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1  ELEMENTOS DE TERMODINÂMICA 

 
 

Termodinâmica é a parte da física que trata do calor e da temperatura, fazendo a ponte 

com a mecânica através da equivalência entre calor e trabalho, cujo fator de conversão foi 

determinado por Joule, em meados do século XIX. A obtenção precisa desse fator de 

conversão é um marco fundamental na construção conceitual da termodinâmica, reforçando-a 

enquanto instrumento de interpretação da interação entre trabalho e energia. Tanto que as leis 

nas quais se fundamenta, a partir da sistematização feita por Clausius, em torno do ano de 

1850, dão-lhe uma característica bastante geral e de grande importância na compreensão de 

fenômenos no universo. É através da termodinâmica que se chega, por exemplo, a uma 

explicação, ao nível macroscópico da matéria, sobre a origem física da flecha do tempo, isto 

é, sobre a razão pela qual os fenômenos físicos parecem caminhar em um só sentido, 

marcando com isso a distinção entre passado e futuro. (NUSSENZVEIG, 1990) 

São quatro as leis da termodinâmica: a chamada lei zero, que dá sentido ao conceito de 

temperatura, baseado no equilíbrio térmico, segundo o qual dois corpos estarão à mesma 

temperatura somente se ambos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro; a primeira e 

a segunda lei, que são as de maior utilização prática, sendo discutidas em detalhes, a seguir, e 

a terceira, segundo a qual a temperatura possui um limite inferior, chamado zero absoluto. 

Em geral, a aplicação da termodinâmica é útil quando há interesse na caracterização 

de sistemas formados por grande número de partículas, com o auxílio de variáveis tais como 

pressão e temperatura, que representam o estado médio dessas partículas, refletindo, no fundo, 

uma abordagem estatística dos fenômenos da natureza. Daí a razão de sua grande utilização 

no estudo dos fluidos e, mais recentemente, também na mecânica dos sólidos. Nesse último 

caso o interesse se concentra na pesquisa da resposta do sólido às ações externas, tanto 

aquelas associadas a campos, quanto as que derivam do contato direto do sólido com outros 

corpos.  

O estudo com base na termodinâmica é uma opção que, além de permitir a 

consideração do calor como uma forma de energia presente nas interações entre os corpos, 

também permite uma interpretação mais rigorosa da aplicação dos conceitos de trabalho e 

energia, fundamentais para a compreensão das transformações sofridas, em particular, pelos 

corpos deformáveis. 

De acordo com Brophy e outros (1972, p. 1):  
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As leis da termodinâmica são generalizações da experiência comum. 
Podemos tomar medidas simples de pressão, volume, temperatura, 
composição química e outras quantidades apropriadas; tais dados 
determinam o estado do objeto ou região de interesse (sistema) e todas suas 
propriedades. Se um sistema não estiver sujeito a perturbações, então 
atingirá, depois de certo tempo, o equilíbrio, e todas as suas propriedades 
não mais variarão em função do tempo. 
 

   

PROCESSO TERMODINÂMICO REVERSÍVEL1 

 

 A capacidade térmica, C, de um corpo, é definida como a relação entre variação do 

calor a ele transferido, ΔQ, e a variação de temperatura, ΔT, que sofre nesse processo. Como 

C é uma grandeza proporcional à massa do corpo, e a variação da temperatura é dada por 

ΔT=ΔQ / C, tal variação pode tornar-se muito pequena, se for bastante grande o corpo que 

transfere calor para o sistema em estudo. No caso limite, se esse corpo tivesse massa infinita, 

o sistema observado não sofreria qualquer aumento de temperatura. Um corpo infinito, com 

essa característica, denomina-se reservatório térmico. A atmosfera e o oceano são exemplos 

de reservatórios térmicos. No entanto, para fins práticos, até corpos menores podem ser 

também considerados, aproximadamente, reservatórios térmicos. 

 A figura 1 ilustra como pode ser feita a transferência de calor a um sistema, de 

maneira reversível. O tracejado em torno do corpo indica que as paredes estão isoladas 

termicamente. A inferior é uma parede diatérmica, em contato com o reservatório térmico, 

através da qual a transferência de calor é livremente permitida. Ti é a temperatura inicial do 

sistema (representado em contato com um reservatório térmico, a essa temperatura). Em 

seguida submete-se o sistema a um reservatório térmico de temperatura Ti+dT, aguardando-se 

até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Daí, nova transferência é feita, agora para um 

reservatório térmico de temperatura Ti+2dT, aguardando-se mais uma vez até que o novo 

equilíbrio térmico se estabeleça; e assim sucessivamente, até que seja atingida a temperatura 

final, completando-se a transferência de calor desejada. 

 

                                                
1A elaboração do texto e das ilustrações dessa seção baseia-se em Nussenzveig (1990), texto recomenado para 
quem desejar maiores detalhes sobre os fundamentos da termodinâmica. 
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Figura 1 - Transferência reversível de calor a um sistema 
Fonte: Adaptada de Nussenzveig (1990). 

 

 No sentido de exemplificar a possibilidade de um processo termodinâmico reversível, 

a figura 2 ilustra o caso de um gás em equilíbrio térmico, ocupando um recipiente cilíndrico 

de área da base A e altura x, sendo o volume V = Ax, sujeito a uma pressão p. A base superior 

é um pistão que se supõe poder deslocar, sem atrito, no contato com as paredes laterais do 

reservatório. Imaginando que a força, F = pA, esteja equilibrada pelo peso de um monte de 

areia colocado sobre o pistão, suponha-se que o gás sofra uma expansão, decorrente de um 

deslocamento dx, do pistão, para cima (devido à retirada de um grão de areia do monte, por 

exemplo). O trabalho realizado pelo gás, nessa expansão, é: d’W = Fdx = pAdx = pdV. 

Conforme será retomado adiante, a razão de usar-se a notação d’W, em lugar de dW, é para 

enfatizar que a função W não é, necessariamente,  uma diferencial exata. 

 Se esse procedimento for repetido, pode-se, gradativamente, atingir a expansão finita 

desejada para o gás. Com a recolocação da areia, grão a grão, pode-se voltar, pelo caminho 

inverso, ao estado inicial. Um processo assim realizado é chamado de reversível. Em síntese, 

para que o processo termodinâmico seja considerado reversível é necessário que as seguintes 

condições sejam satisfeitas: a) Deve ser realizado muito lentamente e b) O atrito deve ser 

desprezível. 

      

                                           Figura 2 - Processo termodinâmico reversível  
                                           Fonte: Adaptada de Nussenzveig (1990). 
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 Para que a condição (a) seja atendida, o lapso de tempo entre determinado estado do 

sistema e um estado de equilíbrio termodinâmico deve ser um infinitésimo, o que caracteriza 

o processo denominado quase-estático. Imaginando-se que a condição (b) não fosse atendida, 

isto é, que houvesse atrito entre o pistão e as paredes, então a pressão do gás seria p’ < p, 

sendo o trabalho realizado na expansão igual a p’dV < pdV, a diferença representando o calor 

gerado por atrito.  

 Na reversão do processo de expansão quase-estático e sem atrito, chega-se à situação 

inicial, realizando-se um trabalho positivo igual a -pdV (isso porque, nesse caso, o volume 

sofre uma diminuição). Obviamente, na hipótese de haver atrito entre o pistão e as paredes do 

cilindro, mesmo que o processo inverso fosse conduzido lentamente, o sistema não voltaria a 

atingir a situação inicial. 

 

 

A PRIMEIRA E A SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA 

 

A primeira lei da termodinâmica é uma generalização do princípio de conservação da 

energia, sendo sua característica marcante a consideração do calor como uma forma de 

energia, em certo sentido distinta das demais, porque é para ela que todas as outras parecem 

tender. Por essa razão, o calor é a forma de energia cuja observação permite uma oposição 

mais nítida entre energia e trabalho, este entendido como outra categoria de interação entre 

os sistemas físicos. Útil à formulação da primeira lei da termodinâmica, concebe-se a energia 

interna de um sistema como uma função de estado (isto porque não depende do caminho de 

qualquer processo), correspondendo à soma do trabalho realizado sobre esse sistema com a 

diferença entre o calor cedido ao sistema e o calor cedido pelo sistema. 

Citando ainda Brophy et al. (1972, p. 3): 

De acordo com a Segunda Lei, o calor jamais poderá ser inteiramente 
convertido em trabalho2, e ele nunca se transforma espontaneamente em 
trabalho. Tal comportamento é descrito pela maximização de uma nova 
função de estado, a entropia, que cresce à medida que o sistema se aproxima 
do equilíbrio, e se torna máxima no equilíbrio. Calor e trabalho são 
quantidades relativamente fáceis de se medir e permitem a previsão do 
estado de equilíbrio de qualquer sistema termodinâmico. A ocorrência 

                                                
2 A respeito dessa afirmação, de que é impossível a transformação total de calor em trabalho, convém observar 
que ela só é verdadeira se for aplicada a um processo cíclico. Ver páginas 332 e 333 de Nussenzveig (1983). 
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espontânea de um evento natural pode ser descrita em termos da diminuição 
na função energia livre3 apropriada. 
 

Entropia é uma palavra cunhada por Clausius, a partir do grego, significando 

transformação. Para compreender seu significado é necessário o conhecimento dos processos 

em que é possível a transformação de calor em trabalho, dos quais se pode tirar proveito para 

a construção de máquinas térmicas, tais como a máquina a vapor, o motor térmico e o 

refrigerador.  

A prática comprova que só é possível construir-se uma máquina térmica se ela for 

composta de uma fonte quente e de uma fonte fria. Para que se possa realizar trabalho com o 

auxílio de um sistema denominado motor térmico, por exemplo, é preciso que se forneça a 

esse sistema uma quantidade de calor Q1, a uma temperatura absoluta T1, e seja retirada uma 

quantidade Q2, a uma temperatura absoluta T2. Admitidas as quantidades Q1 e Q2 com sinal 

positivo, então, para que o motor possa funcionar é necessário que o valor do trabalho 

mecânico W = Q1 - Q2, produzido no processo, seja maior que zero. Portanto, Q1 tem de ser 

maior do que Q2. A experiência mostra que, para isso, T1 tem de ser, obrigatoriamente, 

também maior do que T2. O principal responsável por essa descoberta foi engenheiro francês 

Sadi Carnot que, ao pesquisar a máquina térmica de máxima eficiência, concluiu que tal 

situação ideal só poderia ocorrer se a relação de entrada, Q1/T1, fosse igual à relação de saída, 

Q2/T2. Esse seria o caso da máquina ideal, na qual não ocorresse qualquer perda de energia 

interna.  

Adotando-se, nesse exemplo da máquina térmica, uma nova convenção de sinal 

segundo a qual o calor será positivo quando fornecido ao sistema, então Q1 terá sinal positivo 

e Q2, sinal negativo. Usando essa convenção, e sintetizando a contribuição de Carnot, 

Clausius mostrou que, em cada ciclo reversível do processo, na máquina térmica ideal, a 

condição para a produção do trabalho, W, exige que a seguinte equação seja satisfeita: 

Q
T

Q
T

1

1

2

2
0+ = .                       (1.1) 

Generalizando o resultado, na forma de um teorema que hoje leva seu nome, Clausius 

mostrou que, em um ciclo contínuo de uma máquina térmica qualquer, real ou ideal, no qual o 

                                                
3 Essa grandeza, que adiante definida, segundo a versão de Helmholtz, tem importante papel no desenvolvimento 
da interpretação termodinâmica da fratura aqui proposta. 
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calor seja fornecido em parcelas infinitesimais, impondo sucessivos estados de equilíbrio ao 

sistema, vale a seguinte expressão: 

,0d
!" T

Q                        (1.2) 

que é a síntese do chamado teorema de Clausius, segundo o qual não é possível um processo 

termodinâmico cujo único efeito seja a conversão total de calor em trabalho.  

Na Eq.(1.2), a igualdade vale para os ciclos reversíveis, como, por exemplo, o da 

máquina térmica ideal, explicitado pela Eq.(1.1). Já a desigualdade aplica-se a ciclos 

irreversíveis, que é o caso da máquina térmica real e de todos os fenômenos que ocorrem 

espontaneamente na natureza. A Eq.(1.2) fornece uma descrição, ao invés de uma explicação, 

dos fenômenos abordados à luz da termodinâmica. Para o cumprimento dessa finalidade, 

introduz-se a noção de entropia, uma variável termodinâmica que permite tornar mais clara a 

interação entre calor e trabalho, principalmente no caso dos fenômenos caracterizados pela 

irreversibilidade. A análise da máquina térmica ideal de Carnot permite uma boa compreensão 

do significado da entropia. No processo nela realizado, como se viu, vale tanto o princípio de 

conservação da energia, quanto também se conserva a relação Q/T na entrada e na saída. A 

relação (Q1/T1), correspondente à entrada, isto é, ao que foi fornecido pelo exterior à máquina 

térmica, seria a entropia de entrada, e ao final, a relação (Q2/T2), referente ao que foi 

devolvido por ela, seria a entropia de saída da máquina. Se, ao invés de uma máquina ideal, 

ela fosse uma máquina real, haveria algum calor gerado pelo atrito interno, o que faria 

aumentar a entropia de saída. Isto justifica a afirmação básica da segunda lei da 

termodinâmica, segundo a qual a entropia do conjunto formado pelo exterior e pela máquina 

térmica, sempre tende a crescer, quando qualquer processo termodinâmico é levado a efeito 

no universo.  

Para o caso de um ciclo reversível, como já foi dito, vale a igualdade na Eq.(1.2). No 

caso em que a análise é feita entre dois estados A e B quaisquer, no caminho seguido pelo 

processo termodinâmico, vale analisar a integral: 

dQ
T
rev

A

B

!                                   (1.3) 

que, em razão da hipótese de reversibilidade, só deve depender dos estados inicial e final, e 

não do caminho. O integrando da Eq. (1.3) é, portanto, uma diferencial exata, a saber: 
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,
d

d
T
Qs rev=                                  (1.4) 

onde s é definida como a entropia, que é uma função de estado, na medida em que só depende 

dos estados inicial e final. 

Pela Eq. (1.2), e de acordo com a discussão acima, conclui-se que, para uma mesma 

mudança de estado: 

.dd irrevrev QQ >            (1.5) 

Considerando-se uma mudança de estado arbitrariamente pequena, na qual é 

transferida a quantidade de calor dQ ao sistema, então, de acordo com a Eq.(1.5): 

.dd revQQ ≤             (1.6) 

Entretanto, devido ao fato de que é determinada apenas pelos estados inicial e final, a 

variação de entropia do sistema independe de o processo ser reversível ou irreversível, daí: 

.dd
T
Qs rev

sist =                        (1.7) 

Como dQ é infinitesimal, a vizinhança do sistema pode voltar a seu estado inicial 

mediante a reposição do calor dQ. Então, a variação da entropia dessa vizinhança (que a ele 

havia fornecido o calor dQ) é: 

.
d

d
T
Q

sviz
-

=                          (1.8) 

Assim sendo, a variação líquida de entropia, ocorrida em consequência de uma 

mudança diferencial de estado, tal como acima, será: 

0
dd

ddd . ≥=+=
T
QQ

sss rev
vizsistliq

-
,                                 (1.9) 

onde a igualdade, uma vez mais, refere-se à reversibilidade.  

Um processo que ocorre espontaneamente, por natureza, é irreversível; do contrário, 

não ocorreria. A reversibilidade só pode ser atingida quando o equilíbrio está tão próximo que 
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nenhuma mudança observável possa acontecer. A Eq.(1.9) revela, portanto, que há sempre um 

aumento da entropia líquida, quando ocorre um evento espontâneo. E a igualdade, naquela 

equação, revela que a entropia torna-se máxima no equilíbrio.  

A consequência mais importante do que acima foi dito liga-se à constatação de que a 

parte da energia que não pode ser transformada em trabalho, em um dado processo, está 

associada à variação líquida da entropia (do conjunto formado pelo sistema e sua vizinhança). 

Mas, na maioria das vezes, quando se procura calcular a variação total da entropia que 

acompanha um evento determinado, verifica-se que a união do sistema com sua vizinhança é 

algo tão complicado, que tais cálculos são muito trabalhosos, senão impossíveis. Daí surge a 

necessidade da introdução de uma função, denominada energia livre de Helmholtz, Ψ, que 

retira da energia interna, E, o produto temperatura absoluta T × entropia s  do sistema, como 

forma de evidenciar a parcela da energia interna disponível para a transformação em trabalho. 

Assim: 

𝛹 = ! ! 𝑇𝑠.                                (1.10) 

De fato, a afirmação de que a entropia do conjunto exterior-sistema tende sempre a 

crescer, é o mesmo que dizer que a energia livre do sistema isolado tende sempre para um 

valor mínimo. Com maior rigor, e no interesse do propósito deste trabalho, Ψ pode ser 

também definida como a máxima quantidade de energia interna do sistema que, num processo 

irreversível, está disponível para a realização de trabalho.  

 

 

INTERPRETAÇÃO TERMODINÂMICA DO PROCESSO DE DEFORMAÇÃO  
DE UM SÓLIDO 

 

Com o intuito de fixar conceitos, será apresentada, a seguir, uma ilustração do uso da 

termodinâmica na interpretação do processo de deformação de um sólido, supondo-se que 

nele ainda não se encontre instalado qualquer processo de deformação capaz de gerar calor, 

seja plasticidade, dano ou fratura. Admitindo-se que as grandezas aqui tratadas, referentes ao 

sólido deformável, estejam associadas exclusivamente a volume, a expressão do balanço 

energético (primeira lei da termodinâmica), tomada entre dois estados infinitesimalmente 

próximos, é a seguinte: 

W,QE d+d=d !!                                (1.11) 
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onde E corresponde à energia interna do sólido; Q à quantidade de calor trocada entre o sólido 

e o exterior, e W ao trabalho mecânico realizado no processo. Aqui, o valor de W será tomado 

como positivo quando se referir a trabalho fornecido ao sistema (e não pelo sistema, como 

normalmente se considera no estudo das máquinas térmicas). Q será positiva quando 

corresponder a calor fornecido ao sistema pelo ambiente. Observe-se que W equivale à 

energia de deformação armazenada no sólido. Como antes já foi observado, d’Q e d’W 

indicam diferenciais inexatas, e elas de fato o são, porque nem calor nem trabalho são funções 

de estado, e sim funções do caminho seguido pelo processo, que inclui a deformação e a troca 

de calor com o ambiente. Sua soma, no entanto, de acordo com a Eq. (1.11), é uma diferencial 

exata, porque a energia interna caracteriza-se como função de estado. 

Diferenciando-se a Eq. (1.10), no mesmo sentido anterior, em que a diferencial é 

entendida como a variação sofrida pela grandeza, entre estados infinitesimalmente próximos, 

e considerando a Eq. (1.11), tem-se: 

TssT-WQ! d-dd+dd ʹ′ʹ′= .                              (1.12) 

Na hipótese de um processo de deformação reversível, isto é, que não haja geração 

interna de calor, e o regime seja quase-estático, a entropia será dada por dʹ′Q=Tds,  

que levada à Eq. (1.12), dá: 

TsW! d-dd ʹ′= .                             (1.13) 

 Como o fenômeno de deformação ocorre no meio ambiente, e este é, por hipótese, um 

reservatório térmico, então, sempre se estabelece o equilíbrio térmico de tal forma que a 

variação de T é desprezível. Diz-se, portanto que o fenômeno ocorre em condições 

isotérmicas. Assim, dT = 0, o que leva Eq. (1.13) a: 

WdΨ dʹ′= .                                (1.14) 

Isso quer dizer que, na ausência de fenômenos que levem á geração interna de calor, 

um sólido sujeito a deformação e troca de calor com o seu entorno apresenta uma variação de 

energia livre, entre dois estados de equilíbrio termodinâmico, equivalente à variação de sua 

energia de deformação. A Eq. (1.14) confirma, portanto, a definição de energia livre como a 

parcela da energia interna disponível para a realização de trabalho. 
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 No capítulo seguinte, os conceitos termodinâmicos aqui apresentados serão utilizados 

em um grau mais avançado de generalidade, no exame das condições para a aplicação da 

mecânica do contínuo à mecânica da fratura.  

 

 




