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CAP. 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
 

1.1 - Grandezas Físicas e sua medição 
 
Grandeza física é um ente que pode variar quantitativamente. Pode ser do tipo escalar, 

caracterizada por um número real, acompanhado de uma unidade de medida (por exemplo, massa = 
80 kg) ou vetorial, caracterizada por um número real denominado módulo ou intensidade, 
acompanhado de uma unidade de medida, uma direção e um sentido (um carro se movimentando 
entre as cidades A e B sobre uma estrada retilínea com velocidade de 80 km/h: seu módulo é 80, a 
direção é horizontal e seu sentido é da cidade A para cidade B). 

 
As unidades de medição primitivas estavam baseadas em partes do corpo humano, pois ficava 

fácil chegar-se a uma medida que podia ser verificada por qualquer pessoa. Foi assim que surgiram 
medidas padrão como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Em geral, essas 
unidades eram baseadas nas medidas do corpo do soberano, e tais padrões deveriam ser respeitados 
por todas as pessoas que fizessem as medições. Há cerca de 4.000 anos, os egípcios usavam, como 
padrão de medida de comprimento, o cúbito: a distância do cotovelo à ponta do dedo médio.  

 
Entretanto, como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito variava de uma pessoa para 

outra, ocasionando confusões nos resultados nas medidas. Para serem úteis, era necessário que os 
padrões fossem iguais para todos. Diante desse problema, os egípcios resolveram criar um padrão 
único: em lugar do próprio corpo, eles passaram a usar, em suas medições, barras de pedra com o 
mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito-padrão. Com o tempo, as barras passaram a ser 
construídas de madeira, para facilitar o transporte. Como a madeira logo se gastava, foram gravados 
comprimentos equivalentes a um cúbito-padrão nas paredes dos principais templos. Desse modo, 
cada um podia conferir periodicamente sua barra ou mesmo fazer outras, quando necessário.  

 
Posteriormente, para evitar o problema do desgaste do padrão com o tempo, surgiu a idéia de 

se estabelecer uma unidade natural, isto é, que pudesse ser encontrada na natureza e, assim, ser 
facilmente copiada, constituindo um padrão de medida. Um sistema com essas características foi 
apresentado na França, e estabelecia que a nova unidade deveria ser igual à décima milionésima 
parte de um quarto do meridiano terrestre. Essa nova unidade passou a ser chamada metro (o termo 
grego metron significa medir).  

 
Da mesma forma que na medição de comprimento, foi necessário desenvolver padrões para 

todas as grandezas importantes. Numa tentativa de reduzir a complexidade de se ter inúmeras 
unidades diferentes, as nações do mundo estabeleceram uma convenção que criou um sistema único 
de unidades, que deveriam ser utilizadas por todos. Este conjunto de unidades padrão recebeu o 
nome de Sistema Internacional de Unidades (SI).  
 

O Sistema SI define as unidades utilizadas legalmente no Brasil. Este sistema contém 
unidades de base, que são as grandezas físicas independentes, para as quais foi estabelecido um 
valor unitário através de um padrão. Dentre elas as mais importantes são: comprimento (metro), 
massa (quilograma), tempo (segundo) e temperatura (Kelvin).  
 

O SI contempla ainda unidades derivadas, que são as unidades formadas pela combinação das 
unidades de base segundo relações algébricas que correlacionam as correspondentes grandezas. 
Estas relações são normalmente a própria definição da grandeza. Por exemplo, a área de uma 
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superfície é definida pelo produto de duas dimensões lineares. Então, A = [m] . [m] = [m²], isto é, 
por definição a unidade SI para área é o [m²].  
 
 Outros exemplos de derivação de unidades: 
 
(a) força: a força é definida como o produto da massa pela aceleração da gravidade, ou seja: 
 

  F = m.a  ]N[
]s[

]m].[kg[
]s/m].[kg[

2
2 ==  

 
(b) pressão: a pressão é definida como a força sendo aplicada sobre uma área, ou seja: 

 

  
A

F
p =   Pa

]s].[m[

]kg[

]m[

1
.

]s[

]m].[kg[

]m[

]s/m.kg[

]m[

]N[
2222

2

2
====  

 
As unidades derivadas mais importantes nas ciências térmicas são dadas nas tabelas a seguir: 

 
Tabela 1.1 – Unidades derivadas do SI 

Grandeza Nome Símbolo Definição 

área metro quadrado m²  
volume metro cúbico m³  
velocidade metro por segundo m/s  
massa específica quilograma por metro cúbico kg/m³  
volume específico metro cúbico por quilograma m³/kg  
força newton N kg.m/s² 
pressão pascal Pa N/m² 
energia, trabalho  joule J N.m 
potência, fluxo energético watt W J/s 
energia específica, entalpia joule por quilograma J/kg J/kg 

 
Muitas vezes as grandezas de interesse podem aparecer em tabelas, gráficos, livros ou 

catálogos, em unidades diferentes das SI. Um caso muito comum é o do Sistema Técnico Inglês, 
ainda bastante utilizado, principalmente nos EUA. Outro caso é o de unidades tradicionais das 
diversas áreas técnicas, e cujo uso continua nos dias de hoje. Um exemplo é a unidade tonelada de 
refrigeração (TR) para o cálculo de potência frigorífica em equipamentos de refrigeração e 
condicionamento de ar.  

 
 Nesses casos, é necessário aplicar um fator de conversão para transformar a grandeza em um 
valor compatível com as unidades SI. Por exemplo: 1 pol = 25,4 mm. Significa que o comprimento 
de uma polegada é equivalente a 25,4 mm. Dessa maneira, se quisermos obter o valor de um 
comprimento de "n" polegadas em milímetros, devemos fazer o produto "n" vezes 25,4 mm. Isto 
nada mais é que a aplicação da seguinte regra de três: 

1,0 [pol] ⇒ 25,4 [mm]   
01

n425
x

,

, ⋅
=  

n    [pol] ⇒ x      [mm] 
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A Tabela 1.2 apresenta diversos fatores de conversão úteis.  
 

Tabela 1.2 - Fatores de conversão 

1 pol = 25,4 mm = 2,54 cm 1 lbm = 0,4536 kg 

1 pe = 12 pol = 0,3048 m 1 kW = 3412 Btu/h 

1 yd (jarda) = 0,9144 m = 3 pe 1 kcal/h = 1,163 W = 3,97 Btu/h 

1 cm³ = 1 ml 1 TR = 12000 Btu/h = 3,517 kW 

1 m³ = 1000 litros 1 HP (Inglês) = 0,7457 kW 

1 ton = 1000 kg 1 CV (SI) = 0,7355 kW 

 
 
Múltiplos e Sub-múltiplos das unidades SI 
 
 Quando o valor da grandeza é muito pequeno ou muito grande, é comum expressá-lo em 
múltiplos e submúltiplos da unidade da grandeza. O nome da sub-unidade é feito combinando-se o 
prefixo com a unidade. Por exemplo:  
 
 1000 gramas = 1 . 103 gramas = 1 quilo grama = 1 kg 
 0,001 metros = 1 . 10-3 metros = 1 mili metro = 1 mm 
 
 Na Tabela 1.3, são apresentados os múltiplos e sub-múltiplos decimais, e exemplos de seu 
uso.  
 

Tabela 1.3 – Múltiplos e sub-múltiplos do S.I. 

Unidades múltiplas e sub-múltiplas Exemplo de uso 
Prefixo Abreviatura Significância Exemplo nome 

atto a 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 aJ = 10-18 J atojoule 
femto f 0,000 000 000 000 001 = 10-15 fm = 10-15 m femtometro 
pico p 0,000 000 000 001 = 10-12 pF = 10-12 F picofarad 
nano n 0,000 000 001 = 10-9 nA = 10-9 A nanoampere 
micro µ 0,000 001 = 10-6 µW = 10-6 W microwatt 
mili m 0,001 = 10-3 mg = 10-3 g miligrama 
centi c 0,01 = 10-2 cm = 10-2 m centimetro 
deci d 0,1 = 10-1 dl = 10-1 l decilitro 
deca da 10 = 101 dam = 101 m decametro 
hecto h 100 = 102 hl = 102 l hectolitro 
kilo k 1 000 = 103 kN = 103 N kilonewton 
mega M 1 000 000 = 106 MΩ = 106 Ω megaohm 
giga G 1 000 000 000 = 109 GJ = 109 J gigajoule 
tera T 1 000 000 000 000 = 1012 TW = 1012 W terawatt 
pepta P 1 000 000 000 000 000 = 1015 Pm = 1015 m peptametro 
exa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 Em = 1018 m exametro 

 
Observação: atenção para não confundir a letra k para o múltiplo quilo (grafada em letra 

minúscula) com a letra K para indicação da unidade de temperatura (em maiúscula). 
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1.2 - Temperatura  
 

O conceito de temperatura e a sua medição são aspectos primordiais, não só nas ciências 
térmicas, como em muitas outras áreas das ciências. Na prática do técnico de refrigeração e ar 
condicionado essa importância é evidente. Em muitas atividades do técnico existe a necessidade de 
medir temperatura. Exs.: na determinação de carga térmica, na avaliação do funcionamento de um 
sistema de refrigeração, etc. 
 
 
(a) Medição da temperatura 

 
Uma constatação que se pode fazer é que grandezas como pressão, volume, resistência 

elétrica, e outras grandezas físicas, estão diretamente relacionadas com a temperatura, devido à 
estrutura molecular. Ou seja, estas grandezas alteram-se com a variação da tempertura. Desta 
maneira, essas alterações podem ser utilizadas para a medição de temperatura. Podemos dividir a 
medição da temperatura em 4 grupos de princípios de funcionamento: 
 
  ( 1 ) efeitos mecânicos; 
  ( 2 ) efeitos elétricos; 
  ( 3 ) efeitos termoelétricos; 
  ( 4 ) radiação (efeito eletromagnético). 

 
Entre outros efeitos mecânicos, o principal é o aumento de volume (dilatação) de um corpo, 

como consequência da absorção de calor (aumento de temperatura). É o princípio de funcionamento 
dos termômetros de coluna de líquido. Estes contêm em seu interior um líquido (por exemplo, 
mercúrio ou álcool) que se dilata com a absorção de calor, e possuem escalas graduadas que 
permitem aferir a temperatura.  

 
Atualmente dispõe-se também de dispositivos que se utilizam das propriedades elétricas dos 

materiais para produzir sinais elétricos que variam em função da variação da temperatura, sendo os 
principais tipos os termopares e termoresistências. 

 
Os principais tipos de termômetros, e seu princípio de funcionamento são os seguintes: 

 
- termômetro de mercúrio em vidro (expansão volumétrica) 
- termômetro de álcool em vidro   (expansão volumétrica) 
- termômetro de par bimetálico   (dilatação linear diferenciada) 
- termômetro de termistores   (variação da resistividade) 
- termômetro de gás perfeito   (expansão volumétrica) 
- termômetro de termopar   (força eletromotriz) 
- pirômetro óptico     (radiação infravermelho - cor da chama) 

 
Antes de estudarmos cada um destes grupos, vamos fazer uma revisão das escalas de 

temperatura.  
 
 
(b) Escalas de temperatura: 

 
Diversas escalas de temperatura são utilizadas atualmente, como Celsius (ºC), Kelvin (K), 

Fahrenheit (ºF) e Rankine (°R). As duas primeiras são as escalas adotadas no Sistema Internacional 
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de Unidades (SI), e as duas últimas são escalas do Sistema Inglês de unidades. Na Figura 1.1 pode-
se observar as temperaturas de referência para as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine.  

 

Figura 1.1 –Escalas termométricas para medição de temperatura. 
 

As escalas Celsius e Fahrenheit são chamadas escalas relativas de temperatura, pois o valor 
de temperatura zero nestas escalas são escolhidos arbitrariamente, e por isso podem existir 
temperaturas acima e abaixo deste valor (temperaturas negativas). As escalas Kelvin e Rankine são 
chamas escalas termodinâmicas ou absolutas de temperatura. Isto significa dizer que o valor de 
temperatura zero, nestas escalas, representa a menor temperatura possível de ocorrer no universo 
físico que conhecemos. Isto é, nestas escalas não existem valores negativos de temperatura. Na 
verdade, o valor de temperatura absoluta igual a zero (o chamado zero absoluto) é um valor teórico, 
e impossível de se atingir na prática. Para corroborar esta afirmação, observa-se que, através de 
experimentos físicos altamente complexos, a menor temperatura já atingida foi de 450 pK (450 x 
10-12 K, ou 0,00000000045 K).  

 
Para transformar uma temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius faz-se: 

 
( )

9

32TF

5

TC −
=  ou 

( )
8,1

32TF
TC

−
=       (1.1) 

 
 Para a transformação inversa, ou seja, para transformar uma temperatura da escala Celsius 
para a escala Fahrenheit, faz-se: 
 

328,1 +⋅= TCTF         (1.2) 
 

Já para transformar uma temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin faz-se: 
 

15,273TCTK +=         (1.3) 
 

Para transformar da escala Fahrenheit para Rankine faz-se: 
 

69,459TFTR +=         (1.3b) 
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Figura 1.2 –Barômetro de 

Torricelli 

1.3 - Pressão  
Pressão é uma grandeza definida como a razão entre uma força e a área da superfície sobre a 

qual esta força é aplicada: 

Área

Força
=Pressão           (1.4) 

 
A unidade de pressão do Sistema SI, o Pascal (Pa), vem da sua própria definição: força 

(Newton) dividida pela área (metros quadrados), ou seja, 1 Pa = 1 N/m². 
 
A pressão é uma grandeza física que surge quando há contato entre dois corpos. Assim, por 

exemplo, quando uma pessoa está de pé sobre o chão, ela exerce uma pressão sobre o solo, e o valor 
da pressão é definido como o peso desta pessoa dividido pela área de contato dos pés com o solo. 
Se este tiver baixa resistência (por exemplo, areia fofa), o pé afunda. Caso coloquemos uma 
prancha de madeira sob os pés, a área de contato entre a prancha de madeira e o solo aumenta 
bastante, para o mesmo peso. Desta forma, a pressão sobre o solo diminui, e por isso não se afunda.  

 
Nos fluidos, a pressão se distribui igualmente por todo o corpo. Por exemplo, em um gás 

confinado em uma garrafa, sob uma pressão de, por exemplo, 3 kgf/cm², isto significa que cada 1 
cm² da superfície interna da garrafa está sendo pressionada pelo gás com uma força de 3 kgf (aprox. 
29,4 N).  
 

Existem diversas medidas de pressão, sendo importante definirmos corretamente cada uma 
delas. 
 
(a) pressão atmosférica 
 
 A atmosfera também sofre o efeito da gravidade. Desta 
forma, tem um peso. A pressão atmosférica é o resultado do 
peso da camada de ar atmosférico sobre a superfície terrestre. 
Como nos meios gasosos a pressão se distribui igualmente em 
todas as direções, qualquer corpo que esteja imerso na 
atmosfera “sente” esta força, na forma de pressão.  
 
 A pressão atmosférica é medida por um instrumento 
denominado barômetro, e é avaliada, ao nível do mar, em 760 
mmHg, valor equivalente à 101325 Pa ou 1 atmosfera (1,0 atm).  
 
 A pressão atmosférica foi originalmente medida pelo 
italiano Torricelli, com o aparato mostrado na Figura 1.2. A 
coluna de mercúrio é mantida dentro do tubo de vidro pela 
pressão atmosférica que atua sobre a superfície do líquido no 
recipiente. Observe que a altura indicada pela coluna de 
mercúrio é de 29,92 pol, que é equivalente a 760 mm.  
 
 Também é importante observar que a pressão atmosférica, uma vez que é o resultado do peso 
da camada de ar, pode variar de acordo com a variação das condições do ar. A principal variação é 
causada pela altitude: quanto maior é a altitude, menor é a camada de ar sobre a superfície, e menor 
é a pressão atmosférica (ver Tabela no Anexo). Mas a temperatura também exerce uma influência: 
quanto mais quente estiver o ar, menor sua densidade e, por isso, menor a pressão atmosférica no 
local.  
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(b) pressão relativa ou manométrica 
 
 É a pressão medida em relação à pressão atmosférica, que é tomada como valor de referência. 
É uma característica dos manômetros (ver seção (h) adiante) medirem apenas a diferença da pressão 
em relação à pressão atmosférica 
 
(c) pressão absoluta 
 
 É a pressão medida em relação ao vácuo absoluto (pressão zero absoluto). Matematicamente, 
é a soma da pressão relativa e atmosférica: 
 

atmmanabs ppp +=       (1.5) 

 
 Importante: Ao se exprimir um valor de pressão, determinar se a pressão é relativa ou absoluta. 
 
  Exemplo: 3 kgf/cm² ABS   Pressão Absoluta 
      5 kgf/cm²    Pressão Relativa 
 

Às vezes, indica-se o tipo de pressão sendo medido na própria unidade, como no caso da unidade PSI 
do Sistema Inglês, onde PSIG indica a pressão manômetrica e PSIA indica a pressão absoluta.  
O fato de se omitir esta informação na indústria significa que a maior parte dos instrumentos medem 
pressão manométrica.  

 
(d) pressão negativa ou vácuo 
 
 É quando um sistema tem pressão absoluta menor que a pressão atmosférica; neste caso, a 
pressão manométrica medida será negativa.  
 
(e) Diagrama comparativo das escalas 

 
 

Cabe observar que, no conceito físico tradicional, vácuo significa a ausência total de matéria 
(que seria equivalente à pressão zero absoluto). Já na área técnica, o termo vácuo indica pressões 
abaixo da pressão atmosférica (ver diagrama acima).  
 
(f) Pressão diferencial 
 
 É a medida da diferença entre 2 pressões, sendo representada pelo símbolo ∆P (delta P). Essa 
diferença de pressão normalmente é utilizada para medir vazão, nível de fluido, pressão, etc. 
 
 
(g) Unidades de pressão 
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 Como existem muitas unidades de pressão é necessário saber a correspondência entre elas, 
pois nem sempre na prática estão disponíveis instrumentos padrões. Para isto é necessário saber 
fazer a conversão.  
 

Tabela 1.4 - Fatores de conversão de unidades de pressão 

1 bar = 100000 Pa = 105 Pa = 100 kPa = 0,1 Mpa 1 mCA = 1000 mmCA 

1 bar = 1000 mbar 1 pol Hg (“Hg) = 25,4 mm Hg 

1 PSI = 6,895 kPa 1 kgf/cm² = 98,1 kPa 

1 atm = 101,325 kPa = 14,7 PSI = 1,033 kgf/cm² = 760 mmHg = 10 mCA 

 
Ex.: o manômetro fornece a leitura de 45 PSI; desejamos saber a medida em [kPa]: 

1,0 [PSI] ⇒ 6,895 [kPa]   kPa  275310      
01

895645
x ,

,

,
=

⋅
=  

45  [PSI] ⇒ x       [kPa] 
 
 
(h) Instrumentos de medição de pressão 

 
Intrumentos de medição chamados manômetros medem uma determinada pressão, tomando 

a pressão atmosférica como referência. Consequentemente a pressão por eles medida é uma pressão 
relativa, que justamente também é chamada de manométrica por este motivo. Na Figura 1.3 ilustra-
se um manômetro de tubo em “U”, utilizado para determinar a pressão manométrica, a partir da 
diferença de altura entre as colunas. É em razão da utilização deste tipo de manômetro que se 
originaram as unidades [mmHg], [mCA], etc., pois neste caso a leitura da pressão é direta (na escala 
linear).  

      

Figura 1.3 - Manômetro de tubo em “U 
 

Em refrigeração, é muito comum a utilização de manômetros do tipo “Bourdon”. A Figura 
1.4 apresenta o mecanismo do manômetro Bourdon em corte, explicitando seu funcionamento. Ao 
se aplicar a pressão, a mola de seção transversal oval é dilatada e distendida, puxando o mecanismo 
que por sua vez faz o ponteiro girar no sentido horário, indicando a pressão.  
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Figura 1.4 - Mecanismo do manômetro tipo Bourdon 
 

Num sistema de refrigeração ocorrem pressões elevadas (máximas da ordem de 20 bar), 
maiores que a atmosférica. Porém, em diversas situações, ocorrem pressões pequenas e até mesmo 
pressões abaixo da atmosfera (vácuo).  

 
Um exemplo são os procedimentos de evacuação e desidratação dos componentes do 

sistema. O procedimento de evacuação permite a desidratação (remoção da umidade) dos sistemas 
pois, como se pode observar na Tabela 1.5, ao se reduzir a pressão reduz-se também a temperatura 
de vaporização da água. Assim, se houver vácuo forte o suficiente, a temperatura de vaporização 
será inferior à temperatura ambiente, e a água presente no sistema irá vaporizar, sendo removida 
pela bomba de vácuo.  
 

Tabela 1.5 – Relação entre as unidades de medida de vácuo 

polegadas de Hg  
[” Hg] 

 
[mm Hg] 

microns 
[µm Hg abs] 

Tvaporização 
água [°C] 

28 711,2 48800 38 
28,9 734,6 25400 26 

29,74 755,4 4600 0 
29,91 759,75 250 -31 

 
Pode-se observar também que, em vácuo de 28”Hg, a temperatura de vaporização da água é 

38°C. Os compressores comuns alcançam, quando muito, um máximo de 28”Hg de vácuo. Desta 
forma, fica evidente que não podem ser utilizados como bombas de vácuo, pois não seriam capazes 
de realizar eficazmente a desidratação.  
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1.4 – Massa específica / volume específico 
 
A massa específica de um corpo, também denominada usualmente densidade, indicada pela 

letra grega ρρρρ (pronuncia-se “rô”), é definida como a razão entre sua massa e seu volume:  
 

volume

massa
densidade =    ou  

V

m
=ρ     (1.6) 

 
A unidade no sistema SI é o [kg/m³].  

 
Um corpo pode ter um grande volume e possuir pouca massa, como é o caso das madeiras e 

dos isolantes térmicos, o que os caracteriza como sendo de baixa densidade. Há substâncias que 
apresentam elevada massa em volumes pequenos, como por exemplo os metais. Diz-se então que 
estes materiais têm uma densidade elevada. Em geral, os sólidos tem elevada densidade, os líquidos 
tem baixa densidade, e os gases tem uma densidade baixíssima. Isto pode ser observado na Tabela 
1.6, que apresenta valores típicos de massa específica para diversas substâncias, à 20ºC.  
 

Tabela 1.6 - Massas específicas aproximadas para diferentes materiais 

Material Massa específica [kg/m3] 

aço 7600 
alumínio 2700 
mercúrio 13600 

água 997 
óleos 800 

ar atmosférico 1,25 
 

Há que se lembrar que, quanto maior a temperatura de um corpo, mais afastadas entre si 
estão suas moléculas (fenômeno da dilatação). Ou seja, para uma dada massa, quanto maior a 
temperatura, menor a densidade. Em outras palavras, o aumento da temperatura provoca a redução 
da densidade de um corpo. Este fato é muito importante para a compreensão dos movimentos dos 
fluidos.  
 
 A equação abaixo fornece a massa específica da água, em [kg/m³], em função da 
temperatura em [ºC], para temperaturas acima de 4ºC.  
 

( )[ ]4T1021,01

1000
3agua

−∗×+
=ρ

−
       (1.7) 

 
Por esta equação, pode-se perceber como a densidade é reduzida com o aumento de 

temperatura. 
 

O volume específico, indicada pela letra “v”, é definido como a razão entre o volume e a 
massa de um corpo:  

m

V
v =          (1.8) 
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A unidade no sistema SI é o [m³/kg]. Pode-se perceber que a definição do volume específico 
é exatamente o oposto da definição de masssa específica, ou seja,  
 

ρ
=

1
v          (1.9) 
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CAP. 2 – FÍSICA TÉRMICA 
 

A refrigeração e o condicionamento de ar baseiam-se na utilização de equipamentos que 
funcionam segundo princípios do comportamento térmico da matériasubstâncias e dos fenômenos 
relativos à transferência de calor. Esta área da Física é conhecida como Física Térmica.  
 

2.1- Conceitos: Energia, Calor 
 
Energia 

Entende-se energia como um “ente” capaz de provocar transformações na natureza. Estas 
transformações ocorrem das mais diversas formas; assim, em função do tipo de transformação, 
define-se o “tipo” de energia envolvida: mecânica (relacionada com o movimento), química 
(relacionada às ligações químicas entre os átomos), elétrica (relacionada ao movimento dos 
elétrons), nuclear (relacionada à energia que mantém os núcleos dos átomos), luminosa, sonora 
(som), solar (energia do Sol), térmica (calor), entre outras. Por exemplo: para que um objeto possa 
se movimentar de um lugar a outro é necessário a aplicação de uma energia mecânica (trabalho), 
mediante aplicação de uma força. A água em uma panela só será aquecida mediante transferência 
de energia térmica (calor) para ela. A lâmpada somente se acende mediante a passagem de energia 
elétrica. A própria vida é totalmente dependente da energia: os vegetais realizam fotossíntese com a 
radiação do Sol; os animais transformam o alimento ingerido em energia, capaz de mantê-los vivos.  

 
Observe que a energia pode ser transformada de uma forma para outra. A energia química de 

uma bateria é transformada em energia elétrica, que passando através de um circuito, acende uma 
lâmpada (transformando-se em energia luminosa e energia térmica) ou acionando um motor 
(transformando-se em energia mecânica). A energia química contida no carvão ou no petróleo, pode 
ser convertida (através da combustão) em energia térmica, vaporizando água e elevando sua 
pressão, que ao passar por uma turbina, movimenta-a (transformando em energia mecânica); a 
turbina, por sua vez, movimenta um gerador, que gera energia elétrica.  
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A energia, em qualquer de suas formas, é expressa no sistema SI pela unidade Joule (J), e no 
sistema Inglês pela unidade BTU (British Thermal Unit). Outra unidade típica é a caloria (cal), 
também aceita no sistema SI. 
 
Energia Térmica e Calor 

 Sempre que dois corpos, que estejam em temperaturas diferentes, entram em contato, ocorre 
uma transferência de energia (ver Figura 2.1). A esta transferência de energia dá-se o nome de 
calor. 

 
Esta transferência de energia ocorre 

sempre no sentido do corpo de maior 
temperatura para o corpo de menor 
temperatura. Ou seja, o corpo de maior 
temperatura “perde” calor, e o corpo de 
menor temperatura “absorve” calor. 
Quando isto ocorre, observa-se que o corpo 
que perde calor tem sua temperatura 
reduzida, e o corpo que absorve calor tem 
sua temperatura aumentada. Ou seja, existe 
uma relação entre o ganho ou perda de 
calor e a temperatura.  

 
A energia relacionada com a transferência de calor é chamada energia térmica, que é 

proporcional à temperatura do corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o nível de energia 
térmica do corpo. Assim, pode-se dizer que a temperatura é uma medida do nível de energia térmica 
do corpo. Quando ocorre a transferência de calor, está ocorrendo então transferência de energia 
térmica do corpo que possui maior energia térmica (maior temperatura) para o corpo de menor 
energia térmica (menor temperatura). A energia térmica está relacionada com a agitação molecular, 
ou seja, com a energia cinética das moléculas (ver seção 2.2 desta apostila).  
 

O calor é representado usualmente pela letra Q, e suas unidades são as mesmas da energia. 
O calor recebido ou perdido por um corpo pode ser calculado através de equações. Estes cálculos 
são o objetivo da calorimetria (seção 2.5 desta apostila).  
 
Trabalho 

Trabalho é uma forma de energia (energia mecânica) capaz de provocar o deslocamento, o 
movimento de um corpo. O trabalho é representado pela letra W, e suas unidades são as mesmas da 
energia.  
 
Transformação e Conservação da Energia 

“Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma.” Esta frase famosa é atribuída 
ao físico-químico francês Antoine Lavoisier, que estudava as reações químicas. Com o tempo, esta 
afirmação mostrou ser uma verdade universal, aplicável não só à matéria, mas também à energia. 
Em outras palavras: “a energia sempre se converva, nunca é criada ou destruída”. Este é o princípio 
da conservação da energia, ou 1ª Lei da Termodinâmica.  
 

É possível a conversão de qualquer tipo de energia em energia térmica. Por exemplo, 
quando ocorre atrito entre dois pedaços de metal, ambos se aquecem: trata-se de energia mecânica 
sendo convertida em energia térmica. Experimentos do físico inglês James Prescott Joule (Figura 
2.2) permitiram medir o trabalho necessário para produzir uma certa quantidade de calor, 

Figura 2.1- Calor trocado entre dois corpos 
(sendo TA > TB) 
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determinando desta maneira o famoso equivalente mecânico de calor: 4,186 Joules de energia 
mecânica, quando convertidos em calor, elevarão a temperatura de 1 grama de água em 1 ºC. 
Designou-se portanto 1 caloria (medida de calor) como sendo equivalente a 4,186 J, ou seja, 1 cal  
=  4,186 J. 

 
Por sua vez, energia térmica pode ser transformada em energia mecânica (movimento). Um 

exemplo disto é o dispositivo conhecido como eolípia de Heron (Figura 2.3). Com o aquecimento 
da água contido em seu interior, forma-se vapor, que é expelido pelos orifícios, fazendo o 
dispositivo girar. Este aparato, desenvolvido na Grécia séculos atrás, foi uma das primeiras 
aplicações usadas na conversão de energia térmica em energia mecânica.  

 

Figura 2.2 – Obtenção do equivalente mecânico 
entre calor e trabalho 

TRABALHO

CALOR

 
Figura 2.3- Transformação de calor em 

trabalho: “eolípia” 

 
Hoje, a humanidade utiliza largamente a conversão de energia térmica em energia mecânica e 

vice-versa, em inúmeras aplicações. Todos os meios de transporte mecanizados, todas as 
tecnologias de geração de energia elétrica, os sistemas de refrigeração, entre outros, são aplicações 
deste conceito. O principal objetivo da Termodinâmica é justamente o estudo das transformações de 
energia mecânica (trabalho) em energia térmica e vice-versa.  
 
Taxa de transferência de energia ou potência 

Uma dada quantidade de energia pode ser processada ou transferida num tempo maior ou 
menor. De acordo com este tempo pode-se dizer que o processo de transferência de calor tem maior 
ou menor potência. Ou seja, um fogão que é capaz de ferver a água em 5 minutos tem a metade da 
potência calorífica de um fogão que ferve a mesma quantidade de água em 2,5 minutos.  

 
Em termos técnicos pode-se definir potência como a razão entre a energia trocada ou 

transformada em um determinado processo e o intervalo de tempo de duração deste processo: 

tempo

Q
Q =&  ou 

tempo

W
W =&            (2.1) 

 
As unidades características de potência são: [Watt], [Btu/h], [CV], [HP], [kcal/h] ou 

tonelada de refrigeração [TR]. É importante não confundir unidade de energia com unidade de 
potência. Por exemplo: [Btu] é unidade de energia, enquanto [Btu/h] é de potência.  
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Figura 2.5 – Representação de uma substância no 
estado sólido 

Na Figura 2.4, demonstra-se uma 
aplicação prática da definição de potência. James 
Watt mostrou que um cavalo forte era capaz de 
elevar uma carga de 75 kg até a altura de um 
metro (trabalho mecânico) em um segundo. A 
essa potência chamou-se de cavalo-vapor (devido 
à comparação com a máquina a vapor), cuja 
abreviação é “CV”. 
 
 
 
 
 
 

2.2- Modelo cinético-molecular da matéria  
 Uma compreensão mais aprofundada dos processos e propriedades térmicas, bem como dos 
fenômenos físicos em geral, só é possível com o uso de um modelo físico que nos permita imaginar 
como são constituídos os materiais, como eles se diferenciam entre si e que alterações ocorrem em 
seu interior (sua estrutura) durante os processos térmicos.  
 

Este modelo físico, aceito hoje pela ciência, é o modelo cinético-molecular da matéria. A 
teoria cinético-molecular de constituição da matéria se baseia em três pressupostos fundamentais: 

 
a) todas as substâncias são constituídas de moléculas, que representam a menor parte da 

matéria capaz de conservar as mesmas propriedades químicas;  
b) tais moléculas estão em movimento contínuo, caótico e desordenado;  
c) quando se encontram a curta distância uma das outras, elas interagem entre si, sendo esta 

interação de origem eletromagnética.  
 

Com base nestes pressupostos, faremos inicialmente uma interpretação da matéria nos três 
estados físicos de agregação (sólido, líquido e gasoso), também chamados de “fases” da matéria.  

 
No estado sólido, as moléculas possuem baixa energia cinética e, por isso, encontram-se 

muito próximas uma das outras. Devido a esta proximidade, estabelecem uma interação 
eletromagnética muito forte entre si (ligação entre as moléculas). Desse modo, as moléculas são 
impossibilitadas de mudarem de posição em 
relação às suas vizinhas, ou seja, não existe 
translação das moléculas dentro do corpo. O 
movimento das moléculdas restringe-se a 
oscilações (vibrações) em torno de posições 
de equilíbrio. As moléculas formam uma 
estrutura regular denominada rede cristalina, 
ilustrada na figura ao lado. Por estes motivos, 
os sólidos possuem forma e volume 
definidos, e elevada resistência mecânica 
(resistência à deformação).  
 

No estado líquido, as moléculas apresentam um nível de energia cinética muito maior do 
que nos sólidos e, por isso, aumenta muito a distância entre elas. Devido a esta distância, as 
interações eletromagnéticas entre as moléculas são muito mais fracas. Assim, as moléculas 
conseguem se movimentar livremente em relação às suas vizinhas, e neste movimento elas chocam-
se entre si, “trocando” energia cinética. Desta forma, no estado líquido a matéria é incapaz de 

1 m

TRAÇÃO

MASSA = 75kg

 

Figura 2.4– Experimento de James Watt 
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manter uma forma definida, embora mantenham ainda um certo nível de coesão capaz de manter o 
volume constante (Figura 2.6).  
 
 Finalmente, no estado gasoso as moléculas possuem energia cinética muito elevada, muito 
maior do que no estado líquido. As moléculas movimentam-se livremente e, durante este 
movimento, chocam-se entre si e com as paredes do recipiente que as contém (o que se traduz 
macrscopicamente como a pressão exercida pelo gás no recipiente) (Figura 2.6). As velocidades das 
moléculas são da ordem de centenas de metros por segundo. Por isso, a distância entre as moléculas 
é muito grande, e praticamente não ocorre nenhuma interação eletromagnética entre elas, apenas 
choques. Como no estado líquido, as moléculas movimentam-se livremente e, como a interação 
entre elas é nula, no estado gasoso a matéria, além de incapaz de manter uma forma definida, 
também não mantém o volume definido, ou seja, se um gás for “solto” na atmosfera, ele dispersa-se 
totalmente. 
 
 Os estados físicos da matéria são, portanto, formas diferentes de organização ou agregação 
das moléculas. A Figura 2.6 traz uma síntese destas formas.  
 

 

Figura 2.6 – Comparação de gases, líquido e sólidos no nível molecular 
 
 Como afirmado, este modelo simples permite explicar diversos fenômenos. Tome-se por 
exemplo a compressibilidade. Sabe-se que os gases são altamente compressíveis. Isto porque a 
distância entre as moléculas é muito grande, desta forma, existe muito espaço para deslocamento. 
Porém, ao se comprimir o gás, aumenta a quantidade de choques entre as moléculas e, com isso, 
aumenta sua resistência à compressão. Já os líquidos, por estarem as moléculas muito mais 
próximas entre si, permite uma compressão muito menor. Finalmente, os sólidos praticamente não 
admitem compressão, oferecendo grande resistência.  
 
 Os efeitos do calor sobre a matéria, a transformação de um estado de agregação para outro, 
as propriedades físicas dos materiais, tudo pode ser explicado por este modelo, como será visto nas 
seções seguintes.  
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2.3- Dilatação  
Fornecendo-se calor a um corpo, observamos que ele aumenta de temperatura e, ao mesmo 

tempo, suas dimensões crescem. A este crescimento do volume do corpo, chamamos dilatação.  
 
O modelo cinético-molecular explica este crescimento das dimensões do corpo: ao receber 

calor (energia térmica), as moléculas do corpo adquirem mais energia cinética e passam a se 
movimentar mais rapidamente. Por isso, ocorre o aumento da distância entre estas moléculas, que é 
observado macroscopicamente como o aumento de volume do corpo. Da mesma maneira, ao perder 
calor, as moléculas perdem energia cinética, movimentando-se mais lentamente e, por isso, a 
distância entre elas diminui.  

Como cada material diferente possui um tipo de molécula diferente, seu comportamento em 
relação à dilatação é único, isto é, cada tipo de material dilata-se de maneira diferente. Além disso, 
para um mesmo material, a dilatação no estado gasoso é muito maior do que no estado líquido, e 
neste muito maior do que no estado sólido. Isto é consequência da distância entre as moléculas, 
característico de cada estado.  

 
Muitas situações exigem soluções técnicas para contornar o fenômeno da dilatação. Por 

exemplo, trilhos das ferrovias não são contínuos, mas formados por inúmeras barras de aço de 
comprimentos reduzidos, com uma folga entre elas. Com o aumento da temperatura, os trilhos 
aumentam de comprimento, e esta folga existente entre eles diminui. A mesma coisa acontece em 
estruturas de pontes, em edifícios, entre outros. Em máquinas e motores, que tem muitas partes 
móveis, o efeito da dilatação tem que ser previsto pois, se houver um superaquecimento, as partes 
móveis poderão emperrar.  

Outras soluções técnicas 
aproveitam-se do fenômeno da 
dilatação. É o caso dos 
termostatos, utilizados em 
muitos aparelhos elétricos, 
inclusive refrigeradores e 
condicionadores de ar. A Figura 
2.7 ilustra o funcionamento de 
um termostato de lâmina 
bimetálica. Como o nome diz, a 
lâmina do termostato é formada 
por dois metais distintos. Desta 
forma, ao ser aquecida, cada 
metal da lâmina vai dilatar de maneira diferente. Na Figura 2.7, o 
metal 1 possui maior coeficiente de dilatação do que o metal 2. 
Ao se aquecer, o metal 1 vai tentar dilatar mais do que o metal 2 
e, como consequência, a lâmina irá curvar-se, interrompendo o 
circuito elétrico.  
 
 Alguns medidores de temperatura utilizam uma lâmina 
bimetálica enrolada em forma de espiral. Uma das extremidades 
da lâmina é fixa e a outra está acoplada a um ponteiro, indicando 
sobre um mostrador calibrado (Figura 2.8).  
 
 Nos compressores de refrigeração, a lâmina bimetálica é 
utilizada nos “protetores térmicos”, dispositivos que tem a função 
de proteger o motor elétrico do compressor, evitando que queime. 
Quando, por qualquer motivo, ocorrer uma sobrecarga de corrente 

 
Figura 2.8 – Indicador de 
temperatura com lâmina 

bimetálica 

 
Figura 2.7– Funcionamento da lâmina bimetálica 
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elétrica, isto provoca um aquecimento da lâmina bimetálica do protetor, fazendo com que a mesma 
se curve e interrrompa o circuito elétrico, evitando, assim, maiores danos ao motor elétrico do 
compressor (Fig. 2.9).  

FECHADO ABERTO

PROTETOR TÉRMICO

C

S R

RELE DE PARTIDA  

Figura 2.9 – Funcionamento do protetor térmico do compressor de refrigeração 
 
(a) Influência da dilatação sobre a densidade (massa específica) 
 
 Como a dilatação altera o volume ocupado por um material, mas não altera sua massa, isto 
provoca alteração na massa específica ou densidade (recorde a seção 1.4).  
 
 Este fato tem importantes implicações nos fluidos (líquidos e gasosos). Como a 
característica destes dois estados é a movimentação livre das moléculas, no momento em que uma 
porção limitada da matéria é aquecida ou resfriada, tendo sua densidade alterada, isto vai provocar a 
movimentação do fluido, devido à ação da gravidade. Uma porção de fluido mais densa, justamente 
por possuir maior quantidade de moléculas por unidade de 
volume (é mais “pesada”), sofre a ação da gravidade com 
mais intensidade do que uma porção de fluido menos 
densa. Assim, fluido mais denso tende a “descer”, 
“empurrando” fluido menos denso para cima.  
 
 A Figura 2.10 demonstra a movimentação da água 
dentro de uma panela, aquecida por uma chama. A água 
em contato com o fundo da panela é aquecida, ficando 
menos densa e movimentando-se para cima. Ao entrar em 
contato com o ar e as demais partes da água, vai 
transferindo calor e resfriando-se, ficando novamente mais 
densa e movimentando-se para baixo, até entrar 
novamente em contato com o fundo da panela, reiniciando 
o ciclo.  
 
 Esta influência da dilatação sobre o movimento dos 
fluidos explica uma série de fenômenos observados 
diariamente. As alterações de pressão atmosférica e a 
ocorrência de ventos são alguns exemplos. Também tem 
importantes conseqüências para os sistemas de 
refrigeração e condicionamento de ar.  

 
A Figura 2.11 demonstra a movimentação do ar no interior de um refrigerador, causada pela 

troca de calor por convecção natural: o congelador, localizado na parte de cima do gabinete, resfria 
o ar, que desce, encontrando os alimentos. Ao remover o calor dos alimentos, o ar se aquece, 
iniciando um movimento de subida, até atingir novamente o congelador, reiniciando o processo 
 

 
Figura 2.10 – Movimentação da água 

em uma panela sendo aquecida 
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(b) Comportamento anômalo da água 
 
 
 Dentre todas as substâncias, a água é uma das 
poucas que possui um comportamento diferente em 
relação à dilatação. Quando aquecida entre 0ºC e 4ºC, ao 
invés de expandir-se, a água sofre uma contração. Isto é 
consequência do tipo de ligação química entre as 
moléculas da água.  
 
 Além disso, a água, ao solidificar-se, também 
aumenta consideravelmente seu volume, devido ao tipo de 
ligação entre suas moléculas no estado sólido (rede 
cristalina). Assim, a água a 0ºC é menos densa (mais leve) 
do que a água à 4ºC, e o gelo é mais leve do que a água 
líquida. Isto explica o fato dos lagos e rios não congelarem 
inteiramente, mas apenas na superfície. Também explica o 
fato do gelo flutuar na água.  
 
 
 
 
 
 

2.4- Mudanças de estado de agregação da matéria 

 Em geral a matéria pode ser encontrada na natureza nos estados de agregação gasoso, 
líquido e sólido (conforme seção 2.2).  

 
Através da aplicação de energia, obtém-se a modificação de estado de agregação. A Figura 

2.12 indica os diferentes processos de mudança de estado de agregação.  

 
Figura 2.12 – Mudanças de estado de agregação da matéria. 

 
 Uma dada substância pode se apresentar em qualquer estado de agregação, dependendo de 
sua temperatura e da pressão exercida sobre ela. Por exemplo, sabemos que, no caso da água, se 

solidificação 

 
Figura 2.11 – Movimentação do ar no 

interior de um refrigerador 
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estiver à 25 ºC, estará no estado líquido, e se estiver a uma temperatura de -5 ºC, estará no estado 
sólido (gelo). Isto se a água estiver submetida à pressão atmosférica. Se a pressão for outra, talvez 
os estados nas temperaturas citadas sejam outros. Os processos de mudança de estado ocorrem em 
temperaturas específicas, que são diferentes para cada tipo de substância, e que são dependentes da 
pressão.  
 
 Para qualquer substância, é possível determinar em laboratório os valores de pressão e 
temperatura correspondentes a cada estado ou mudança de estado. Com estes valores podem ser 
construídos gráficos denominados “diagramas de estado”. Um exemplo é o diagrama p-T (pressão 
- temperatura) mostrado nas Figuras 2.13 e 2.14. Observe que o diagrama é dividido em três 
regiões: sólido, líquido, vapor. Conhecendo-se os valores de pressão e temperatura de uma 
substância em um determinado instante, com o diagrama de estado pode-se determinar em qual 
estado a substância deverá estar.  
 
 Este tipo de diagrama indica também as condições de pressão e temperatura na qual ocorrem 
as mudanças de estado. Na Figura 2.13, estas condições são representadas pelas linhas cheias S-L 
(fusão/solidificação), L-V (vaporização/condensação)e S-V (sublimação). Sobre estas linhas, 
encontramos a substância numa situação de equilíbrio entre dois estados. Esta situação especial é 
chamada condição de saturação.  
 

O ponto triplo indica uma 
condição na qual os três estados de 
agregação (sólido, líquido e gasoso) 
coexistem em equilíbrio.  
 
 Uma substância na fase 
gasosa (ponto 1) com pressão acima 
da pressão do ponto triplo, irá 
condensar-se (tornar-se líquido) ao 
ser resfriada até a temperatura 
correspondente na curva de pressão 
de vapor (linha L-V). Resfriando a 
substância ainda mais, será atingida 
uma temperatura na qual o líquido 
irá se solidificar (linha S-L). Este 
processo está indicado pela linha 
horizontal 1-2-3 na Figura 2.13.  
 

Imagine agora uma substância no estado sólido (ponto 4) com pressão abaixo da pressão do 
ponto triplo. Ao ser aquecida, mantendo a pressão constante, observe que será atingida uma 
temperatura na qual ela passa do estado sólido diretamente para o estado vapor (linha S-V), sem 
passar pelo estado líquido (processo 4-5 na Figura 2.13). 
 

A Figura 2.14 indica as condições do ponto triplo para a água e para o gás carbônico. 
Observe que, à pressão atmosférica, a água tem a saturação sólido-líquido (fusão ou solidificação) à 
0ºC, e a saturação líquido-vapor (vaporização e condensação) ocorre à 100 ºC. Já o gás carbônico, à 
pressão atmosférica, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso (sublimação), à -78ºC.  
 

 
Figura 2.13 – Diagrama de estado de uma substância 
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( a )      ( b ) 

Figura 2.14 – Diagramas de estado para: (a) água e (b) dióxido de carbono 
 
 No diagrama pressão temperatura, o estado gasoso é chamado de vapor. É importante 
salientar a diferença entre gás e vapor. A matéria é considerada um gás apenas em temperaturas 
acima da temperatura de ponto crítico. O ponto crítico de uma substância fica localizado bem à 
direita no diagrama pressão-temperatura, no extremo da linha L-V (ponto D na Figura 2.14a, ponto 
Z na Figura 2.14b). Assim, na vizinhança das linhas L-V e S-V, as temperaturas são inferiores à 
temperatura do ponto crítico; portanto, nesta região, a substância no estado gasoso é chamada de 
vapor.  
 
 Um fato muito importante, demonstrado pelo diagrama pressão-temperatura, é que a 
temperatura de mudança de estado é influenciada pela pressão. Acompanhe a linha L-V na Figura 
2.13: quanto maior a pressão, maior será a temperatura de vaporização/condensação. Esta 
característica explica muitos fenômenos interessantes: em grandes altitudes, a água entra em 
ebulição em temperaturas abaixo de 100ºC, pois nestas altitudes a pressão atmosférica é menor. Já 
em uma panela de pressão, onde a pressão atinge até 1,5 vezes o valor da pressão atmosférica, a 
água entra em ebulição acima dos 120 ºC.  
 
 A influência da pressão sobre a mudança de estado explica-se pelo seguinte: quanto maior a 
pressão a que determinado material está submetido, menor se torna a distância média entre suas 
moléculas. Tomando como exemplo o processo de vaporização: estando um líquido submetido a 
uma maior pressão, para provocar a “liberação” da molécula para o estado gasoso, será necessário 
fornecer uma maior quantidade de energia, para “vencer” a força extra exercida pela pressão. Esta 
maior energia fornecida traduz-se em uma maior temperatura necessária para se conseguir a 
vaporização. 
 
 Outro fato muito importante é que qualquer substância pura, durante um processo de 
mudança de estado de agregação, mantém sua temperatura constante, conforme demonstrado na 
Figura 2.15. Isto decorre do fato de que, durante a mudança de estado de agregação, o calor 
adicionado ao corpo ser utilizado para a transformação do estado de ligação das moléculas (seção 
2.2) e, por isso, o corpo não sofre alteração de temperatura.  
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Figura 2.15 – Variação de temperatura de um corpo durante processo de mudança de estado de 
agregação 

 
Em refrigeração trabalha-se com fluidos chamados de refrigerantes. Estes fluidos sofrem 

uma série de transformações cíclicas, envolvendo condensação e vaporização, capazes de produzir 
o efeito da refrigeração desejado. Assim, podemos encontrá-los dentro de um sistema nos estados 
líquido, vapor, ou como uma mistura de líquido e vapor. Além disso, dentro do sistema ocorrem 
ciclicamente processos de vaporização e condensação (ver anexo: Histórico do refrigerador).  
 
Evaporação 
 
 A evaporação é um fenômeno diferente. Embora se trate de um processo de vaporização, ou 
seja, de passagem de um fluido do estado líquido para o estado gasoso, esta passagem ocorre em 
condições diferentes daquelas da vaporização “pura”.  
 
 Basicamente, a evaporação ocorre quando um fluido no estado líquido está em contato com 
o ar atmosférico. Nestas condições, a vaporização do fluido ocorre em quaisquer temperaturas, 
inclusive bem abaixo das temperaturas de vaporização indicadas no diagrama pressão-temperatura.  
 
 Isto acontece porque, sob certas condições, as moléculas do fluido no estado líquido, 
próximas à superfície livre deste líquido, podem adquirir energia suficiente e “saltar” para o estado 
de vapor, dispersando-se no ar atmosférico. Note que o processo depende do líquido apresentar uma 
superfície livre, ou seja, existir uma porção de líquido em contato com o ar atmosférico.  
 
 Este processo é responsável pela vaporização da água dos oceanos, rios e lagos, poças 
d’água, das roupas molhadas estendidas no varal, entre outras situações.  
 
 A taxa de evaporação depende da energia das moléculas, ou seja, da temperatura do líquido. 
Quanto maior for a temperatura, maior será a taxa de evaporação. Isto explica porque a evaporação 
dos oceanos, rios e lagos, na roupa molhada, é maior em dias quentes.  
 

A taxa de evaporação também depende da superfície livre. Quanto maior for a superfície 
livre, também maior será a taxa de evaporação. Por isso uma roupa estendida secará muito mais 
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rapidamente do que uma roupa dobrada, e a água espalhada no chão evaporará muito mais 
rapidamente do que a água em uma panela ou garrafa.  
 

Por fim, a taxa de evaporação depende da saturação do ar atmosférico. Sob determinadas 
condições de temperatura e pressão existe uma quantidade máxima de vapor que o ar atmosférico é 
capaz de “absorver”. Por isso, em dias muito úmidos a evaporação é muito difícil, enquanto que em 
dias mais secos a evaporação ocorre com muito mais facilidade.  
 
 Observe que o fluido refrigerante, dentro do sistema de refrigeração (ver Anexos), não está 
em contato com o ar atmosférico. Por isso, o processo de vaporização que ocorre no interior do 
sistema de refrigeração não se caracteriza como evaporação. Desta forma, é tecnicamente incorreto 
chamar o componente do sistema de refrigeração onde ocorre a vaporização do fluido refrigerante 
de evaporador. Entretanto, isto ainda ocorre até hoje por uma questão de tradição.  
 
 
2.5 – Calorimetria 

Os efeitos das trocas de calor entre um corpo e outro podem ser percebidos na forma 
sensível e na forma latente. Observa-se que quando o calor aplicado modifica a temperatura do 
corpo, então o processo de troca de calor é chamado de processo sensível (porque é possível 
“sentir” a troca de calor, medindo-se a variação da temperatura). Porém, se há modificação do 
estado de agregação da matéria (mudança de estado), então têm-se um processo latente, pois não 
ocorre variação de temperatura, não sendo possível “sentir” a troca de calor.  
 
 Para o cálculo da quantidade de calor absorvida ou liberada por um corpo, quando passa por 
um processo sensível, utilizamos a seguinte equação: 
 

T.c.mQ ∆=       (2.2) 
 
onde:   Q - quantidade de calor trocado [J] ou [cal] 
  m - massa do corpo [kg] 
  ∆T - variação de temperatura sofrida pelo corpo [ºC] 
  c - calor específico do material de que é feito o corpo [J/kg.ºC] ou [kcal/kg.ºC] 
 
 A variação de temperatura é dada por: 
 

( )12 TTT −=∆      (2.3) 
 
onde T1 é a temperatura inicial do corpo, antes de sofrer a transformação, e T2 é a temperatura final 
do corpo, ou seja, após sofrer a transformação (perda ou ganho de calor).  
 
 Perceba que estas definições implicam que, quando o corpo ganha calor, a temperatura 
aumenta, ∆T tem sinal positivo, e Q também terá sinal positivo. Caso o corpo perca calor, sua 
temperatura diminui, consequentemente ∆T tem sinal negativo e Q também terá sinal negativo. Em 
resumo: 
 

• calor ganho pelo corpo   →  Q > 0 (sinal positivo) 
• calor perdido pelo corpo  →  Q < 0 (sinal negativo) 

 
 



TERMODINÂMICA – Volume I - Prof. Carlos Boabaid Neto – IF-SC – Campus São José 

 

25

Calor Específico  

Calor específico de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 
uma unidade de massa do corpo de um grau de temperatura. Em unidades métricas foi definida 
historicamente como a quantidade de calor, em kcal, necessária para elevar a temperatura de 1 kg 
do corpo em 1 °C. A própria definição da unidade caloria [cal], que é definida como como a 
quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5°C para 
15,5°C, indica que o calor específico da água é igua à 1,0 cal/g.ºC.  

 
O calor específico indica a facilidade ou dificuldade que uma substância tem para variar sua 

temperatura quando é adicionado ou retirado calor da mesma. Se há grande resistência à variação da 
temperatura, isto significa que o corpo tem elevado calor específico. Se o corpo tem reduzido calor 
específico, isto significa que uma pequena adição ou remoção de calor irá provocar grande variação 
de temperatura.  

 
A Tabela 2.1 define o calor específico para diferentes materiais. Pode ser observado que a 

água é a substância que possui o maior valor de calor específico. Isto indica, conforme já 
comentado, que para uma determinada massa de água ter sua temperatura aumentada, precisa 
absorver muito calor e, da mesma forma, quando esta massa de água é resfriada, é capaz de liberar 
uma grande quantidade de calor. Isto tem importantes implicações para os sistemas de refrigeração 
e condicionamento de ar.  
 
Tabela 2.1 – Calor específico à pressão constante para diferentes materiais (à temperatura ambiente)  

Substância c 
[kcal/kg.ºC] 

água     20 ºC 1,0 
água     90 ºC 1,005 
gelo 0,50 
vapor d’água 0,48 
álcool 0,60 
alumínio 0,21 
ar 0,24 
chumbo 0,031 
cobre 0,091 
ferro 0,11 

 

Substância c 
[kcal/kg.ºC] 

hidrogênio 3,40 
latão 0,092 
madeira de pinho 0,60 
mercúrio 0,03 
nitrogênio 0,247 
ouro 0,032 
prata 0,056 
tijolo 0,20 
vidro 0,20 
zinco 0,093 

 
 
 Já para o cálculo da quantidade de calor absorvida ou liberada por um corpo, quando passa 
por um processo latente, não podemos utilizar a equação (2.2), pois a variação de temperatura é 
zero. Por isso, utilizamos a seguinte equação: 
 

L.mQ =           (2.4) 
 
onde   L - calor latente de mudança de estado [J/kg] ou [kcal/kg] 
 
 
 A variável “L” é uma propriedade do material de que é feito o corpo. Como existem 
diferentes processos de mudança de estado (conforme seção 2.4), consequentemente existem 
diversos valores para “L”, quais sejam: 
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 Lf - calor latente de fusão   Ls - calor latente de solidificação 
 Lv - calor latente de vaporização   Lc - calor latente de condensação 
 Ls - calor latente de sublimação   Ld - calor latente de deposição 
 
 A Tabela 2.2 apresenta valores típicos de calor latente para diversos tipos de materiais. 
Ressalta-se que, como o processo de solidificação é o inverso do processo de fusão, e o processo de 
condensação é o inverso do processo de vaporização, então: 
 

Ls  =  - Lf      Lc  =  - Lv  Ld = - Ls 

 
 Isto está de acordo com a definição anterior, pois, por exemplo, no caso da solidificação, Lf 
é negativo, e consequentemente Q será negativo, o que indica remoção de calor do corpo (que é o 
que é preciso fazer para provocar a solidificação). Mesmo raciocínio se aplica à condensação e 
deposição.  
 

Tabela 2.2 – Temperatura de mudança de estado e calor latente “L” para diferentes materiais 

Substância Fusão Ebulição 
T [ºC] Lf [cal/g] T [ºC] Lv [cal/g] 

tungstênio 3380 - 6000 - 
ferro 1535 64,4 2800 151 
cobre 1038 51 2582 1290 
ouro 1063 15,8 2660 377 
zinco 419 28,13 906 - 
chumbo 327 5,5 1750 208 
estanho 232 14 - 721 
enxofre 119 9,1 445 78 
água 0 79,71 100 539,6 
mercúrio -39 2,82 356,5 68 
metanol -97 16,4 64,7 262,8 
etanol -114,4 24,9 78,3 204 
éter -116 - 35 89 
nitrogênio -210 6,09 -195,5 47,6 
oxigênio -219 3,3 -182,9 50,9 
hidrogênio -259 13,8 -252,8 108 
refrigerante R-12 - - -29 38 
hélio - - -269 6 

 
 
Exemplo de utilização 
Suponha que uma dada massa de 1 kg de gelo inicialmente à –20°C seja aquecida (Figura 2.16). Neste 
processo de aquecimento tem-se num primeiro momento a elevação da temperatura do gelo de –20 até 0 °C 
(calor sensível sendo trocado, Q1 = 10 kcal (48,16 kJ). A água tem como característica ser uma substância 
pura e desta forma, muda de fase numa temperatura constante (0 ºC, conforme Tabela 2.2). Na etapa de 
fusão há apenas troca de calor latente, Q2 = 80 kcal (334,88 kJ). Todo o gelo transforma-se em água líquida e 
neste momento inicia-se o processo de aquecimento, onde há troca de calor sensível. O aquecimento 
prossegue até que a água atinja o ponto de vaporização de 100°C, sendo o calor trocado de 0 a 100°C, Q3 = 
100 kcal (418,6 kJ). Neste instante, a variação de temperatura cessa e a troca de calor latente é iniciada. 
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Figura 2.16 – Curva de aquecimento de uma massa de água 
 
O cálculo da quantidade de calor necessária durante este processo pode ser feito através de duas expressões. 
A primeira permite o cálculo do calor sensível e a segunda do calor latente, conforme expresso a seguir: 

321total QQQQ ++=  

 
 
 
 
 

1sólido1 TcmQ ∆= ..  

 

fusão2 L.mQ =  

 

2líquido3 TcmQ ∆= ..   

onde Q1 e o Q3 representam trocas de calor sensível, isto é, calor trocado para variar a temperatura; m é a 
massa da substância a ser aquecida; c é o calor específico (os valores de calor específico são encontrados na 
Tabela 2.1); ∆T = Tfinal- Tinicial; Tfinal é a temperatura final e Tinicial é temperatura inicial da substância. Desta 
forma, 

∆T1 = 0 – (-20) = 0 + 20 = 20   ∆T2 = 100 – 0 = 100 
 
Q2 representa troca de calor latente, que se acrescenta ao corpo para causar a mudança de estado, sem 
mudança de temperatura, e L é o calor latente de fusão (dado pela Tabela 2.2) 
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EXERCÍCIOS 
 

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS  
 
(1) Escreva o símbolo da sub-unidade correspondente: 

 
(a) 103 metros =  1 _________   (b) 10-6 metros =   1 _________ 
(c) 106 pascal =  1 _________   (d) 10-3 newton =   1 _________ 
(e) 109 joule =  1 _________   (f) 1012 watt =   1 _________ 

 
(2) Converta os valores abaixo: 

 
( a ) 3 pe  = ________ m   ( b ) 5 m   = ________ pe 
( c ) 2,5 yd  = ________ m   ( d ) 0,7 m³   = ________ litros 
( e ) 12 pol   = ________ mm  ( f ) 25 pol  = ________ cm 
( g ) 15 cm   = ________ pol  ( h ) 2500 kg  = ________ ton 
( i ) 500 lbm = ________ kg  ( j ) 4,5 kg   = ________ lbm 
( k ) 2500 kcal/h  = ________ Btu/h  ( l ) 2 CV  = ________ kW 
( m ) 70 HP  = ________ kW  ( n ) 5 TR  = ________ Btu/h 

 
(3) Converta os valores abaixo: 

 
( a ) 35 cm   = ________ m   ( b ) 0,055 m   = ________ mm 
( c ) 180 μm  = ________ mm  ( d ) 80 mm   = ________ pol 
( e ) 2¼ pol  = ________ mm  ( f ) ¾ pol  = ________ cm 
( g ) 5 pol²   = ________ mm²  ( h ) 500 cm²  = ________ pol² 
( i ) 0,05 m³ = ________ cm³  ( j ) 100 litros  = ________ pe³ 
( k ) 5 lbm   = ________ g   ( l ) 65 HP  = ________ CV 
( m ) 5 CV  = ________ HP  ( n ) 12 kW  = ________ TR 

 
(4) Faça as seguintes conversões:  
 

(a) 3,5 m   = ________pe   (b) 2,5 ton  = ________ lbm 
(c) 6 pe 7 pol = ________ m   (d) 3000 lbm  = ________ ton 
(e) ¼ lbm  = ________ g   (f) 300 cm³   = ________ litro 
(g) 72000 Btu/h = ________ TR  (h) 0,75 CV  = ________ HP 
(i) 35 kW  = ________ kcal/h  (j) 25000 kcal/h = ________ TR 
(k) 5000 Btu/h = ________ CV 

 
(5) Faça a conversão das seguintes temperaturas: 

( a ) 90 °F   = ______________ °C  = ______________ K 
( b ) -10 °C  = ______________ °F  = ______________ K 
( c ) 100 K   = ______________ °C  = ______________ ºF 
( d ) 8 °F   = ______________ °C  = ______________ K 
( e ) -200 °F  = ______________ °C  = ______________ K 
( f ) 50 K   = ______________ °C  = ______________ ºF 
( g ) - 30 °C  = ______________ °F  = ______________ K 
( h ) 130 °F  = ______________ °C  = ______________ K 
( i ) -240 °C  = ______________ °F  = ______________ K 
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(6) Determine a temperatura em que as escalas Celsius e Fahrenheit coincidem, isto é, indicam o 
mesmo valor numérico. 

 
(7) Um corpo sofre uma elevação de temperatura ∆Tc = 60 ºC. Se estivesse sendo usado um 

termômetro graduado na escala Fahrenheit, qual seria a variação ∆Tf registrada neste 
termômetro? 

 
(8) Um manômetro montado em um recipiente indica uma pressão de 1,25 MPa e um barômetro 

local indica 96 kPa. Determinar a pressão interna absoluta do recipiente em:  
(a) Mpa; 
(b) kgf/cm²;  
(c) Psi;  
(d) em milímetros de coluna de mercúrio [mmHg] 

 
(9) Um manômetro de mercúrio, usado para medir um vácuo, registra 731 mm Hg e o barômetro 

local registra 750 mm Hg. Determinar a pressão em kgf/cm² e em microns. 
 
(10) O manual de um equipamento indica uma pressão de condensação de 12 bar (abs). O seu 

manômetro de serviço possui escala em [kgf/cm²]. Ao operar o sistema, qual deverá ser a 
indicação no manômetro, para a pressão de condensação ? 

 
(11) Faça as seguintes conversões:  
 

( a ) 200 kPa = ________ MPa  ( b ) 5 bar   = ________ MPa 
( c ) 1,5 atm  = ________ kPa  ( d ) 790 mm Hg  = ________ bar 
( e ) 800 mmCA  = ________ kPa  ( f ) 0,5 atm  = ________ mmHg 
( g ) 12 kgf/cm² = ________ bar  ( h ) 140 psi  = ________ bar 
( i ) 7 MPa   = ________ bar  ( j ) 12 kgf/cm² = ________ PSI 

 
 

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS  
 
(1) Dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes (sendo TA > TB) são colocados em contato e 

isolados de influências externas. 
a ) Diga o que se passa com os valores de TA e TB. 
b ) Como se denomina o estado para o qual tendem os dois corpos? 
c ) Quando este estado é alcançado, o que podemos dizer sobre os valores de TA e TB.? 

 
(2) Algumas propagandas de refrigeradores costumavam apregoar as vantagens destes produtos 

com a seguinte frase: "Nossa geladeira não deixa o calor entrar nem o frio sair!". Há alguns erros 
conceituais de Física nesta afirmação. Quais são? Como deveria ser a afirmação correta? 

 
(3) Se você bater água no liquidificador durante muito tempo, o que deve acontecer com a 

temperatura da água ? 
 
(4) Considere uma pequena bola metálica, que está a uma temperatura de 90 ºC, e uma panela de 

água que se encontra a 25 ºC. Responda: 
a ) Em qual dos dois meios a energia das moléculas é maior? 
b ) Colocando a bola dentro da água, o que acontecerá com as temperaturas da bola e da água? 

Em que sentido se dá o fluxo de calor ? 
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(5) Para se medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela 
durante um certo tempo. Por que? 

 
(6) Por que a cerveja gelada, se “esquecida” no copo, esquenta ? Qual será sua temperatura após um 

certo tempo ?  
 
(7) Se aquecêssemos um fluido em um ambiente sem gravidade, o que aconteceria ? Haveria 

movimento no fluido? 
 
(8) Um funileiro necessita aumentar o diâmetro de um furo existente em uma chapa metálica, a fim 

de encaixar adequadamente um pino. Para isso, ele aumenta a temperatura da chapa. Justifique 
fisicamente o seu procedimento.  

 
(9) O circuito elétrico de um refrigerador é ligado e desligado automaticamente para manter em seu 

interior uma temperatura estável e adequada à conservação dos alimentos. Que dispositivo 
exerce esse controle de temperatura, e como é o seu funcionamento ?  

 
(10) Uma lâmina bimetálica é formada por alumínio e cobre. Sabe-se que o cobre dilata-se mais do 

que o alumínio, isto é, tem maior coeficiente de dilatação A lâmina tem forma retilínea à 20ºC. 
Como será a forma da lâmina às temperaturas de: 

 
a) 120ºC?   b) –20ºC? 

         Alumínio

Cobre

 
 
 

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS  
 
(1) Qual a influência da pressão sobre a temperatura de vaporização de uma substância ? Como se 

explica esta influência ? 
 
(2) Na pressão atmosférica, o álcool etílico entra em ebulição a 78 ºC. Será possível aquecer uma 

certa quantidade de álcool até 100 ºC sem que ele entre em ebulição ? De que maneira ? 
 
(3) Explique o funcionamento da panela de pressão. Por que ela é capaz de cozinhar mais 

rapidamente os alimentos? 
 
(4) É comum percebermos que a água de uma moringa de barro é mais fresca do que a água de uma 

garrafa de vidro. Explique por que existe essa diferença (dica: pense sobre evaporação).  
 
(5) Explique a razão de soprarmos sobre um líquido quente para resfriá-lo.  
 
(6) Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, a pressão atmosférica a diferentes altitudes, e a 

temperatura de ebulição da água de acordo com a pressão atmosférica. Determine o ponto de 
ebulição da água nos seguintes locais: 
a) São Paulo (altitude = 954 m) 
b) Córdoba - Argentina (altitude = 471 m) 
c) La Paz - Bolívia (altitude = 3380 m) 
d) São José (altitude = 0 m) 
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(7) Normalmente, em dias quentes, uma pessoa transpira. Se o suor se evaporar, haverá absorção de 

calor da pele da pessoa e ela se sentirá melhor, apesar da elevada temperatura do meio ambiente. 
Baseando-se nesta informação, explique: 
a) Por que um clima quente e seco é mais agradável do que um clima quente e úmido? 
b) Por que, em um dia quente, liga-se o ventilador de uma sala para tornar o ambiente mais 

agradável? 
 

4ª LISTA DE EXERCÍCIOS  
 
(1) Um corpo de massa 200 gramas recebe 4000 calorias e sua temperatura se eleva de -10 até 20ºC. 

Determine o calor específico da substância que o constitui. 
 
(2) Um quilograma de álcool, inicialmente a -30 ºC, recebe 12000 calorias de uma fonte. Determine 

a temperatura final do álcool. 
 
(3) Um corpo absorve calor de uma fonte na razão de 1 kcal/min. O gráfico abaixo fornece a 

temperatura do corpo em função do tempo. A massa do corpo é de 500 g. Calcule o calor 
específico do material do corpo.  
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(4) Uma fonte térmica fornece, a cada minuto, 20 calorias. Para produzir um aquecimento de 30 ºC 
em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do 
líquido. 

 
(5) Um evaporador de alumínio (massa 1,3 kg) precisa ser pré-aquecido até 100 ºC antes de ser 

submetido a uma operação de soldagem. Para isto será utilizado um forno capaz de fornecer 
calor a uma taxa de 4 kcal/min. Determine o tempo de pré-aquecimento do evaporador no 
forno. O evaporador encontra-se inicialmente a 25 ºC. 

 
(6) A potência elétrica dissipada por um aquecedor de imersão é de 200 W. Mergulha-se o 

aquecedor em um recipiente que contém 1,0 litro de água a 20 ºC. Supondo que 70% da potência 
dissipada pelo aquecedor seja aproveitada para o aquecimento da água, determine o tempo 
necessário para que sua temperatura atinja 90ºC. (Considere a massa específica da água igual a 
1.000 kg/m³). 

 
(7) Em um condensador resfriado a água, o sistema de refrigeração precisa dissipar calor a uma taxa 

de 50 kW. A vazão de água de resfriamento é de 20000 l/h. Em um dia em que a água de 
resfriamento entra no condensador a uma temperatura de 22 ºC, qual será a temperatura de saída 
da água ? 

 
 

5ª LISTA DE EXERCÍCIOS  
 
(1) Qual a potência necessária (em [kW]) para aquecer 3 litros de gelo de –10 ºC até 40 ºC em 15 

minutos? Considere a densidade do gelo igual a 900 kg/m3.  
 
(2) O gráfico abaixo representa o aumento da temperatura de um corpo de 5 gramas de massa, 

inicialmente líquido, em função da quantidade de calor absorvida. Determine: 
a) O calor latente de vaporização da substância. 
b) O calor específico da substância no estado líquido 
c) O calor específico da substância no estado gasoso 
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(3) Calcule quanto calor deve ser removido de 750 gramas de água líquida, inicialmente à 20ºC, até 

sua total solidificação.  
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(4) Quanto calor é necessário para vaporizar totalmente 500 gramas de R-12 líquido, que se 
encontram no estado de líquido saturado, ou seja, exatamente à sua temperatura de vaporização?  

 
(5) Uma máquina de gelo deve transformar cerca de 2 litros de água em gelo a cada meia hora. A 

água entra na máquina a uma temperatura de 20°C. O gelo sai da máquina a uma temperatura de 
-3°C. Calcule a capacidade frigorífica do sistema de refrigeração deste resfriador, em [kcal/h].  

 
(6) Sua empresa possui um túnel de congelamento com capacidade (potência frigorífica) de 30 TR. 

A empresa pretende dobrar sua produção, passando a processar uma tonelada de carne por hora. 
Ao entrar no túnel de congelamento a carne já se encontra pré-resfriada (12 ºC), e na saída ela 
deve encontrar-se à temperatura de conservação (-30 ºC). Seu chefe pede que você determine se 
o equipamento será capaz de realizar o resfriamento da carne. Qual a sua resposta ? 
Dados:  temperatura de congelamento da carne = -2 ºC 

calor específico da carne antes do congelamento = 0,75 kcal/kg°C 
calor específico da carne após o congelamento = 0,4 kcal/kg°C 
calor latente de solidificação (congelamento) da carne = 75 kcal/kg 

 
(7) Um barco pesqueiro possui um equipamento congelador com capacidade (potência frigorífica) 

de 300000 Btu/h. Pretende-se utilizar este barco para a pesca de sardinhas. Deseja-se conhecer a 
quantidade máxima de sardinha que poderá ser capturada por hora. A sardinha é recolhida do 
mar a uma temperatura média de 14 ºC, e deve ser congelada e resfriada até uma temperatura de 
aproximadamente –25 ºC.  
Dados:  temperatura de congelamento da sardinha = -4 ºC 

calor específico da sardinha antes do congelamento = 0,7 kcal/kg°C 
calor específico da sardinha após o congelamento = 0,35 kcal/kg°C 
calor latente de solidificação (congelamento) da sardinha = 70 kcal/kg 
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ANEXO: HISTÓRICO DO REFRIGERADOR 
 
 Nesta seção, será apresentado um relato histórico do desenvolvimento da refrigeração para 
conservação de alimentos, de forma a auxiliar na compreensão do desenvolvimento do ciclo de 
refrigeração por compressão mecânica de vapores.  
 Geralmente define-se a refrigeração como qualquer processo de remoção de calor. Mais 
especificamente, a refrigeração é definida como o ramo da ciência que trata dos processos de 
redução e conservação da temperatura de um espaço ou material, abaixo da temperatura do 
ambiente circundante.  
 Se quisermos refrigerar um espaço, é necessário utilizar isolamento. Isto porque, como é 
sabido, existirá um fluxo de calor contínuo do lugar de alta temperatura para o local de temperatura 
mais baixa. O isolamento retardará este fluxo de calor.  
 Em qualquer processo de refrigeração, a substância empregada como absorvedor do calor, 
ou agente de esfriamento, é chamada refrigerante.  
 Todos os processos de resfriamento podem ser classificados como sensíveis ou latentes, de 
acordo com o efeito do calor absorvido sobre o refrigerante. Quando o calor absorvido causa uma 
elevação na temperatura do refrigerante, o processo de resfriamento é chamado sensível, enquanto 
que quando o calor absorvido causa uma mudança no estado físico do refrigerante (por liquefação 
ou vaporização), o processo de resfriamento é chamado latente. Em qualquer dos processos, a 
temperatura do refrigerante deve ser mantida continuamente abaixo da temperatura da câmara que 
está sendo refrigerada.  
 Observe a Figura 1a. Considere que 1 kg de água a 0 ºC é colocada dentro da câmara isolada 
com uma temperatura inicial de 21 ºC. Como é sabido, o calor fluirá do ar que preenche a câmara 
para a água. No entanto, à medida que fôr absorvendo calor a água aumentará sua temperatura, até o 
momento em que não existir mais diferença entre a temperatura da água e da câmara, quando então 
o efeito de refrigeração cessará. O processo de refrigeração dura pouco tempo.  
 Considere agora que 1 kg de gelo, também a 0 ºC, substitua a água (Figura 1b). Neste caso, 
a temperatura do gelo não mudará até que todo o gelo mude do estado sólido para líquido. Ou seja, 
a diferença de temperatura entre o ar da câmara e o gelo é maior do que no caso anterior, 
proporcionando um maior efeito de refrigeração, e que dura mais tempo (até todo o gelo se 
derreter). O calor absorvido pelo gelo deixa a câmara na forma de água, que sai pelo dreno.  
 Então, na Figura 1a temos um processo de resfriamento sensível, e na Figura 1b 
resfriamento latente. Entretanto, ambos os processos são descontínuos. Seria possível conseguir um 
processo de refrigeração contínua, utilizando um refrigerante intermediário, responsável pelo 
resfriamento da câmara, que por sua vez é resfriado por gelo, como na Figura 2.  
 

  
Figura 1a     Figura 1b 
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Figura 2 

 
 Na Figura 2, dentro da serpentina existe uma mistura de água e álcool (fluido intermediário), 
que não congela a 0ºC. Esta mistura é resfriada no tanque de gelo, ficando mais densa, e descendo 
para o lado da câmara. Aí, absorve calor do ar da câmara, ficando menos densa, e sendo empurrada 
de volta para o tanque de gelo, reiniciando o ciclo. Observe que a circulação do fluido intermediário 
se dá naturalmente, apenas por diferença de densidade.  
 Num congelador de gelo típico (Figura 3), o calor que entra na câmara refrigerada atinge o 
gelo principalmente pelas correntes de convecção mantidas no ar. O ar, em contato com os produtos 
e com as paredes da câmara, é aquecido e sobe, indo entrar em contato com o gelo, cedendo para 
este o calor que tinha absorvido, desta forma resfriando-se e descendo novamente. Observe na 
figura a placa defletora, que dirige o ar formando uma corrente contínua.  

O gelo entretanto apresenta várias 
desvantagens. Uma delas é a impossibilidade de se 
obter temperaturas de armazenamento abaixo de 0ºC, 
embora com a adição de cloreto de sódio ou cloreto 
de cálcio, possa-se reduzir a temperatura de fusão do 
gelo para aproximadamente -18ºC. 

Outra desvantagem evidente do gelo é a 
necessidade de reabastecer frequentemente o 
congelador e de manter uma provisão de gelo, uma 
prática inconveniente e anti-econômica. Outra 
desvantagem, menos evidente, é a impossibilidade de 
controlar a taxa de refrigeração, o que torna difícil 
manter o nível de temperatura. Independentemente 
disto, o refrigerador de gelo foi largamente utilizado 
até meados do século XX.  

 
A base do sistema moderno de refrigeração é 

a capacidade dos líquidos em absorver grandes 
quantidades de calor quando vaporizam. Como 
refrigerantes, os líquidos em vaporização têm mais 

vantagens que os sólidos fundentes, pelo fato de que o processo de vaporização é controlado mais 
facilmente. 

 
Figura 3 
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Por exemplo, um espaço isolado pode ser 
refrigerado de modo adequado, simplesmente 
permitindo-se ao R-12 no estado líquido vaporizar 
(Figura 4). Na pressão atmosférica, a temperatura de 
saturação de vaporização do R-12 é de -30ºC, o que 
proporciona um resfriamento rápido. O calor 
absorvido pelo líquido ao vaporizar deixa a câmara no 
vapor que escapa. Uma vez que a temperatura do 
líquido permanece constante durante todo o processo 
de vaporização, a refrigeração continuará até que todo 
o líquido seja vaporizado. 
 O refrigerante R-12 era, até pouco tempo atrás, 
a substância mais utilizada nos sistemas de 
refrigeração (o refrigerador que você tem em casa 
muito provavelmente utiliza R-12). No entanto, este 
refrigerante é uma substância química conhecida 
como CFC, que, quando liberado na atmosfera, destrói 
a camada de ozônio. Por isso, de 1996 em diante, os 
sistemas de refrigeração não mais poderão utilizar este 
tipo de substância como refrigerante.  
 

O controle da temperatura de vaporização. A temperatura na qual o líquido vaporiza pode ser 
regulada, controlando-se a pressão do vapor sobre o líquido, a qual, por sua vez, é controlada 
regulando-se a vazão do vapor que escapa do evaporador. Isto pode ser feito, por exemplo, com o 
auxílio de uma válvula (Figura 5). Ajustando-se a válvula, regula-se o fluxo de vapor do 
evaporador. Com isso é possível controlar a pressão do vapor sobre o líquido, ou seja, a pressão de 
vaporização, e assim fazer com que o refrigerante vaporize em qualquer temperatura desejada. Se a 
válvula for completamente fechada, a pressão aumentará até que a temperatura de vaporização seja 
igual à temperatura da câmara, quando então não haverá mais gradiente de temperatura entre o 
evaporador e a câmara. Desse modo, nenhum calor fluirá, a vaporização cessará e 
consequentemente não haverá mais resfriamento.  

  
Figura 5      Figura 6 

 

Figura 4 



TERMODINÂMICA – Volume I - Prof. Carlos Boabaid Neto – IF-SC – Campus São José 

 

37

 

 
Figura 7 

Quando são necessárias temperaturas de vaporização abaixo da temperatura de vaporização 
correspondente à pressão atmosférica, é necessário reduzir a pressão no evaporador para uma 
pressão abaixo da pressão atmosférica. Isto pode ser feito com o uso de uma bomba de vapor, como 
ilustrado na Figura 6. Por este método, a vaporização do refrigerante pode ser feita a temperaturas 
muito baixas. 
 
Conservação de uma quantidade constante de líquido no evaporador. A vaporização contínua do 
líquido refrigerante no evaporador requer que o suprimento do líquido seja continuamente 
reabastecido. Um método para reabastecer o 
suprimento do líquido no evaporador, é através do 
uso de uma válvula de bóia (Figura 7).  
 A função desta válvula é manter um nível 
constante de líquido no evaporador, permitindo a 
este fluir para o evaporador vindo do tanque ou 
cilindro de armazenamento exatamente na mesma 
quantidade que o líquido no evaporador estiver 
sendo vaporizado. Qualquer elevação na taxa de 
vaporização (pelo aumento da carga térmica) 
causará uma ligeira queda do nível de líquido, 
abrindo a válvula e permitindo que o líquido da 
garrafa escoe para dentro do evaporador. E vice-
versa. Se a vaporização cessa, a válvula fecha-se 
completamente.  
 O líquido refrigerante não vaporiza no 
cilindro de armazenamento e na linha de 
alimentação porque a pressão no cilindro é tal, que 
a temperatura de saturação do refrigerante é igual à 
temperatura do ambiente circundante. Além disso, a 
pressão elevada no interior do cilindro força o 
líquido a fluir através da linha de alimenatação e da 
válvula de bóia para o evaporador. Ao passar 
através da válvula o refrigerante sofre uma queda de 
pressão, permitindo que o líquido vaporize na 
temperatura baixa desejada. 
 Qualquer dispositivo que regule o fluxo de 
refrigerante líquido para dentro do evaporador é 
chamado de controle de fluxo de refrigerante. Este é 
uma parte essencial de todos os sistemas mecânicos 
de refrigeração. Existem cinco diferentes tipos de 
controles de fluxo de refrigerante. A válvula de bóia 
tem algumas desvantagens, como o excessivo 
volume ocupado (tamanho). Um tipo de controle 
bastante utilizado atualmente é a válvula 
termostática. Esta permite controlar o fluxo de 
refrigerante dentro de um evaporador tipo 
serpentina (Figura 8). Quando o grau de 
superaquecimento na saída da serpentina é reduzido, 
indicando um excesso de fluido refrigerante 
entrando no evaporador, a válvula fecha 
parcialmente, diminuíndo o fluxo do refrigerante.  
 

 
Figura 8 
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Recuperação do refrigerante. Por questões de conveniência e economia, não é prático permitir que o 
vapor escape para a atmosfera e seja perdido por difusão no ar. O vapor poderia ser coletado 
continuamente e condensado de volta ao estado líquido, permitindo sua reutilização e eliminando a 
necessidade de sempre fornecer um novo suprimento de refrigerante ao sistema. Para fornecer 
algum meio de condensação do vapor, outro componente, o condensador, deve ser acrescentada ao 
sistema (Figura 9).  
 O refrigerante vaporiza no evaporador 
ao absorver o calor necessário da câmara de 
refrigeração. Isto ocorre pelo fato do 
evaporador estar a uma temperatura inferior à 
da câmara de refrigeração. O mesmo princípio 
será necessário para condensar o vapor de 
volta ao estado líquido. Ou seja: será 
necessário provocar a transferência de calor 
do refrigerante para um outro meio que esteja 
a uma temperatura mais baixa. O material ou 
meio utilizado para absorver o calor latente do 
vapor, permitindo sua condensação, é 
chamado agente ou meio de condensação. Os 
agentes de condensação mais comuns são ar e 
água. O ar usado é geralmente o próprio ar 
atmosférico, em temperaturas ambientes.  
 Para que o calor possa ser transferido 
do refrigerante para o agente de condensação, 
a temperatura do refrigerante precisa estar 
acima da temperatura do agente. Porém, uma 
vez que a pressão e temperatura do vapor 
saturado que sai do evaporador são iguais às 
do líquido em vaporização, a temperatura do 
vapor estará sempre consideravelmente abaixo 
da de qualquer agente de condensação 
normalmente aproveitável. Portanto, o calor 
não fluirá do vapor refrigerante para o ar ou 
água usados como agente de condensação, a 
menos que a pressão do vapor seja elevada 
por compressão, consequentemente elevando 
sua temperatura de saturação para uma temperatura acima da temperatura do agente de 
condensação. O compressor mostrado na Figura 9 serve para este fim.  
 Antes da compressão, o refrigerante vapor está na pressão e temperatura de vaporização. O 
compressor realiza trabalho de compressão sobre o vapor, adicionando energia, aumentando sua 
pressão e consequentemente sua temperatura. Após a compressão, o vapor está em alta temperatura 
e pode seguir para o condensador, onde entrará em contato com o agente de condensação. Como o 
agente de condensação estará em uma temperatura menor que a do vapor de refrigerante, o calor 
passará deste para o agente. Com a perda de calor, o vapor de refrigerante se condensará, sendo 
armazenado num reservatório de líquido, podendo então ser reutilizado no evaporador.  

Observe como o calor retirado da câmara pelo refrigerante é transportado e cedido por ele 
no condensador. O agente de condensação leva consigo o calor retirado da câmara. Sendo assim, o 
refrigerante não retém o calor removido da câmara; ele é somente um agente de transmissão de 
calor.  
 

 
Figura 9 
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ANEXO: TABELAS 
 

Propriedades da atmosfera-padrão 
Altitude pressão T ρ 

[m] [kPa] [mmHg] [ºC] [kg/m³] 
0 101,325 760,0 15,0 1,225 

500 95,5 716,3 11,5 1,168 
1.000 89,9 674,3 8,5 1,112 
2.000 79,5 596,3 2,0 1,007 
3.000 70,1 525,8 -4,5 0,909 
4.000 61,6 462,0 -11,0 0,819 
5.000 54,0 405,0 -17,5 0,736 
6.000 47,2 354,0 -24,0 0,660 
8.000 35,6 267,0 -37,0 0,525 

10.000 26,4 198,0 -50,0 0,412 
12.000 19,3 144,8 -56,5 0,311 
14.000 14,1 105,8 -56,5 0,226 
16.000 10,3 77,3 -56,5 0,165 
18.000 7,5 56,3 -56,5 0,120 
20.000 5,5 41,3 -56,5 0,088 
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