
Temperatura & lei zero 
Termodinâmica :  

estudo da energia térmica ( energia interna ) dos sistemas 

Conceito central:  
temperatura 

Temperatura é um conceito de uso cotidiano e portanto seu entendimento é  
geralmente superestimado. 

Medida de temperatura: escala Kelvin 
 ( uma das sete quantidades básicas do SI ) 



Termoscópios & termômetros  
Quando alguma 
propriedade física de 
um corpo se modifica  
com a alteração da 
temperatura temos um 
termoscópio. 

Quando calibramos um 
termoscópio temos um 
termômetro.  
Com o qual é possível 
aferir 
quantitativamente a 
temperatura  
para uma dada escala 

Temperatura de ebulição da água 

Temperatura normal do corpo humano 
Temperatura ambiente 

Temperatura de fusão do gelo 

Anders Celsius (1701 – 1744) 

Calibração utilizada por Celsius 



Escala Celsius 

Líquido 

Gelo 

Qual é  o problema com essa calibração ? 

Diagrama de fases da água 



Lei zero da termodinâmica 

•  Se os corpos A e B estão em 
equilíbrio térmico com um terceiro 
corpo T, então existe equilíbrio 
térmico entre eles 

•  Numa linguagem menos formal: se 
dois corpos estão em equilíbrio 
térmico, a temperatura de ambos é a 
mesma ( e vice versa) 

•  (essa formulação passou a ser 
utilizada nos anos 1930, após o 
estabelecimento da primeira e 
segunda leis) 



Medidas de temperatura & escala 
Kelvin O ponto triplo da água:  

gelo água e vapor podem coexistir em equilíbrio 
térmico para somente um  
conjunto de valores para temperatura e pressão 



Medindo a Temperatura 
Termômetro de gás a volume constante: 
PV = nRT – a V constante - P é uma medida  
de temperatura. 

Usando o temperatura e 
pressão de Ref. 



Termômetro de gás a volume constante 
Lei de Amontons (Guillaume Amontons: 1663 – 1705 ) 



Algumas temperaturas 
Absolute zero (precisely by definition) 0 K 

Coldest measured temperature[26] 450 pK 

One millikelvin (precisely by definition) 0.001 K 

Water's triple point (precisely by definition) 273.16 K 

Water's boiling point[A] 373.1339 K 

Incandescent lamp[B] 2500 K 

Sun's visible surface[D][28] 5,778 K 

Lightning bolt's channel[E] 28 kK 

Sun's core[E] 16 MK 

Thermonuclear weapon (peak temperature)[E][29] 350 MK 

Sandia National Labs‘ Z machine[E][30] 2 GK 

Core of a high-mass star on its last day[E][31] 3 GK 

Merging binary neutron star system[E][32] 350 GK 

Relativistic Heavy Ion Collider[E][33] 1 TK 

CERN's proton vs nucleus collisions[E][34] 10 TK 

Universe 5.391×10−44 s after the Big Bang[E] 1.417×1032 K 

http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature 



Escalas de Temperatura 

Kelvin, Celsius, Fahrenheit  



Expansão (dilatação) térmica 
•  Maior T – maior deslocamento médio dos átomos. 

Expansão linear 

Expansão superficial 

Expansão volumétrica 



Termômetros e expansão térmica 

Termômetro de mercúrio foi inventado por Fahrenheit em 1714 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-in-glass_thermometer 



Expansão (dilatação) térmica 

Aplicação: disjuntor de par metálico 

Aumentando a corrente, 
Aumenta-se a T –  P = Ri2  



Exemplo 2 
Um fio de aço de L = 130 cm e d = 1,1 mm é aquecido a 830 0C e 
conectado a dois suportes. Qual a força que aparece no fio quando ele é 
resfriado a 20 0 C? 
α = 11.10-6 /0C. 



Calor e Temperatura 
•  Energia Térmica é trocada em forma de calor. 

•  Capacidade de absorver calor depende do material. 

•  Ao absorver calor o material pode variar sua  
energia interna (temperatura).  

c – calor específico do material. 



Calor e Temperatura 
•  Substâncias necessitam 
trocar calor para variar 
seu estado físico. 

•  Temperatura não varia 
durante mudança de 
estado. 

•   O grau de ordem do 
sistema varia a T 
constante. 



Exemplo 3 
Qual a quantidade de calor necessária para transformar 720 g de gelo 
inicialmente a -10 0C em água a 15 0C? 
cice = 2220 J/Kg, LF = 333 J/kg, clig = 4190 J/kg 

Q1 
Q2 

Q3 



Experimento virtual:  
aumento de calor e coexistência das fases 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter 



Mais um ponto importante 

Pela lei zero da termodinâmica: 

Energia também pode ser 
transferida entre o 
sistema e o ambiente  
como trabalho devido a 
uma força agindo sobre o 
sistema! 

Veja o histograma da energia contida no gás 
 ao se aplicar uma força externa 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties 



Calor,Temperatura e Trabalho 
•  Conservação de energia: relação entre 
calor, temperatura? 



Calor,Temperatura e Trabalho 
•  Conservação de energia: relação entre 
calor, temperatura? 



Primeira Lei da Termodinâmica 
•  Conservação de energia: relação entre 
calor, temperatura? 



Primeira Lei da Termodinâmica 
•  Processos Adiabáticos: É um processo que ocorre tão rapidamente ou 
ocorre em um sistema tão isolado que não há transferência de calor. 

Quando gás passa por uma expansão adiabática,  
Sua temperatura diminui. 

Quando gás passa por uma compressão adiabática,  
Sua temperatura aumenta. 



Primeira Lei da Termodinâmica 
•  Processos isométricos (volume constante): Por exemplo um gás mantido 
em recipiente não deformável. 

Quando gás absorver calor sua temperatura 
aumenta. 

Quando gás libera calor sua temperatura diminui. 



Primeira Lei da Termodinâmica 
•  Processos cíclicos : Os estados inicial e final do sistema são o mesmo. 
Logo sua energia interna (e temperatura) tem que ser a mesma.  

Quando um gás recebe calor a T const. ele 
expande. 

Quando um gás libera calor a T const.  
ele contrai. 

Processos cíclicos são curvas fechadas em um 
Diagrama p-V. 



Primeira Lei da Termodinâmica 

A temperatura do gás no estado inicial e final tem que ser a mesma. 

São processos súbitos em que não se conhece a pressão e volume nos 
estados intermediários. 

•  Expansão livre : São processos adiabáticos nos quais nenhum trabalho é 
realizado.  



Primeira Lei da Termodinâmica 

Resumo 



Exemplo 4 
Deve-se converter 1 kg de água a 100 0 em vapor d´água na mesma 
temperatura a P = 1,01.105 N/m2. O volume da água varia de 1,0 x10-3 m3 
de liq. para 1,671 m3 de gás.   
a) Qual o trabalho realizado pelo sistema? 



Exemplo 4 
Deve-se converter 1 kg de água a 100 0 em vapor d´água na mesma 
temperatura a P = 1,01.105 N/m2. O volume da água varia de 1,0 x10-3 m3 
de liq. para 1,671 m3 de gás.   
b) Qual a variação da energia interna do sistema? 



Mecanismos de transferência de calor 
•  Condução: energia transferida átomo a átomo. 

k – a condutividade térmica do material. 

R – a resistência térmica a  
condução de calor.  



Mecanismos de transferência de calor 
Condução através de uma parede composta 

A resistência térmica se soma quando em série. 



Mecanismos de transferência de calor 
•   Convecção: sistemática de movimento dos fluídos em reposta a 
variações de densidade associadas a variações de temperatura. Ar quente 
é menos denso e sobe. O ar frio é mais denso e desce. Correntes de 
convecção são efetivas formas de trocar calor.  



Mecanismos de transferência de calor 
•   Radiação: Um corpo absorve e libera calor através de ondas 
eletromagnéticas. Radiação Térmica. Este troca de calor é a única que 
ocorre no vácuo.   

σ  é a constante de Stefan-Boltzmann 
ε é a emissividade (varia entre 0 e 1(corpo negro)). 

Potência térmica irradiada. Potência térmica absorvida. 



Radiação de calor: 
Lei de Stefan- Boltzmann 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-in-
glass_thermometer 



Radiação e efeito estufa 



Metabolismo e massa 

metabolismo 

Escalamento 

Equilíbrio termodinâmico 



Metabolismo e massa 



Metabolismo & massa 



Metabolismo, radiação e massa 



Taxa de metabolismo específica 

Quanto menor a massa maior o número de batimentos cardíacos! 


