  está  determinada  pela  concepção  ideológica  da 

resposta à pergunta “para que educar?”; e a fonte epistemológica, que define a 

função do saber, dos conhecimentos e das disciplinas. Este referencial busca o 

sentido e a função social que se atribui ao ensino. O outro referencial engloba 

as fontes psicológica e didática.  Dificilmente pode se responder  à pergunta 

“como  ensinar?”,  objeto  da  didática,  se  não  se  sabe  sobre  os  níveis  de 

desenvolvimento,  os  estilos  cognitivos,  os  ritmos  e  as  estratégias  de 

aprendizagem.  Este  busca  a  concepção  dos  processos  de 

ensino/aprendizagem.

Com base no ensino público da Espanha, Zabala afirma que, além 

das grandes declarações de princípios, sua função social “tem sido selecionar 

os  melhores  em  relação  à  sua  capacidade  para  seguir  uma  carreira 

universitária ou para obter qualquer outro título de prestígio reconhecido” (p. 

27), subvalorando o valor informativo dos processos que os alunos/as seguem 

ao longo da escolarização.

Uma forma de determinar os objetivos da educação é analisar as 

capacidades  que  se  pretende  desenvolver  nos  alunos.  Contudo,  existem 

diferentes formas de classificar as capacidades do ser humano. Zabala utiliza a 

classificação  proposta  por  Coll  –  capacidades  cognitivas  ou  intelectuais, 

motoras, de equilíbrio e autonomia pessoal (afetivas), de relação interpessoal e 

de inserção e atuação social. Mas quais os tipos de capacidade que o sistema 

educativo  deve  levar  em conta? Diretamente  relacionados aos objetivos  da 

educação estão os  conteúdos de aprendizagem.  Coll  (1986)  os  agrupa em 

conteúdos  conceituais  –  fatos,  conceitos  e  princípios –  procedimentais  – 

procedimentos,  técnicas  e  métodos –  ou  atitudinais  –  valores,  atitudes  e 

normas. Classificação que corresponde, respectivamente, às perguntas: “O que 

se deve saber?”, “O que se deve saber fazer?” e “Como se deve ser?”. Assim, 

no ensino que propõe a formação integral a presença dos diferentes tipos de 

conteúdo estará equilibrada; por outro lado, um ensino que defende a função 

propedêutica  e  universitária  priorizará  os  conceituais.  Quanto  ao  segundo 



referencial de análise – a concepção dos processos da aprendizagem – Zabala 

afirma que não é possível ensinar nada sem partir de uma ideia de como as 

aprendizagens se produzem. As aprendizagens dependem das características 

singulares  de  cada  um  dos  aprendizes.  Daí  decorre  que  um  enfoque 

pedagógico  deve  observar  a  atenção  à  diversidade  dos  alunos  como  eixo 

estruturador. Assim, o critério para estabelecer o nível de aprendizagem serão 

as capacidades e os conhecimentos prévios de cada aluno/a. Esta proposição 

marcará  também  a  forma  de  ensinar.  Zabala  defende  a  concepção 

construtivista  como  aquela  que  permite  compreender  a  complexidade  dos 

processos de ensino/aprendizagem. Para esta concepção “o ensino tem que 

ajudar a estabelecer tantos vínculos essenciais e não-arbitrários entre os novos 

conteúdos e os conhecimentos prévios quanto permita a situação” (p. 38). Na 

concepção  construtivista,  o  papel  ativo  e  protagonista  do  aluno  não  se 

contrapõe à necessidade de um papel também ativo do educador. A natureza 

da intervenção pedagógica estabelece os parâmetros em que pode se mover a 

atividade mental do aluno, passando por momentos sucessivos de equilíbrio, 

desequilíbrio  e  reequilíbrio.  Nesse  processo  intervêm,  junto  à  capacidade 

cognitiva, fatores vinculados às capacidades de equilíbrio pessoal, de relação 

interpessoal e de inserção social.

Nos  últimos  anos,  algumas  tentativas  surgiram  tanto  na  esfera 

oficial,  quando  da  proposta  dos  parâmetros  curriculares  nacionais  (PCN)  e 

propostas curriculares oficiais das secretárias de Educação dos Estados (PCE), 

ou quando da tentativa de abordagem de alguns pesquisadores e professores 

insatisfeitos com o atual quadro. Muitos pesquisadores vêm chamando atenção 

para a necessidade de que as ciências, no caso particular a Física, possam 

assumir um papel de formação cultural dos cidadãos. Como ressaltou Zanetic:

Neste sentido parece-nos que existe um consenso quanto à inclusão 

da Física da Matéria Condensada (FMC) no ensino médio. O que fazer? Qual 

aspecto  relevante  deste  ensino deve ser  abordado:  o  fenomenológico ou o 

formal?  Atualmente,  vêm-se  estudando  e  propondo-se  várias  formas  de 

inclusão  deste  conteúdo  no  ensino.  Trata-se  certamente  de  um  avanço, 

independente da abordagem. Neste sentido, as palavras de Terrazzan nos dão 



um norte certo com relação a esta questão: “Há várias formas de se adquirir, 

apropriar ou construir o conhecimento, e não creio que se devam preconizar 

hierarquias,...,  trata-se  de  formas  diferentes  mais  igualmente  legítimas  de 

conhecimento.” (TERRAZZAN,1996).

A  história  da  física  moderna  começou  no  momento  em  que  o 

espectro  da radiação térmica passou a ser  analisado através do estudo da 

radiação emitida por corpos negros. 

Quem primeiro estudou a emissão e absorção do calor, chegando à 

conclusão sobre corpos negros, foi o físico alemão Robert Kirchhoff.  Depois 

dos  estudos  sobre  esse  espectro  (o  corpo  negro),  sua  utilização  foi  muito 

importante  para  o  início  da  física  moderna.  Em  razão  da  facilidade  de  se 

construir esse espectro, todos os estudos sobre a radiação térmica passaram a 

ser feitos a partir do corpo negro. 

4 ATIVIDADES PROPOSTAS:

EXPERIÊNCIA 1 – A SENSAÇÃO TÉRMICA 

Conceito de Calor:  é definido como sendo energia que se transfere de um 

sistema,  (conjunto  de  partículas),  para  outro  sistema,  unicamente  devido  a 

diferença de temperatura existente entre eles, fluindo naturalmente do sistema 

de maior temperatura para o de menor temperatura. Sendo energia, a unidade 

de  calor  no  SI  é  o  Joule,  abreviatura  J,  mas  é  muito  usada  a  caloria, 

abreviatura cal. 1 cal = 4,186 J.

Conteúdo: 

• Termologia

Esta atividade auxilia:

• no entendimento do conceito de calor e  temperatura;

• no entendimento das limitações do sentido humano 



MATERIAIS:

• 3 bacias com água gelada, morna e quente;

• mesa

EXECUÇÃO: 

• Coloque as duas mãos na baia de água morna. Observe que a sensação é a 

mesma nas duas mãos.

• Retire as mãos da bacia de água morna.

• Coloque uma mão na bacia de água gelada e outra na bacia de água quente 

por 30 segundos.

• Retire as mãos, recoloque as duas na água morna e observe a diferença de 

sensação.

 

OBSERVAÇÃO: O sentido humano é limitado para perceber a temperatura, 

pois o calor depende da variação de temperatura, que é diferente na superfície 

de cada uma das mãos.

EXPERIÊNCIA 2 – CONDUÇÃO DE CALOR 

Conceito de Calor:  é definido como sendo energia que se transfere de um 

sistema,  (conjunto  de  partículas),  para  outro  sistema,  unicamente  devido  a 

diferença de temperatura existente entre eles, fluindo naturalmente do sistema 

de maior temperatura para o de menor temperatura. Sendo energia, a unidade 

de  calor  no  SI  é  o  Joule,  abreviatura  J,  mas  é  muito  usada  a  caloria, 

abreviatura cal. 1 cal = 4,186 J.



Esta atividade auxilia: 

• no entendimento do conceito de condução de calor nos sólidos.

Conteúdo:

• Termologia

• Condução de Calor

• Transferência de Calor

MATERIAIS:

• pedaço de arame (ou fio de cobre) dobrável;

• vela;

• massa de modelar; 

• fósforo;

EXECUÇÃO:

• Dobre o arame em forma de L e fixe o comprimento menor na massa de 

modelar, que funcionará como suporte.

• Na parte maior do L, que agora está na horizontal, fixe um pequeno pedaço 

de massinha próximo da ponta.

• Acenda a vela, posicionando-a abaixo do L próximo ao canto, e observe que, 

depois  de um pouco de tempo,  a  massinha se soltará do arame, que está 

aquecido. 

OBSERVAÇÕES: 



1. O calor transfere-se do canto próximo à vela até a parte em que se encontra 

o  pedaço  de  massinha.  Essa  transferência  ocorre  por  meio  da  agitação 

molecular do arame, ou seja, uma molécula esquenta e transfere o calor para 

outra até o limite do arame. Pode ser que a massinha que serviu de suporte 

também seja afetada pelo calor.

2. Esse processo de transferência de calor, chamado de condução, ocorre com 

eficiência maior nos sólidos e, no dia a dia, pode ser observado em uma panela 

que aquece no fogo ou no ferro de passar roupa.

3. Essa atividade deve ser realizada pelo professor com demonstração.

EXPERIÊNCIA 3 - CONVECÇÃO DE CALOR

Conceito de Calor:  é definido como sendo energia que se transfere de um 

sistema,  (conjunto  de  partículas),  para  outro  sistema,  unicamente  devido  a 

diferença de temperatura existente entre eles, fluindo naturalmente do sistema 

de maior temperatura para o de menor temperatura. Sendo energia, a unidade 

de  calor  no  SI  é  o  Joule,  abreviatura  J,  mas  é  muito  usada  a  caloria, 

abreviatura cal. 1 cal = 4,186 J.

Conteúdo:

• Termologia

• Convecção de calor

• Transferência de Calor

Esta atividade auxilia:

• No entendimento de convecção de calor

Você vai precisar de:

• pedaço de arame (ou fio de cobre);



• vela;

• massa de modelar;

• fósforo;

• folha de sulfite;

• lápis;

• tesoura.

EXECUÇÃO:

• faça uma espiral (caracol) no papel sulfite.

• Recorte-o , formando uma espiral de papel,como uma pequena mola.

• Faça um suporte com massa de modelar e coloque nele um pedaço de 

arame como se fosse um pequeno poste.

• Fixe uma ponta da espiral na parte superior do arame, enrolando-a no 

seu entorno.

• Acenda a vela e posicione-a ao lado do arame. Deve-se atentar para a 

altura da vela e do arame, a fim de que a espiral solta seja menor que o 

arame e não toque a chama da vela.

OBSERVAÇÃO:

Perceba que a espiral vai flutuar um pouco,pois o ar quente próximo à vela 

subirá, por ter uma densidade menor que o ar frio, transferindo calor por meio 

da movimentação do fluído – no caso, o ar. Esse tipo de processo chama-se 

convecção de calor e ocorre nos fluídos (gases e líquidos). É algo semelhante 

às correntes de ar que sustentam uma asa delta ou resfriam os ambiente por 

meio do ar-condicionado ou ainda às correntes de água que transferem calor 

quando fervidas na panela.



EXPERIÊNCIA 4 – IRRADIAÇÃO DE CALOR 

Conceito de Calor:  é definido como sendo energia que se transfere de um 

sistema,  (conjunto  de  partículas),  para  outro  sistema,  unicamente  devido  a 

diferença de temperatura existente entre eles, fluindo naturalmente do sistema 

de maior temperatura para o de menor temperatura. Sendo energia, a unidade 

de  calor  no  SI  é  o  Joule,  abreviatura  J,  mas  é  muito  usada  a  caloria, 

abreviatura cal. 1 cal = 4,186 J.

Conteúdo:

• Termologia

• Irradiação de Calor

• Transferência de Calor

Esta atividade auxilia: 

• no entendimento do conceito de irradiação de calor.

MATERIAIS:

• 2 termômetros de -10ºC até 100ºC.;

• suporte com lâmpada de no mínimo 100 W;

• mesa.

EXECUÇÃO:

• Ligue o suporte com a lâmpada na tomada.

• Posicione um termômetro abaixo da lâmpada e outro longe da lâmpada.

•  Observe,  em  intervalos  regulares,  a  variação  de  temperatura  nos  dois 

termômetros.



OBSERVAÇÃO: O  termômetro  que  ficar  embaixo  da  lâmpada  terá  sua 

temperatura aumentada mais rapidamente que o termômetro fora do alcance 

da  lâmpada,  pois  o  calor  da  lâmpada  é  transferido  por  meio  de  raios 

infravermelhos,  ou  seja,  por  meio  do  processo,  o  calor  é  transferido  por 

intermédio  de  ondas  eletromagnéticas  e,  portanto,  não  necessita  de  meio 

material. 

EXPERIÊNCIA 5 – PRESSÃO, VOLUME E TEMPERATURA.

Conceito  de  Pressão:  A  Teoria  Cinética  dos  Gases  permite  deduzir  as 

propriedades dos gases a partir dos fenómenos de movimento mecânico das 

moléculas  quando  estas  são  consideradas  de  forma  isolada.  No 

desenvolvimento desta teoria foi considerado que as partículas se comportam 

como  esferas  perfeitamente  elásticas  com  massa  e  que  não  exercem 

quaisquer forças umas sobre as outras, enquanto não entram em contacto. 

Considera-se ainda que as partículas se movimentam independentemente e de 

forma aleatória, sem qualquer direcção preferencial no espaço, com uma certa 

velocidade. As partículas ocupam apenas uma pequena parte do volume do 

recipiente, a maioria do seu espaço esta vazio. A energia cinética média das 

moléculas do gás varia apenas com a variação de temperatura. No choque, 

que obedece às leis do choque elástico, permutam energia e impulso, havendo 

geralmente modificação da velocidade das partículas.

Conceito de Volume: O volume é a medida do espaço ocupado pelo sistema. 

No caso dos gases, estes devem estar contidos num recipiente fechado. O 

espaço  tridimensional  existente  no  recipiente  corresponde  ao  volume.  O 

volume  pode  obter-se  usando  uma  régua  e  efectuando  os  cálculos 

necessários.  Em unidades  do Sistema Internacional  é  expresso em metros 

cúbicos,  m3.  Vulgarmente,  em  química,  é  frequente  usar-se  o  litro,  L  e  o 

mililitro, mL.

Conceito de Temperatura: A temperatura é uma propriedade macroscópica 

relacionada com o tacto. O sentido do tacto não permite medir a temperatura 

com rigor, porque é subjectivo. Os instrumentos que quantificam a temperatura 



sem  subjectividade  são  os  termómetros,  que  foram  primordialmente 

introduzidos por Galileu Galilei (1564-1642). O funcionamento do termómetro 

baseia-se na Lei Zero da Termodinâmica.

Conteúdo:

• Termologia

• Termodinâmica

• Transferência de calor 

Esta atividade auxilia:

• no entendimento da relação entre pressão, volume e temperatura de um gás.

MATERIAIS:

• vela;

• copo maior que a vela;

• prato;

• fósforo (ou isqueiro);

• água.

EXECUÇÃO:

• Acenda a vela e fixe-a no prato.

• Preencha o fundo do prato com água.

• Tampe a vela com o copo.

• Observe o que ocorre com a água.

OBSERVAÇÃO: A água vai subir para dentro do copo. Uma vez que a vela vai 

apagar-se com a transformação do oxigênio em gás carbônico e a temperatura 

do gás vai diminuir, a pressão no interior do copo também diminui, assim como 

o volume do gás. 



EXPERIÊNCIA 6 – A REFRIGERAÇÃO

Conceito de Calor:  é definido como sendo energia que se transfere de um 

sistema,  (conjunto  de  partículas),  para  outro  sistema,  unicamente  devido  a 

diferença de temperatura existente entre eles, fluindo naturalmente do sistema 

de maior temperatura para o de menor temperatura. Sendo energia, a unidade 

de  calor  no  SI  é  o  Joule,  abreviatura  J,  mas  é  muito  usada  a  caloria, 

abreviatura cal. 1 cal = 4,186 J.

Conteúdo:

• Termologia

• Termodinâmica

Esta atividade auxilia:

• no entendimento do conceito de calor específico;

• no entendimento dos sistemas de refrigeração das máquinas.

MATERIAIS:

• 2 bexigas;

• vela;

• água;

• fósforo;

EXECUÇÃO:

• Encha a bexiga com ar.

• Acenda a vela.

•  Segure  a  bexiga  pela  boca  e  aproxime-a  vagarosamente  da  chama. 

Provavelmente ela vai estourar.



• Coloque um pouco de água na outra bexiga e encha o restante com ar.

•  Aproxime-a  vagarosamente  da  chama  da  vela.  Perceba  que  ela  não  vai 

estourar com a mesma facilidade 

OBSERVAÇÃO: 

1. O ar, ao ser aquecido, dilata-se, aumentando a pressão. Por isso a primeira 

bexiga estoura com facilidade

2. Com água também ocorre uma dilatação, porém ela é muito menor, e na 

região  de  aquecimento  a  temperatura  na  bexiga  vai  diminuindo  com  a 

transferência de calor para a água. È possível ferver a água sem estourar a 

bexiga, pois a temperatura de fusão da borracha é maior que a de água, em 

torno de 139ºC. Basta utilizar um suporte metálico para manter a bexiga a uma 

distância constante da chama

3. È aproximadamente dessa forma que funciona o sistema de refrigeração dos 

carros.

TEXTO 1 - A PANELA DE PRESSÃO

Numa panela comum, aberta a atmosfera, a água ferve a 100ºC se a 

pressão atmosférica for normal (1 atm), como a das localidades situadas ao 

nível do mar. Em cidades mais altas, a fervura da água, nesse tipo de panela, 

se dá a a temperaturas menores que 100ºC, pois  a  pressão atmosférica é 

inferior a 1 atm. Com base no fato de que a temperatura de ebulição da água 

depende da pressão exercida sobre o liquido, foi criado um dispositivo em que 

a água fica submetida a pressão superior a 1 atm e, por isso, ferve a uma 

temperatura mais alta que 100ºC. É a panela de pressão.

Nessa panela, os vapores que se formam quando a água é aquecida 

inicialmente não podem escapar para o ambiente, o que faz com que a pressão 

interna sobre o liquido aumente gradativamente. É obvio que, se não houvesse 

escape  de  vapor  em  nenhum  momento,  a  elevação  da  pressão  acabaria 



fazendo com que o material da panela não resistisse, e ela explodiria. Então, 

para  que  isso  não  aconteça  e  se  tenha  controle  sobre  a  temperatura  de 

ebulição da água, existe um “contrapeso”, na parte central da tampa da panela, 

que permite a saída de vapor apenas quando a pressão interna atinge um certo 

valor, superior a 1 atm. Nesse momento, o vapor começa a sair, de modo que a 

pressão interna se uniformiza e a água começa a ferver,  obviamente numa 

temperatura superior a 100ºC. Por razoes de segurança, além do contrapeso, a 

tampa da panela dispõe de uma válvula, constituída por uma rolha de borracha 

que  veda  um  orifício:se,  por  qualquer  razão,  houver  um  entupimento  na 

canalização de saída do vapor, essa rolha é expelida quando a pressão atinge 

um valor muito alto, aliviando a pressão interna e impedindo um acidente de 

maiores proporções. 

A  grande  vantagem de  uma panela  de  pressão  é  permitir  que  o 

cozimento dos alimentos em água se de mais rapidamente, o que acontece em 

vista de ser atingida uma temperatura superior a 100ºC. Observe que, numa 

panela  comum, a  temperatura  nunca passa de 100ºC quando a  água esta 

fervendo: de nada adianta colocar o fogo mais alto; o tempo de cozimento não 

será alterado.

Existe um dispositivo denominado autoclave, de larga utilização em 

instituições  hospitalares  para  a  esterilização  de  instrumentos  médicos  e 

cirúrgicos, que se baseia no mesmo principio. Os bisturis, pinças, tesouras etc. 

serem esterilizados são colocados no interior da autoclave, mergulhados em 

água, que ferve sob pressão, numa temperatura superior a 100ºC. A elevada 

temperatura provoca a eliminação dos germes patogênicos que eventualmente 

poderiam estar presentes, garantindo a assepsia do material.

De certo modo, também podemos chamar a “panela de pressão” de 

autoclave.

TEXTO 2 - O REFRIGERADOR DOMÉSTICO



O refrigerador doméstico, como já foi dito, é uma maquina frigorífica. 

Nele, há retirada de calor do congelador (fonte fria) e rejeição de calor para o ar 

atmosférico (fonte quente). Essa rejeição é feita por meio de um dissipador de 

calor, a serpentina, colocada na parte posterior do aparelho. A transferência de 

calor do congelador para a atmosfera obviamente não é espontânea, pois se tal 

acontecesse  a  segunda  lei  da  termodinâmica  estaria  sendo  violada.  Ela  é 

possível  porque o compressor realiza um trabalho externo sobre o fluido de 

trabalho. 

A substancia utilizada nos refrigeradores é denominada refrigerante. 

Desde  a  década  de  1930,  tem  sido  usado  o  gás  fréon,  mas  por  ser  um 

clorofluorcarboneto (CFC), que agride a camada de ozônio da atmosfera, um 

acordo internacional propôs sua substituição por outras substancias que não 

produzam tal inconveniente.

No  processo  de  funcionamento  do  aparelho,  essa  substancia 

alternadamente  evapora  (o  liquido  se  transforma em vapor)  e  condensa (o 

vapor  se  transforma em liquido).  No processo de evaporação a  substancia 

absorve calor e, por isso, durante essa fase ela deve estar em contato com o 

congelador. Ao contrario, a condensação do vapor ocorre com perda de calor; 

portanto, nessa etapa do processo, a substancia deve estar em contato com a 

serpentina, rejeitando o calor para o meio ambiente. 

A válvula  de ,  a expansão é um dispositivo  em que a substancia 

circula  continuamente  por  dois  tubos conectados.  O liquido  que percorre  o 

primeiro tubo (o condensador), ao passar pelo orifício dessa válvula sob alta 

pressão, sofre uma rápida expansão e se vaporiza. Essa vaporização ocorre no 

segundo tubo, no evaporador que está em contato com o congelador, retirando 

o  calor  dele.  O  vapor  resultante  dirige-se  então  para  o  compressor,  onde 

recebe trabalho e, sob alta pressão, condensa-se no condensador, o tubo em 

contato com a serpentina, perdendo calor para a atmosfera. O liquido formado 

dirige-se para a válvula de expansão e o processo se repete.
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