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ENERGIA, ENTROPIA E IRREVERSIBILIDADE1 

Marco Antonio Moreira 
Instituto de Física, UFRGS 
Caixa Postal 15051 
91501 -970 Porto Alegre, RS 

Apresentação 

Trata-se de um texto didático cujo objetivo é o de facilitar a 
aprendizagem significativa receptiva de três conceitos físicos: energia, 
entropia e irreversibilidade. Aprendizagem significativa receptiva é aquela em 
que a nova informação (conceitos, idéias, princípios) é apresentada, em sua 
forma final, ao aprendiz e adquire significado para ele através da interação, do 
relacionamento, com conhecimentos específicos que ele já possui em sua 
estrutura cognitiva. Nesse sentido, o texto pressupõe que os alunos já têm algum 
conhecimento de Física, particularmente na área da Mecânica e que, do ponto 
de vista do desenvolvimento cognitivo, estão plenamente aptos a trabalhar com 
abstrações. 

A originalidade que pretende ter este material está na maneira de 
organizar seqüencialmente o conteúdo, a qual procura se manter fiel aos 
princípios ausubelianos (Ausubel et al., 1980)2 da diferenciação conceitua! 
progressiva e da reconciliação integrativa. Para isso, os conceitos são abordados 
macroscopicamente, diferenciados do ponto de vista microscópico e integrados 
através de mapas conceituais e de constantes referências ao que já foi visto Na 
perspectiva ausubeliana, a aprendizagem significativa é facilitada se o material 
instrucional for elaborado de tal maneira que se desça e suba freqüentemente 
nas hierarquias conceituais. O conteúdo do texto, em si, foi, em grande parte, 
extraído dos livros de texto mencionados na bibliografia, evitando-se, contudo, 
ao abordar o conceito de calor transmitir inadvertidamente a idéia de calor como 
um fluido tal como o fazem cornumente os livros didáticos . 

Do ponto de vista da instrução, este material pode ser encarado como 
auxiliar ou introdutório a um estudo mais amplo dos fenômenos térmicos, 
incluindo a aplicação dos conceitos de energia, entropia e irreversibilidade a 
situações práticas . 

1 Trabalbo parcialmente financiado pelo Cl'.l'q. Originalmente produzido sob contrato da LN'ESCO Nº 206959 
do programa conjunto UNESCO/CLAF. 
2 Ausubel. D.P .. Nova.k . J.D. e Hancsian. H. r 19801. Psicoloei~ ednrncion~I Rio rle fan"irn lntP.r,m,.,rírono 



2 
l!! Parte 

ENERGIA, ENTROPIA E IRREVERSIBILIDADE: UMA VISA.O 
MACROSCÓPICA 

Energia 

Se tivéssemos que citar um único conceito fisico como o mais importante 
para a Física, e para toda a ciência de um modo geral, esta seria, sem dúvida, o 
conceito de energia. De maneira análoga, se tivéssemos que citar qual o mais 
útil princípio fisico para toda a ciência a escolha, certamente, recairia sobre o 
princípio da conservação da energia. Aliás, não é difícil de perceber que estas 
escolhas estão relacionadas . 

Existem três fonnas básicas de energia: a cinética, devido ao estado de 
movimento de um corpo; a potencial, devida ao efeito de forças exercidas sobre 
um corpo por outros corpos; e a energia de massa (a equação de Einstein, E = 

mc2
, estabelece uma equivalência entre massa e energia). É claro que esta 

classificação é muito geral e em muitos casos é conveniente falar em "outras 
formas" de energia como "energia elástica", "energia elétrica", "energia 
química", "energia eólica", "energia nuclear", mas, no fundo, todas essas 
"outras formas" estão incluídas nas três formas básicas. A energia eólica, por 
exemplo, é energia cinética translacional de massas de ar, a energia química é 
energia potencial, pois forças elétricas existem entre átomos. Estas "outras 
formas" de energia nada mais são do que uma diferenciação das formas básicas. 
Independentemente do nível de refinamento da classificação adotada, o 
importante é que a energia pode assumir "várias formas" que podem ser 
transformadas de uma para outra (por exemplo, em uma bateria, energia 
química em energia elétrica e esta em energia mecânica, em um motor). 

Mas o mais importante ainda é que nessas transformações, ou em 
qualquer processo físico , a quantidade total de energia permanece constante. A 
energia se conserva em qualquer processo fisico e precisamente aí reside a 
importância do conceito de energia, ou seja, no fato de que as "várias formas de 
energia" existentes dentro de um sistema3 isolado podem ser transformadas 
umas nas outras sem perda (ou ganho) de energia total. O princípio de 
conservação da energia é extremamente abrangente; não há exceções: em 

3 Ao analisarmos uma situação física, usualmente fo calizamos nossa atenção em uma porção de matéria que 
separamos. men1almente, do meio externo a elu. Uma tal porção se denomina sistema Tudo aquilo que mio 
pertence ao sistema e que exerce influência direta em seu comportamento, ou que é por ele influenciado. 
denomifl1l·Se a vizinhança. 
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qualquer processo físico a energia total sempre se conserva. Na verdade, pelo 
menos até o momento, a confiança dos cientistas neste princípio é tão ,grande 
que quando, em um certo processo, é observada uma diferença no balanço de 
energia (i e., a energia total antes e depois de alguma transformação ocorrida no 
sistema não é a mesma) supõe-se a existência de uma "nova forma de energia" 
que compense a diferença obsernda. É claro que não se trata de uma suposição 
leviana pois deve ser usada sistematicamente, a partir de então, no balanço 
energético de processos similares e produzir resultados consistentes. Em outras 
palavras, esta "nova fonna de energia" deve ser incorporada aos cálculos e se a 
suposição feita for errônea rapidamente chegar-se-á a resultados contraditórios. 

Usaremos o conceito de energia interna como exemplo do que foi dito 
acima: durante o século XVII foi desenvolvida uma teoria segundo o qual o 
calor era um "sutil' ,.) fluido elástico cujas partículas se repeliam entre si mas 
eram atraídas pelas partículas constituintes dos corpos materiais comuns e cuja 
presença dentro de um corpo determinava o calor desse corpo. Esse fluído 
recebeu o nome de calórico e a teoria correspondente ficou conhecida como a 
teoria do calórico. Até o fim do século XIX, os fenômenos térmicos eram 
explicados admitindo-se a existência de uma sustância material chamada 
calórico. Acreditava-se, por exemplo, que um corpo a uma temperatura mais 
alta possuía mais calórico do que o outro a uma temperatura mais baixa. 
Quando os dois corpos eram colocados em contato, aquele que tinha mais 
calórico cedia parte dessa substância ao outro até que ambos atingissem a 
mesma temperatura, i.e., que tivessem a mesma quantidade de calórico. 

Nos fundamentos da teoria do calórico estava a idéia de que calor era 
urna quantidade física que se conservava. A maioria das experiências e 
observações feitas pelos defensores da teoria do calórico foram feiras em 
condições muito particulares cujos resultados sugeriam que o calor, tal como 
eles o definiam, era um a quantidade que permanecia sempre constante no 
sistema. Essa quantidade poderia ser transferida, dentro do sistema, de um corpo 
para o outro, mas não poderia ser aumentada nem diminuída. Entretanto, o 
conceito de calor como uma substância, cuja quantidade total permanecia 
constante, não sobreviveu a subseqüentes evidências experimentais: para 
explicá-las foi necessário um número cada vez maior de suposições acerca de 
propriedades do calórico que rapidamente levavam a contradições (fato este que 
até hoje não ocorreu com a suposição da existência de outras formas de energia 
para explicar um balanço energético que à primeira vista violaria o princípio de 
conservação da energia). Essas dificuldades crescentes enfrentadas pela teoria 
do calórico foram contornadas com a introdução do conceito de energia 

·• O adjetivo "sutil" cm geralmente apl icado a qualquer fenómeno que envolvesse alguma coisa cuja aç-âo podi~ 
ser observada m;1s que er<l invisível e não podi<J ser detectada por instrumen tos de pesagem. 
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interna e com o conceito de calor como um fluxo de energia entre o 
sistema e sua vizinhança. 

Todas as coisas materiais consistem de átomos e moléculas que estão 
continuamente em movimento, independente de se o objeto está no estado 
gasoso, sólido ou líquido. Portanto, mesmo que um corpo esteja em repouso 
com energia potencial zero em relação a um certo referencial, há uma energia 
cinética associada ao movimento de seus átomos e moléculas . Há também uma 
energia potencial devida às forças entre moléculas e átomos. Moléculas e 
átomos se atraem ou se repelem (quando estão muito próximos) e essa interação 
implica uma energia potencial interna. De modo análogo, o movimento dos 
átomos e moléculas implica uma energia cinética interna. Ao conjunto das 
energias de movimento e de interação das partículas de um corpo dá-se o 
nome de energia interna do corpo. 

A energia interna de um corpo não depende do movimento do corpo nem 
de sua posição em relação a outros corpos. Um corpo sempre contém uma certa 
quantidade de energia interna, independente da quantidade de energia mecânica 
(cinética e/ou potencial) que possa também ter. A energia potencial e cinética de 
uma única partícula é muito pequena, mas um corpo é formado por um número 
imenso de partículas de modo que sua energia interna - que é igual à soma das 
energias de todas as partículas - pode ser muito grande. (Descobrir maneiras de 
aproveitar essa energia interna tem sido objetivo permanente de cientistas e 
engenheiros). 

Observe-se que as três formas básicas de energia continuam sendo 
cinética, potencial e massa, pois a energia interna está associada à interação e ao 
movimento interno dos átomos e moléculas do corpo. Esta energia pode se 
manifestar macroscopicamente através do que se convencionou chamar de 
temperatura do corpo. A temperatura de qualquer coisa está associada à energia 
cinética média de suas moléculas e átomos. Quando aumenta a energia cinética 
média dos átomos e moléculas aumenta a temperatura. Reciprocamente, quando 
diminui a temperatura do corpo, diminui a energia cinética média de seus 
átomos e moléculas . Como uma variação na energia cinética média dos átomos 
e moléculas de um corpo implica uma variação de sua energia interna, poder-se
ia pensar que uma variação de energia interna sempre se manifesta através de 
uma variação de temperatura. Contudo, no caso de uma mudança de estado 
físico (ver p. 18) como a fusão, por exemplo, a temperatura permanece 
constante mas a energia interna varia. Nesse caso, a variação de energia interna 
está relacionada com a variação da energia potencial dos átomos e moléculas e 
não com sua energia cinética média. Portanto, uma variação da energia interna 
de um sistema pode se manifestar, macroscopicamente, através de uma variação 



5 
de sua temperatura ou de uma mudança de estado físico. 

Pode·se variar a energia interna de um corpo transferindo energia do 
sistema ou para o sistema. Quando essa transferência se dá através de um fluxo 
de energia associado unicamente à diferença de temperaturas entre o sistema e 
sua vizinhança, fala·se em calor. Calor é, portanto, energia em trânsito entre 
um sistema e sua vizinhança. devido exclusivamente a uma diferença de 
temperaturas entre os dois. Uma substância não contém calor, ela contém 
energia interna. 

A introdução do conceito de energia interna contorna também muito bem 
um problema encontrado com a não conservação da energia mecânica (cinética 
e/ou potencial) em determinados processos. Por exemplo, quando existem 
forças de atrito atuando em um sistema sua energia mecânica total diminui. 
Como fica então o balanço energético? Como fica o princípio de conservação de 
energia? O problema é resolvido com o uso do conceito de energia interna. O 
que ocorre então nesses processos é que apesar de que há uma perda de energia 
mecânica uma quantidade equivalente de energia aparece no sistema sob urna 
forma chamada energia interna. Assim sendo, o que se conserva é a energia 
total e não a energia mecânica. A perda de energia mecânica é igual ao 
acréscimo de energia interna do sistema, de modo que a energia como um todo 
se conserva. Por esta razão, fo i conveniente introduzir o conceito de energia 
interna ainda na primeira parte deste trabalho que se propunha apenas a uma 
visão macroscópica dos conceitos de energia, entropia e irreversibilidade O 
conceito de energia interna será retomado na segunda parte do trabalho. 

Aproveitamos este exemplo para chamar atenção para o fato de que os 
conceitos fisicos não são imutáveis. O conceito de calor como substância 
evoluiu para o de calor como energia em trânsito. O próprio conceito de energia 
que, como já foi dito, é o conceito isolado mais importante de toda a Física, era, 
inicialmente, empregado de forma bastante restrita, principalmente em termos 
de energia mecânica. Aos poucos foi se tomando um conceito cada vez mais 
abrangente, incluindo "energia química", "energia elétrica", "energia 
magnética", "energia nuclear" e muitas outras "formas de energia". É hoje um 
conceito tão importante na Física que não seria exagero dizer que Física é um 
estudo da energia. Por exemplo, como veremos mais adiante, a primeira lei da 
Tennodinâmica nada mais é do que uma aplicação do princípio de conservação 
de energia. 

Até agora, apesar de falarmos muito no conceito de energia, não 
chegamos a urna definição geral de energia. Nem vamos chegar, pois, energia, 
assim como outros conceitos físicos fundamentais como, por exemplo, tempo, 
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carga elétrica ou temperatura não são definidos. Pode-se, é claro, defini-los 
operacionalmente como é o caso de definir temperatura como sendo aquilo que 
o termômetro mede, ou carga elétrica como aquilo que aparece em um bastão de 
vidro atritado com pele. Tais definições podem ajudar na aquisição do conceito, 
porém; no fundo, conceitos como esses são, de fato, adquiridos através de 
sucessivos contatos com exemplos e analogias, e do contínuo relacionamento 
com outros conceitos que já se conhece. No caso específico do conceito de 
energia, uma definição operacional como a de que "energia é a capacidade de 
produzir trabalho", embora fisicamente incorreto5

, pode ajudar na compreensão 
deste conceito, mas ele não terá sido, de fato, adquirido enquanto o indivíduo 
não for capaz de entendê-lo como "alguma coisa" que permanece constante em 
qualquer processo físico, isto é, corno uma regularidade nos processos físicos. 
Ou seja, quando for capaz de fazer uma abstração no sentido de que "aconteça o 
que acontecer" em um determinado processo físico sabe-se de antemão que 
existe algo que permanecerá constante e que poderá ser chamado de energia. 
Trata-se, sem dúvida, de uma idéia extremamente abstrata, pois, a rigor, o 
princípio de conservação de energia é um princípio matemático que diz que 
existe uma quantidade numérica que não varia quando alguma coisa acontece na 
natureza. É uma idéia abstrata que não nos diz o que é energia, mas apenas que 
ela é alguma coisa que permanece constante. Apesar disso, ou justamente por 
isso , é o princípio mais útil em toda a ciência ou, em outras palavras, uma lei 
que governa todos os fenômenos da natureza até agora conhecidos. 

Energia é, portanto, um conceito que não se define. Dissemos, todavia, 
que uma definição operacional como a de que energia é a capacidade de 
produzir trabalho poderia ajudar na aquisição desse conceito. Por outro lado, o 
conceito de trabalho é usado para exprimir processos de transferência de energia 
que não sejam devidos a diferenças de temperatura (neste caso, como já foi dito, 
fala-se em calor). Ora, se o conceito de trabalho é definido a partir do conceito 
de energia, então, uma definição operacional de energia como capacidade de 
produzir trabalho não nos leva muito longe. De fato assim é e, por isso, se 
insiste em deixar claro que energia não se define . É alguma coisa que pode 
assumir várias formas, que podem ser calculadas através de fórmulas 
apropriadas, mas que, feitos os cálculos e somando-se os resultados, obter-se-á 
para um sistema isolado sempre o mesmo número independentemente dos 
processos físicos nele ocorridos. 

Energia e trabalho são, no entanto, conceitos muito relacionados. O 

5 O argumento básico contra essa definição ope:acional é o de que energia é algo que se conserva e •·capacidade 
de produzir trabalho'' não é algo que se conser\'a. Qualquer definição de energia teria que estar baseada nessa 
propriedade de conserYação. Uma discussão interessante sobre esse assunto enconua-se no artigo "Energy is not 
Ll1e abi lity to do work" , de Robert L. Lehnnan, publicado em The Physics Teacher, U: 15-17, 1973. 
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trabalho feito por uma força que desloca um objeto é definido como o 
produto da componente da força na direção do deslocamento pela magnitude do 
deslocamento provocado pela força. (Isso significa, por exemplo, que uma 
pessoa carregando um pesado objeto na cabeça não está realizando trabalho de 
acordo com o significado físico atribuído a esse conceito, pois o deslocamento é 
horizontal e a componente da força aplicada pela pessoa nessa direção é nula. 
Para um leigo, esta pessoa, provavelmente, estaria trabalhando muito). Usando 
essa definição e procedendo-se o cálculo do trabalho feito sobre uma partícula 
material pela resultante de todas as forças que atuam sobre ela observa-se que 
este trabalho é exatamente igual à variação da energia cinética adquirida pela 
partícula. De maneira análoga, se fizermos o cálculo do trabalho necessário para 
elevar um corpo de massa m de uma altura h1 até outra h2, em um campo 
gravitacional, o resultado será exatamente igual a energia potencial 
gravitacional do corpo na altura b2 em relação a h1 tomada com nível de 
referência. Reciprocamente, a energia potencial adquirida por um objeto pode 
ser convertida em trabalho de diversas maneiras como, por exemplo, no caso de 
um bate-estacas. Da mesma forma, a energia cinética de um corpo pode ser 
convertida em trabalho. Daí definir-se, operacionalmente, energia como 
capacidade de produzir trabalho . Este por sua vez, resulta de uma transferência 
de energia, cinética ou potencial, de um corpo para outro, não em·olvendo 
variação na temperatura. 

Cremos que esta discussão serviu para mostrar como os conceitos de 
energia e trabalho estão estreitamente relacionados. Mais adiante voltaremos a 
exemplificar este relacionamento. Agora, antes de passarmos a abordar os 
outros dois conceitos (entropia e irreversibilidade) que são objetos básicos deste 
texto, chamaremos atenção para mais um aspecto importante, ainda relativo ao 
conceito de energia, mas que, de certa forma, nos conduz a esses dois conceitos: 

Conservação da energia é uma coisa; disponibilidade é outra muito 
diferente. O fato de que a energia se conserva sempre não implica em que ela 
esteja sempre disponível para ser utilizada pelo homem (para produzir trabalho, 
por exemplo) . .As leis que governam a disponibilidade de energia são chamadas 
leis da Termodinâmica e envolvem os conceitos de energia, entropia, 
irreversibilidade. Estas leis serão discutidas em uma das últimas seções, 
procurando relacionar e integrar os conceitos de energia, entropia e 
irreversibilidade. 

Entropia 

Assim como a energia, a entropia de um sistema dá também uma medida 
de sua capacidade de produzir trabalho. Entretanto, contrariamente ao caso da 
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energia, não existe um princípio ou lei de conservação da entropia. Apesar 
disso, e embora não seja um conceito tão comumente usado como o de energia, 
é talvez mais fácil de ser aprendido pois está muito relacionado a dois conceitos 
bastante conhecidos: ordem e desordem. 

A entropia está intimamente relacionada com as idéias de ordem e 
desordem quando estas são definidas em termos de probabilidade de ocorrência 
de uma determinada distribuição estatística para um conjunto de elementos. 
Vejamos alguns exemplos. Suponhamos que uma camada de areia fina branca é 
colocada em uma jarra e sobre ela é colocada uma outra camada de areia fina 
preta. Sacudindo suficientemente a jarra, é de esperar que com o tempo a areia 
branca se misture com a preta e a mistura passe a ter cor cinza. Entretanto, por 
mais que se sacuda a jarra, é altamente improvável que se consiga obter 
novamente a distribuição inicial, i.e., as duas camadas separadas de areia branca 
e preta. Por que isso? A resposta estatística é que existem milhões de maneiras 
mais através das quais os grãos de areia podem se entremear do que o número 
de maneiras através das quais eles podem se distribuir em duas camadas 
distintas. A disposição ordenada inicial (duas camadas distintas) tornou-se 
desordenada durante o processo de sacudir a jarra (o qual dá movimento 
aleatório aos grãos de areia); a distribuição menos provável foi suplantada por 
outra mais provável. Não se está, no entanto, dizendo que se continuasse 
sacudindo a jarra não se poderia, após um longo período de tempo, reproduzir a 
disposição ordenada inicial de duas camadas distintas; está se dizendo somente 
que é altamente improvável: quanto maior for o número de grãos de areia no 
conjunto (mistura), mais improvável se torna a reprodução da ordem original. 
Consideraremos agora um conjunto pequeno: um baralho de cartas que quando 
novo estava separado por naipes (portanto, ordenado), é embaralhado e se torna 
desordenado durante o processo. A probabilidade de reproduzir a ordem 
original, apesar de pequena, é ainda suficientemente grande para que isso ocorra 
ocasionalmente. De vez em quando em uma rodada de bridge ocorre que cada 
jogador receba 13 cartas do mesmo naipe. Entretanto, ao se considerar 
conjuntos grandes é muito pouco provável que isso ocorra. Por exemplo, ao 
considerar conjuntos de moléculas se está lidando com números extremamente 
grandes. O número de moléculas em 1 cm3 de gás é superior a 10 19

, o qual é 
maior do que a soma de todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Se 
conectarmos dois recipientes, um dos quais cheio de gás e o outro 
completamente vazio, o gás, através do movimento aleatório de suas moléculas, 
rapidamente ocupará também o espaço existente no recipiente inicialmente 
vazio. Teoricamente, devido ao fato de que o movimento aleatório das 
moléculas continua, é possível que no futuro todas elas retornem ao recipiente 
onde estavam, deixando o outro vazio. Não existe nada na mecânica newtoniana 
que impeça isso, Porém, a probabilidade estatística contra isso é tão grande que, 



9 

na prática, se considera impossível que ocorra. 

A medida desta tendência de grandes conjuntos de moléculas em 
movimento aleatório irem de uma menos provável configuração (um arranjo 
ordenado) para uma mais provável (mais desordenada) é chamada entropia. 
Podemos, então, definir operacionalmente entropia como uma medida do 
grau de desordem de um sistema . Um sistema ordenado tem baixa entropia, 
enquanto que um sistema desordenado tem alta entropia. 

Assim como a importância do conceito de energia está no fato de que a 
conservação da energia é uma lei que governa todos os fenômenos de natureza, 
a relevância do conceito de entropia reside em uma outra lei que também rege 
os fenômenos naturais: qualquer sistema ordenado existente na natureza. 
deixando a si mesmo (isolado), tenderá sempre, espontaneamente, para uma 
configuração menos ordenada; ou seja, a tendência em todas as transformações 
naturais é sempre em direção à desordem, i.e ., para um estado de maior 
entropia. Em outras palavras, enquanto que a energia sempre se conserva nas 
transformações espontâneas ocorridas na natureza, a entropia sempre tende a 
aumentar. 

Não há, portanto, uma "lei de conservação da entropia" e sim uma "lei de 
aumento da entropia". Estamos, pois, diante de um outro conceito abstrato como 
o de energia. Há pouco dissemos que energia era "alguma coisa·' que se 
conservava sempre em qualquer processo físico, agora nos deparamos com 
"alguma outra coisa" que, ao invés de se conservar, tende sempre a aumentar. 
Novamente estamos frente a uma idéia abstrata que não nos diz o que é 
entropia, mas apenas que ela é alguma coisa que tende a aumentar. Apesar 
disso, a "lei do aumento da entropia" é uma importante lei da Termodinâmica a 
qual estão sujeitos os fenômenos da natureza. 

Relacionar entropia com ordem e desordem nos leva a defini-la 
operacionalmente como uma medida do grau de desordem de um sistema. De 
maneira análoga à definição operacional de energia como capacidade de 
produzir trabalho, essa definição operacional de entropia pode ter nos ajudado a 
atribuir-lhe significado. Isto é, através dela, entropia pode ter passado a 
significar algo para nós, uma vez que o conceito de desordem nos é fam iliar. 
Além disso, o paralelo estabelecido entre energia e entropia, chamando atenção 
para o elevado nível de abstração dos dois conceitos e para a conservação de um 
e o aumento de outro, deve também ter contribuído para a atribuição de 
significados ao conceito de entropia que é o que estamos focalizando neste 
momento. 
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Mas não sena possível estabelecer uma relação mais estreira 

entre entropia e energia? De fato é. Para isso, usemos um exemplo: 

Suponhamos que dispomos de dois recipientes contendo quantidades 
aproximadamente iguais de água, porém, um deles com água quente e o outro 
fria. Sabe-se, é claro, que misturando as águas, em um terceiro recipiente, obter
se-á água morna. [Sabe-se também que nem seria necessário misturar as águas 
para que isso acontecesse: se o sistema, i.e., as duas águas, fosse entregue a si 
mesmo, energia se transferiria (calor) espontaneamente da água quente para a 
fria até que ambas atingissem a mesma temperatura] . Antes da mistura, no 
entanto, poderíamos ter usado a água quente como fonte de alta temperatura 
(fonte quente) e a água fria como a fonte de baixa temperatura (fonte fria) de 
uma máquina ténnica6 e durante a transferência de energia (calor), da fonte 
quente para a fria, poder-se-ia obter algum trabalho mecânico. Entretanto, uma 
vez que tenham sido misturadas as águas quente e fria e que ambas tenham 
atingido a mesma temperatura perde-se por completo essa oportunidade de 
converter calor em trabalho A água morna jamais se "desmisturará" (ou 
melhor, é altamente improvável que isso aconteça) separando-se em uma parte 
quente e outra fria. Não há, no entanto, diminuição de energia quando as águas 
quente e fria se misturam, pois a energia se conserva. O que existe é uma 
diminuição da quantidade disponível de energia, ou um aumento da parte não 
disponível de energia, significando tal expressão que uma dada quamidade de 
energia não mais poderá ser utilizada para conversão em trabaiho. 

Por outro lado, se calculássemos a entropia do sistema, i.e., das duas 
águas, antes e depois da mistura (o que é perfeitamente possível) chegaríamos à 
conclusão de que a entropia da mistura é maior do que a soma das entropias das 
águas quente e fria separadamente, havendo, portanto, um aumento de entropia 
na transformação . Esta conclusão seria apenas uma confirmação da lei do 
aumento da entropia nas transformações espontâneas 7 

Nesse caso, a um aumento de entropia correspondeu um decréscimo na 
disponibilidade de energia para conversão em trabalho. Esta conclusão, embora 
tirada através de um exemplo simples, é geral: quando a entropia aumenta 
passa-se a ter menos energia disponível par conversão em trabalho. Logo, a 
entropia pode ser interpretada também como uma medida da indisponibilidade 
da energia. A uma diminuição da energia disponível corresponde um aumento 
da enh·opia. 

6 Máquina ténnica é qualquer di spositivo que transforme calor em trabnlho ou vice-versa . 
7 

Transfom1ações espontâneas são aquelas que ocorrem sem ganho ou perda de energia pelo sistema ell! relação 
às vizinhança. 
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Fica, assim, clara a importância da lei do aumento da entropia nas 
transformações espontâneas: elas estão continuamente oconendo no Universo e, 
portanto, a entropia do Universo está aumentando e a disponibilidade de energia 
está diminuindo. Quer dizer, a energia total do universo pennanece constante, 
mas a energia disponível para a conversão em trahalho está diminuindo. 
Observe-se que esta seria uma tendência geral do Universo8

, ou seja, não 
estamos nos referindo aqui a casos particulares como a crise energética 
decorrente do esgotamento das reservas de petróleo em um futuro próximo. 

Irreversibilidade 

Passemos agora ao conceito de irreversibilidade. Assim como no caso 
de outros conceitos físicos que fazem parte do vocabulário cotidiano das 
pessoas, tais corno trabalho, energia e temperatura, o conceito irreversibi lidade 
tem na Física um significado peculiar, mais elaborado. Assim, quando um 
cientista diz que um determinado processo é irreversível e quando uma pessoa 
não cientista faz uma afirmação semelhante, o conceito de irreversível tem, para 
ambos, significados que são partilhados (i .e ., semelhantes para os dois) e outros 
que não são. Para o não cientista um processo irreversível significa algo que não 
pode voltar atrás, inexorável e que pode ter conotações emocionais. Para o 
físico, por sua vez, um processo irreversível significa também, sob certo 
aspecto, algo que não volta atrás, mas, além disso, ele lhe atíibui outros 
significados que não são partilhados pelo não cientista como, por exemplo, de 
que é um processo em que há um aumento da entropia. 

Portanto, embora o conceito de irreversibilidade faça parte do 
vocabulário usual da maioria das pessoas, para usá-lo no contexto da Física é 
necessário precisar melhor os significados que ele tem nesse contexto Para isso, 
lançaremos não do conceito de reversibilidade, para o qual precisamos de 
algumas definições: 

Já definimos em uma nota de rodapé (pág. 2) o que entendemos por 
sistema, ou seja, uma porção de matéria sobre a qual focalizamos nossa atenção 
e que separamos, mentalmente, do meio externo a ela, o qual chamamos de 
vizinhança. De uma maneira geral, pode-se dizer que sistema é qualquer porção 

; Eventualmente chegar-se-ia a wn estado de entropia máxima e disponibilidade de energia nula quando, então, 
ocorreria a chamada ··morte témlica do UniYerso"' Essa conclusão, no entanto, pode ser comestada com o 
seguinte argumento: para que fosse Yá!ida teríamos que provar (como?) que a Tennodinâmica é aplicúvel ao 
Universo e que ele é urn sistema ligado isolado. Não há razões científicas para supor que o Cni·:erso é um 
sistema ligado isolado !isolado do quê?i. mas. mesmo que houvesse. também não há razões parn supor que a 
Terrnodinámica, que é uma ciência experimental, possa ser aplicada a sistemas tão grandes quanto o UniYerso . 
(fl.1cGlashan. M.L. Chemicnl Them10drnarnic~ London. Acadcmic Prcss. 1979. P. l l l-115). 
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do Universo sujeita à observação e a vizinhança é tudo aquilo que não 
pertence ao sistema e que interage com ele. Em Termodinâmica, é, às vezes, 
conveniente substituir a expressão sistema mais vizinhança com a qual interage 
pela palavra "universo". Obviamente trata-se, nesse caso, de uma porção do 
Universo no sentido usual, cujas propriedades termodinâmicas estamos 
investigando. 

Até agora nos referimos a sistema de um modo geral, mas podemos ser 
mais precisos definindo sistema termodinâmico como uma quantidade finita, 
identificável, de matéria e energia. Processo termodinâmico, por outro lado, é 
simplesmente a interação entre sistema e vizinhança (ou entre sistemas). Outro 
conceito que usaremos é o de equilíbrio termodinâmico: um sistema está em 
um estado de eL1uilíbrio termodinâmico se, estando isolado termicamente, suas 
propriedades (pressão e temperatura, por exemplo) não variam com o tempo. 
Por questão de simplicidade, muitas vezes fala-se apenas em estado de 
equilíbrio. É preciso, no entanto, não confundir equilíbrio termodinâmico com 
equilíbrio térmico (se não há transferência de energia quando dois sistemas são 
colocados em contato térmico, então eles estão na mesma temperatura e são 
ditos em equilíbrio térmico sem que necessariamente estejam no mesmo estado 
de equilíbrio termodinâmico). 

Definamos agora, processos termodinâmicos reversíveis e 
irreversíveis. 

Se c0locannos dois sistemas termodinâmicos em contato, um quente e 
outro frio , de modo que haja um fluxo de energia (calor) entre eles (obviamente, 
do quente para o frio), não será possível inverter a direção deste fluxo mediante 
uma variação muito pequena na temperatura de um deles . Quer dizer, variando 
um pouquinho a temperatura de um ou outro nada acontecerá em relação à 
direção do fluxo de energia Na verdade, na medida em que houver uma 
diferença de temperahtra finita entre eles, será impossível inverter a direção do 
fluxo através de uma variação muito pequena da temperatura de um dos 
sistemas. Suponhamos, no entanto, que os sistemas estão praticamente na 
mesma temperatura, isto é, existe entre eles somente uma diferença 
extremamente pequena (infinitesimal) de temperatura suficiente apenas para que 
a energia flua daquele cuja temperatura está um infinitésimo mais elevada para 
o outro. Nesse caso, porém, uma variação muito pequena na temperatura do 
sistema que inicialmente tinha temperatura mais baixa pode fazer com que ele 
agora passe a ter temperatura mais alta que a do outro decorrendo daí uma 
inversão na direção do fluxo de energia. Da mesma forma, uma diminuição 
muito pequena na temperatura do outro sistema poderia também ter invertido a 
direção do fluxo. Ou seja, se a diferença de temperaturas entre os sistemas for 
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infinitesimal, variações infinitesimais na temperatura de um deles podem 
fazer com que a energia flua do primeiro para o segundo ou vice-versa, 
dependendo de qual deles fica com a temperatura infinitesimalmente maior do 
que a do outro em um dado instante. Isso significa que o sistema pode, mediante 
uma variação infinitesimal (da temperatura, no caso) voltar a um estado de 
equilíbrio pelo qual já passou antes, daí chamarem-se de reversíveis os 
processos em que isso é provável. 

Processo reversível é, portanto, aquele que, mediante uma variação 
diferencial da vizinhança, pode ser realizado em sentido inverso. 

Analisemos outro exemplo: suponhamos um cilindro, provido de pistão, 
contendo uma certa quantidade de um gás cuja pressão, volume e temperatura 
são, em qualquer instante, grandezas bem definidas. Em um estado de equilíbrio 
termodinâmico, estas variáveis termodinâmicas permanecem constantes no 
tempo. Suponhamos também que a parede do cilindro esteja pe1feitamente 
isolada e que sua base seja um condutor ténnico perfeito que está assentado 
sobre um grande reservatório térmico mantido a uma temperatura constante. 
Ob\iamente, a temperatura do gás nesse caso será a mesma do reservatório. 
Entretanto, pressionando ligeiramente o pistão, provocando um deslocamento 
muito pequeno, haverá uma pequena diminuição do volume ocupado pelo gás e 
um pequeno aumento da pressão e da temperatura do gás. O sistema nesse caso 
se afastará muito pouco de um estado de equilíbrio e muito rapidamente uma 
pequena quantidade de energia será transferida ao reservatório fazendo com que 
em pouco tempo o sistema alcance um novo estado de equilíbrio, sua 
temperatura sendo novamente igual a do reservatório. Repetindo muitas vezes 
este procedimento poderemos reduzir consideravelmente o volume ocupado 
pelo gás, aumentado correspondentemente a pressão que ele exerce sobre as 
paredes do cilindro, sem que o sistema, em nenhuma situação, se encontre 
muito afastado de um estado de equilíbrio. Na medida ern que conseguirmos 
realizar o processo mediante variações cada vez menores na pressão, no volume 
e na temperatura, poderemos levar o sistema de um estado de equilíbrio a outro 
de tal forma que os estados intermediários se afastem cada vez menos do 
equilíbrio. Aumentando indefinidamente o número de variações e diminuindo 
correspondentemente o valor de cada uma, atingiremos um processo ideal em 
que o sistema vai de um estado inicial de equilíbrio até um estado final de 
equilíbrio passando por uma sucessão de estado intermediários de equilíbrio. 

Um processo reversível pode então ser definido também como aquele 
em que o sistema passa de um estado de equilíbrio para outro estado de 
eq uilíbrio através de uma sucessão de estados de equilíbrio. 
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É claro que um processo rigorosamente reversível n;fo existe: na 
realidade, todos os processos tennodinâmicos são irreversíveis. Entretanto, 
mediante cuidadosos procedimentos experimentais se pode obter processos que 
se aproximam muito da reversibilidade. Processos efetuados sem turbulência e 
sem efeitos de dissipação (como atrito ou resistência elétrica) podem se 
aproximar muito de processos reversíveis. Na prática, processos reversíveis 
podem ser realizados com aproximação, mas não perfeitamente. Apesar disso, a 
idéia de processos rigorosamente reversíveis é uma abstração muito útil em 
Termodinâmica. Por exemplo, pode-se mostrar que uma máquina térmica ideal 
que funcionasse somente através de processos reversíveis9 teria rendimento 
superior a qualquer máquina térmica real funcionando entre as mesmas duas 
temperaturas (das fontes quente e fria). 

De momento, no entanto, a maior importância do conceito de 
reversibilidade (ou de processo reversível) está, para nós, na sua utilidade para 
auxiliar na definição do conceito de irreversibilidade (ou de processo 
ineversh·el): 

Em um processo irreversível, o sistema passa de um estado de 
equilíbrio inicia l a um outro estado de equilíbrio final através de urna série 
de estados de não-equilíbrio. 

No caso do cilindro provido de pistão, por exemplo, se a mesma redução 
de \'Olume fosse feita bruscamente, embora se chegasse ao mesmo estado de 
equilíbrio final (pois o equilíbrio térmico com o reservatório seria também 
atingido), o processo seria irreversível: entre o estado inicial e o final haveria 
uma seqüência contínua de estados de não-equilíbrio; o gás passaria por estados 
turbulentos durante os quais sua pressão e temperatura não seriam bem 
definidas . 

Já dissemos que, rigorosamente falando , todos os processos 
termodinâmicos são irreversíveis. Entretanto, como dissemos também que 
mediante procedimentos experimentais refinados se pode obter processos 
reversíveis com muito boa aproximação, daremos alguns exemplos adicionais 
de processos tipicamente irreversíveis: 

• Suponhamos um recipiente isolado contendo dois compartimentos separados 
por uma parede removível. Se um dos compartimentos estiver cheio de gás e 
o outro completamente vazio, no momento em que a parede for retirada o 
gás se expandirá livremente de modo a ocupar também o compartimento 

9 Esra m<iquina seria equivalente, na l\l ecâ.nica, a uma máquina que f1lncionassc sem alritu, mas. ainda Jssim. 
n;Jo teria rendimento l';O'Yu. 
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que esta\·a originalmente \az10. Este processo é claramente irreversível 
porque ao se expandir livremente o gás o fará de maneira turbulenta e nos 
estados intermediários a pressão, o volume e a temperatura não terão valores 
únicos característicos do sistema como um todo, i.e , o sistema passará por 
estados intermediários de não-equilíbrio (Uma vez retirada a parede que 
separa os dois compartimentos não teremos nenhum controle sobre o 
processo, de modo a faze-lo passar por uma sucessão de estados de 
equilíbrio). 

• Quando um corpo em movimento fica sob a ação de uma força de atrito, a 
parte do corpo na qual esta força é aplicada absorve energia e aquece. Este 
processo é irreversível, pois a transformação do trabalho feito pela força que 
compensa a força de atrito em energia interna não é feita de tal maneira que 
o sistema passe por estados de equilíbrio intermediários . 

• Se dois reservatórios , um quente e outro frio, forem conectados através de 
uma barra metálica, a energia será transmitida, por condução através da 
bana, do reservatório quente para o frio até que ambos fiquem em equilíbrio 
ténnico. Embora a condução de energia (calor) possa se dar em regi me 
estacionário, o processo é irre\·ersivel. 

Na verdade, não é difíc il encontrar exemplos de processos ineversíveis: 
todos os processos espontâneos que ocorrem na natureza são irreversíveis; por 
exemplo, as trocas de energia (calor) que estão constantemente o.::on-endo entre 
os corpos a diferentes temperaturas. A fusão de um pedaço de ge lo colocado 
dentro de um recipiente com água, cuja temperatura está acima da temperatura 
de fusão do gelo, é um processo irreversível. E assim por diante . 

O conceito de irreversibilidade tal como ele é usado em Física tem, de certa 
fom1a, um significado semelhante ao da linguagem cotidiana, ou seja, algo 
como "não voltar atrás .,. No entar:to, é preciso ter cuidado: não se trata de uma 
irreversibilidade abso luta no sent ido de "nunca mais poder voltar atrás". O gelo 
que fundiu ao ser colocado na água pode voltar a ser gelo se a correspondente 
quantidade de água for devidamente resfriada. Dois litros de água, um quente e 
outro frio, quando misturados resultam em dois litros de água morna, mas é 
possível separá-los (em dois recipientes de um litro) e aquecer urn e resfriar o 
outro de modo a obter-se novame:He um litro de água quente e outro de água 
fria. No exemplo da livre expansào de um gás, mencionado antes, é possível 
comprimi-lo de tal maneira que volte a ocupar o vo lume que ocupava antes da 
expansão. Entretanto, em nenhuma dessas situações o sistema volta 
espontaneamente ao seu estado original (ou, pelo menos, é extremamente 
improvável essa ocorrência): é sempre necessária a ação de um agente 
externo para que isso ocorra. 
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Ou seja, a água não voltará, espontaneamente, a ser gelo; a água 
morna não se separará, espontaneamente, em porções quente e fria; o gás não 
voltará, espontaneamente, a ocupar o volume inicial. Podemos generalizar: nos 
processos naturais (i.e., irreversíveis) o sistema não volta (i.e., é extremamente 
improvável que volte) espontaneamente ao estado original (i.e., anterior à 
transformação). Além disso, em todos esses processos não há perda nem ganho 
de energia no universo (sistema mais vizinhança), pois esta se conserva sempre. 
Há, no entanto, "perda de oportunidade" de converter energia em trabalho. Por 
exemplo, no caso da mistura das águas quente e fria perde-se a oportunidade de 
converter parte da energia interna da água quente em trabalho mecânico. Nos 
processos irreversíveis, a energia se toma menos disponível, i.e., a capacidade 
de troca de energia do universo diminui . É este o verdadeiro significado do 
termo irreversível em Física. Quer dizer, processos irreversíveis são aqueles 
nos quais a energia se torna menos disponível ou utilizável. 

Ora, isso nos leva de volta ao conceito de entropia, pois , como já vimos 
(pág. 1 O) ela pode ser interpretada corno uma medida da energia disponível, ou 
utilizável para a realização de trabalho, de um sistema. Logo, os conceitos de 
entropia e irreversibilidade estão relacionados: a entropia aumenta nos 
processos irreversíveis. 

Na verdade, os três conceitos que são objeto do presente texto estão 
intimamente relacionados: nos processos irreversíveis a entropia aumenta e a 
energia se torna menos disponível. O relacionamento existente entre estes três 
conceitos podem ser esquematizado em uma espécie de "mapa conceituai", tal 
como apresentado na Figura 1: 

ENERGIA 

se conserva pre, porém se torna menos 
disporúvel no rocessos irreversíveis 

aumenta nos processos irreversíveis ENTROPIA ---====<-=-==-=--"-=-'~~-- IRREVERSIBILIDADE 

Figura 1. Um mapa conceituai, i.e., um diagrama relacionando os conceitos de 
energia, entropia e irreversibilidade. 
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Com esta figura concluímos esta seção na qual os conceitos de energia, 
entropia e irreversibilidade foram abordados sob um ponto de vista geral, 
macroscópico. Na seção seguinte, estes mesmos conceitos serão abordados de 
um ponto de vista microscópico que nos permitirá fazer uma diferenciação 
destes conceitos e, posteriormente, ampliar o mapa conceituai apresentado na 
Figura 1. 

2)} Parte 

ENERGIA, ENTROPIA E IRREVERSIBILIDADE: UMA VISÃO 
MICROSCÓPICA 

Energia interna 

Além da energia que um corpo possui em virtude de seu movimento 
(cinética), de sua posição (potencial) ou de sua massa existe ainda a chamada 
energia interna do corpo. Na verdade, não se trata de uma nova forma de 
energia e sim de urna referência à energia dos átomos e moléculas que 
constituem o corpo: a energia interna U de um sistema de massa constante, em 
equilíbrio térmico, é a soma das energias cinética e potencial das partículas que 
o constituem. Um aumento da energia interna de um corpo pode ocorrer, por 
exemplo, se parte de energia cinética do corpo como um todo for convertida em 
acréscimo do movimento relatiYo dos átomos ou moléculas que compõem o 
corpo. Entretanto, esta energia de movimento dos átomos ou moléculas nào :;e 
manifesta em uma escala que possa ser detectada observando o movimento ou a 
posição do corpo como um todo . Ao invés disso, manifesta-se sob a forma de 
um acréscimo da temperatura do corpo. Aliás, é importante notar que a 
temperatura é um conceito de natureza estatística. Cada molécula ou átomo 
individual tem sua própria velocidade instantânea e energia cinética e esses 
valores podem variar enormemente de uma partícula para outra. A temperatura, 
no entanto, é uma propriedade média do sistema como um todo; é uma medida 
da energia cinética média das moléculas e átomos de um corpo. 

Todos os corpos materiais consistem de átomos e moléculas que estão 
continuamente em movimento e interagindo, seja no estado gasoso, líquido ou 
sólido. Portanto, mesmo se ;.im objeto estiver em repouso e em uma posição de 
energia potencial zero (em relação a algum sistema de referência), existe 
energia associada à interação e ao movimento interno dos átomos e moléculas 
que o constituem. Existe sempre uma certa energia interna para qualquer 
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conjunto de átomos e moléculas. Esta energia interna é a soma total das 
energias cinética e potencial desses átomos e moléculas. Se alterarmos o sistema 
fazendo com que os átomos se movam mais agitadamente [fazendo trabalho 
sobre o sistema ou transferindo energia (calor) ao sistema] aumenta-se a sua 
energia interna. A transferência de energia por diferença de temperaturas e a 
realização de trabalho (que também é uma transferência de energia porém sem 
envolver diferença de temperaturas) constituem dois métodos de aumentar ou 
diminuir energia interna de um sistema. Uma vez terminada a transferência de 
energia, diz-se que o sistema sofreu uma mudança na energia interna. (Calor e 
trabalho são formas diferentes de energia em processo de transferência; calor 
não é um fluido: um corpo não "contém" calor, assim como não "contém" 
trabalho.) 

Consideremos, por exemplo, um cristal de gelo. Apesar de que existe 
uma estrutura cristalina definida, i. e., as moléculas têm posições definidas no 
cristal, elas não estão paradas, estão \ibrando "no lugar". À medida que 
aumentamos a temperatura (i .e., aumentamos a energia interna do cristal), eles 
vibram com amplitudes cada vez maiores até que "saem do lugar" e a "estrutura 
começa a desmoronar". A partir daí, a temperatura permanece constante até que 
todas as moléculas da amostra "abandonem'' o cristal, pois a energia transferida 
ao sistema é usada não para aumentar a energia cinética média das moléculas 
mas para que elas rompam os vínculos que as mantêm ligadas à estrutura 
cristalina, aumentando sua energia potencial. A isso chamamos de fusão . Ao 
final do processo, não há mais cristal de gelo, apenas água. O gelo passa para o 
estado líquido sob a forma de água. Aumentando-se continuamente a 
temperatura da água, chega-se a um ponto em que ela começa a se transformar 
em vapor. Isto é, aumentando-se a temperatura aumenta-se a energia interna da 
água e isso leva à vaporização . Sob o ponto de vista microscópico como isso 
funciona? O vapor que se forma é resultante da liberação de moléculas de água. 
Na temperatura ambiente ocorre em pequena escala porque as forças de atração 
entre as moléculas são relativamente intensas e apenas as que estão na 
superfície livre do líquido e que têm alta velocidade podem aproveitar qualquer 
aporte de energia para superar essas forças e abandonar o líquido por 
evaporação. Porém, quando se aumenta a temperatura, aumenta-se a energia 
cinética média das moléculas, elas se movimentam muito mais e chega-se a um 
ponto em que muitas delas conseguem vencer as forças de atração, seja qual for 
sua posição dentro do líquido, e abandonam o líquido formando o vapor. Ocorre 
então a vaporização por ebulição, durante a qual a temperatura do sistema 
permanece outra vez constante pois a energia transferida ao sistema é 
aproveitada por moléculas do líquido para romper os vínculos com as demais 
moléculas e escapar sob a forma de vapor. 
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Entropia 

Examinemos agora o conceito de entropia do ponto de vista 
microscópico. Como já vimos, este conceito está relacionado com o grau de 
desordem do sistema em questão. Consideremos, por exemplo, o sistema 
formado por dois reservatórios, um quente e outro frio Existe, então, uma certa 
ordem inicial, isto é, a energia cinética média das moléculas de cada 
reservatório é bem definida e diferente da do outro. Colocando os reservatórios 
em contato, haverá um fluxo de energia entre os dois e pode-se, em princípio, 
usar essa energia para realizar trabalho. Mas esse fluxo de energia é uma 
transformação natural que ocorre no sistema, a qual , como já vimos é 
irreversível e acontece na direção do aumento de entropia. Aumento de entrop ia 
significa maior desordem no sistema (mesma temperatura) em relação a ordem 
inicial (diferentes temperaturas). Esclareçamos melhor o qlle significa, no 
contexto microscópico, ordem e desordem 

Suponhamos que se divida uma certa região do espaço em pequenos 
elementos de volume. Se tivermos um certo número de "moléculas pretas", de 
quantos modos poderemos distribuí-las entre os elementos de volume, de modo 
que as "bran~as" fiquem de um lado e as "pretas" do outro? E de quantas 
maneiras poderíamos distribuí-las sem nenhuma restrição do tipo "quem vai 
para onde", i e., qualquer uma pode ir em qualquer lugar0 Obviamente, existem 
muito mais modos de distribuir as moléculas no segundo caso. Quer dizer, é 
muito mais fácil distribuir as moléculas de modo que qualquer wna ocupe 
qualquer lugar, do que separá-las em duas regiões, cada uma delas contendo 
moléculas de apenas um tipo. Repetindo, existem muito mais formas, ou modos, 
de distribuir as moléculas "à vontade" do que com a condição de separar as 
"brancas" das "pretas" 

É claro que a situação pode ser vista sob dois aspectos, um externo, que 
chamados macroscópico, e outro iuterno, ou microscópico. A visão 
macroscópica, como o nome sugere, é o aspecto exterior do conjunto ou 
sistema. Por exemplo, "brancas" de um lado e "pretas" do outro. A visão 
macroscópica é apenas isto, "brancas" de um lado e "pretas" do outro. 

Entretanto, internamente, sob o ponto de vista microscópico, a situação é 
outra. Consideremos apenas as "brancas" e separemos duas dela, den,ominando
as A e B. Agora fixemo-nos em dois elementos de volume 1 e 2. E claro que 
externamente pouco importa que A esteja em 1 ou em 2. O que importa é que as 
"brancas" estejam juntas, separadas das pretas . Internamente, porém, existe uma 
diferença, pois A e B podem estar juntas de duas formas diferentes A em 1, B 
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em 2, ou ao contrário. É por isso que existe um grande número de maneiras 
de se distribuir as moléculas internamente sem alterar o aspecto exterior ou 
macroscópico. 

O aspecto exterior é chamado de estado macroscópico ou macroestado, 
enquanto que o interior é denominado estado microscópico ou microestado_ 
Então, do que foi dito acima, conclui-se que para um determinado macroestado 
existem muitos microestados. Isso nos leva a um significado mais preciso para o 
conceito de desordem, utilizado anteriormente em conexão com o conceito de 
entropia: mede-se a desordem pelo número de maneiras que o interior de um 
sistema pode ser arranjado sem alterar seu aspecto exterior. Em outras palavTas, 
mede-se a desordem através do número de microestados que fornecem o mesmo 
macroestado. 

Na seção anterior havíamos dito que, de um ponto de vista macroscópico , 
a entropia podia ser interpretada como uma medida do grau de desordem do 
sistema. Nessa ocasião, no entanto, não precisamos bem o significado de 
desordem no contexto da Física e conseqüentemente, o conceito de entropia 
como medida da desordem talvez não tenha ficado suficientemente claro. Aliás, 
é bem proYável que para a maioria das pessoas, desordem signifique falta de 
cuidado, desarrumação, e tenha conotação de desagradável. Nesse caso, a 
entropia, vista sob este ângulo, ficou sendo a medida de uma coisa 
desagradável. No contexto da Física, no entanto, ordem ou desordem não tem 
nada a ver com agradável ou desagradável. A desordem, como já foi dito, é 
medida pelo número de microestados que fornecem o mesmo macroestado. 
Conseqüentemente, a entropia é uma medida do número de microestados 
correspondentes a um determinado macroestado 10

. Esta é a interpretação 
microscópica da entropia. 

No caso das moléculas , portanto, os conceitos de ordem, desordem e 
entropia estão ligados às restrições que se impõe quando se deseja distribuir um 
certo número de moléculas em um certo volume. No exemplo das moléculas 
"brancas" e "pretas", o fato de se exigir que as "brancas" fiquem separadas das 
"pretas", implica em uma restrição muito maior do que se elas pudessem ser 
distribuídas à vontade. No primeiro caso (moléculas separadas), a ordem é 
maior porque se tem mais restrições na distribuição, ou a desordem é menor 
porque o número de maneiras possíveis de se arranjar internamente o sistema, 
sem alterar seu aspecto externo é menor (então, a entropia é menor). No 
segundo (moléculas misturadas), a ordem é menor, ou a desordem (entropia) é 

10 Na verdad~ . a entropia é proporcional ao logaritmo do número de microestados (ou o logaritmo da desordem): 
S = k ln W, onde Sé a entropia, W o número de microestados e k uma constante universal chamada constante 
de Boltzmann. Entretanto, a demonstração ou utilização desta relaçiío foge ao escopo deste texto. 
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maior porque existem menos restri ções e, conseqüentemente, um maior 
número de modos diferentes de arranjos internos do sistema sem alterar seu 
aspecto exterior. 

Como existem muito mais modos diferentes de se distribuir as moléculas 
"à vontade" do que separadas, a probabilidade de ocorrer naturalmente uma 
distribuição aleatória ("à vontade") é muito maior do que de uma distribuição de 
moléculas separadas (pretas de um lado e brancas do outro) Isto significa que 
os processos naturais vão da ·'ordem" para a "desordem" de modo que a 
entropia tende a aumentar nesses processos. 

I rreYersibilidade 

A ineversibilidade é a característica mais usual de todos os fenômenos 
naturais. Mas de onde vem essa irre\·ersibilidade? 

Examinemos um exemplo simples: suponl1amos uma caixa, isolada 
termicamente, com uma parede central que a divide em dois compartimentos 
iguais contendo quantidades iguais de gases diferentes à mesma temperatura 
("moléculas brancas de um lado e pretas de outro"). Retirando a parede, as 
moléculas dos dois gases gradualmente se misturarão. Esse é um processo 
claramente irreversível, pois, por mais que esperemos é extremamente 
improvável que os gases de "desm1sturem". Por outro lado, neste processo a 
temperatura e a energia interna do sistema não mudaram , a única coisa que 
mudou foi a distribuição das moléculas que passou de um estado mais ordenado 
(moléculas separadas) para outro menos ordenado (moléculas misturadas) . 
Conseqüentemente, foi essa mudança na distribuição das moléculas que gerou a 
irreversibilidade. 

Apesar de que esta conclusão foi tirada de um exemplo simples, não seria 
difícil imaginar outros e chegar a uma generalização: 

É a mudança de um arranjo ordenado do sistema para um arranjo 
desordenado que é a fonte da irreYersibilida<le. 

Portanto, a irreversibilidade origina-se na passagem da "ordem" para a 
"desordem" (e conseqüente aumento da entropia) . 

Esta seção foi apenas uma diferenciação da anterior e, como não poderia 
deixar de ser, o enfoque microscópico dados aos conceitos de energia, entropia 
e irreversibi lidade nesta seção é coerente com o enfoque macroscópico dado na 
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seção anterior. Por exemplo, relacionar a irreversibilidade com a passagem da 
"ordem·' para a "desordem" é coerente com a interpretação anterior de que a 
ilTeversibilidade eslava relacionada com a perda da capacidade de troca de 
energia do universo, pois na medida que o universo vai da "ordem" para a 
'·desordem" a energia se torna menos disponível, ou utilizável, para a realização 
de trabalho . 

Voltemos agora a relacionar os conceitos de energia, entropia e 
ine\'ersibilidade nas chamadas leis da Termodinâmica. 

Primeira e segunda leis da Termodinâmica 

Na \'erdade, estas leis já foram citadas nas seções anteriores embora nào 
fossem caracterizadas como tal. Elas podem ser enunciadas de \·árias maneiras, 
iniciaremos com enunciados que julgamos bem consistentes com o que foi visto 
até aqui. 

Primeira Lei : a energia do Universo é constante. 

Segunda Lei: a entropia do Universo está sempre aumentando . 

Ora, estas nada mais são do que leis de "conservação de energia'' e do 
"aumento da entropia" mencionadas nas páginas iniciais. 

De fato, a primeira lei da Termodinâmica nada mais é do que a lei de 
conser;aç:ào da energia aplicada a fenômenos térmicos . A conservação da 
energia é uma lei geral da Física e, como tal , deve ser válida quando 
considerannos tanto a energia interna de um sistema como as possíveis formas 
de energia "externa". Aliás, já mencionamos que é possíYel alterar a energia 
interna de um sistema transferindo-lhe energia (calor) devido a uma diferença 
de temperaturas ou realizando um trabalho sobre ele. Da mesma forma, é 
possível transferir energia do sistema para a vizinhança fazendo com que o 
sistema realize trabalho ou fazendo com que ele transfira energia (calor) por 
diferença de temperaturas à vizinhança. Em ambos os casos, deve ser observada 
a lei de conservação da energia; a energia transferida ao sistema ou pelo sistema 
aparece sob forma de variação da sua energia interna. 

Por exemplo, sendo Q a energia recebida pelo sistema, em um 
detenninado processo termodinâmico, devido à transferência de energia por 
diferença de temperaturas (calor) e W a energia, cedida pelo si stema, devido à 
realização de trabalho, então Q - W deve ser igual à variação de energia interna 
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U do sistema: 

Esta equação 11 
é conhecida como a primeira lei da Termodinâmica. Em 

palavras, poder-se-ia dizer que a variação da energia interna de um sistema é 
igual a energia a ele transferida devido a uma diferença de temperaturas menos 
o trabalho que ele realiza. Este é um enunciado (que nada mais é do que a lei da 
conservação da energia) usual da primeira lei da Termodinâmica. Por outro 
lado, aquele que foi dado no início desta seção (a energia do universo é 
constante) é mais fácil de lembrar . 

A primeira lei da Termodinâmica aplica-se a todo e qualquer processo 
natural que ocorre entre estados de equilíbrio, podendo ou não envolver estados 
de equilíbrio intermediários. Entretanto, face á sua generalidade, as informações 
obtidas a partir da primeira lei são incompletas, embora exatas e corretas. Por 
exemplo, embora esta lei nos afirme que a energia é conservada em todos os 
processos, ela nada nos diz sobre se um determinado processo pode ou não 
realmente ocorrer. Informações deste gênero são fornecidas pela segunda lei da 
Tennodinâmica. 

Da mesma forma como o enunciado da primeira lei, dado no inicio desta 
seção, era fácil de guardar mas não era o mais usual, o enunciado dado para a 
segunda lei é também o mais fácil de lembrar, mas não é o mais elucidativo . Por 
exemplo, dizer que a entropia do universo está sempre aumentando não nos diz 
o que acontece com a entropia em um processo reversível nem dá uma idéia 
clara do que seja a entropia. 

De fato , esse enunciado da segunda lei dá a impressão que ela se aplica 
somente a transformações irreversíveis pois é nos processos naturais 
(irreversíveis) que a entropia aumenta. Os processos reversíveis, todavia, podem 
desenvolver-se tão bem em um sentido como em outro e neste processos a 
entropia do sistema mais vizinhança permanece invariável. Ou seja, a variação 
total da entropia do sistema mais vizinhança é nula: o aumento da entropia de 
um é igual ao decréscimo da entropia do outro (em um processo irreversível o 
aumento é sempre maior que o decréscimo). Podemos então formular um 
enunciado mais geral para a segunda lei : 

Quando se incluem todos os sistemas que tornam parte em um 

11 Nesta cqwçào Q é considerado positivo quando a energia é transferida ao sistema e negativo quando é 
lransferida pelo sistema; W é positivo quanto o trabalho é feito pelo sistema e negativo quando é sobre o 
sislema. 
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processo, a entropia permanece constante ou aumenta. 

Ou seja, quando todos os sistemas que tomam parte no processo são 
considerados, não é possível um processo em que a entropia decresça. Uma 
outra maneira de formular isso é dizer que "a entropia de um sistema fechado 
nunca diminui". (Então, para que essa lei fosse aplicada ao Uniwrso teríamos 
que provar que ele é um sistema fechado; vide nota de rodapé nº 8), 

A segunda lei da Termodinâmica é também muitas vezes fonnulada em 
termos de máquinas térmicas, destacando-se os seguintes enunciados: 

Enunciado de Clausius: É impossível a qualquer máquina térmica 
cíclica produzir como único efeito a 
transferência contínua de energia de um 
corpo a outro que esteja a maior 
temperatura. 

Enunciado de Kelvin-Planck: Uma transformação cujo único resultado 
final seja transformar em trabalho a 
energia interna de uma fonte que esteja a 
mesma temperatura é impossi \'el. 

O primeiro destes enunciados exclui a possibilidade de existência de um 
''refrigerador perfeito" pois implica que para transferir continuamente a energia 
de um objeto frio a outro quente é necessário que um agente externo realize 
trabalho. 

O segundo, por sua vez, elimina a possibilidade de existir uma máquina 
térmica que pudesse retirar energia de um reservatório abundante, tal como o 
oceano, e convertê-lo completamente em trabalho útil. Não é possíYel produzir 
trabalho mecânico extraindo energia de um único reservatório sem fornecer 
energia a um reservatório que esteja a temperatura inferior. 

É claro que se estes são diferentes enunciados da mesma lei devem ser 
coerentes com aquele formulado em termos da entropia. Isto significa que se 
existisse o "refrigerador perfeito" ou a "máquina ténnica perfeita" a entropia do 
sistema mais vizinhança decresceria, o que não é possível. Observe-se, no 
entanto, que o funcionamento destas máquinas não viol aria a primeira lei da 
Termodinâmica (conservação da energia). 

Não levaremos adiante, neste texto, esta discussão em torno da primeira e 
segunda leis da Termod inâmica uma vez que elas foram aqui incluídas 
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simplesmente para explorar o relacionamento entre os conceitos de 
energia. entropia e iITevcrsibilidade. 

Um Mapa Conceituai 

À guisa de fechamento da exposição feita neste texto, relativamente aos 
conceitos de energia, entropia e irreversibilidade, a Figura 2 apresenta um mapa 
conceituai que amplia o da Figura 1 e procura dar uma visão integradora do 
assunto. 

No centro do mapa está o Universo em que \·ivemos; neste Un iverso a 
energia é constante ( 1 ª lei da Termodinâmica) e a entropia está aumentando 
(segunda lei). No Universo, processos naturais estão constantemente o<.:oITer.do; 
estes processos são iITeversíveis e neles a entropia aumenta. A entropia é uma 
medida da disponibilidade de energia para conversão em trabalho: quando a 
entrop ia aumenta, diminui a energia disponível. Portanto, nos processos 
i1TeversíYeis a energia se torna menos disponível, i.e, a capacidade de troca de 
energia do universo diminui . 

O mapa in~lui também outros conceitos que fora m usados ao longo do 
texto para clarificar ou diferenciar os conceitos de energia, entropia e 
irreversibilidade. Se quisermos atribuir a este mapa uma organização 
hierárq uica, podemos pensá-la como sendo do centro para fora. Isto é, no centro 
está o conceito de uni verso corno sendo o mais abrangente, em torno dele estão 
os conce itos de energia, entropia e irreversibilidade que se constituíram no foco 
deste texto e, finalmente, na periferia estão os conceitos subordinados, ou 
auxi li ares, no âmbito do texto. Alguns conceitos, usados no texto, não foram 
incluídos no mapa e algumas relações entre os conceitos incluídos não foram 
explicitadas, a fim de não comprometer a clareza do mapa e não ofuscar o inter
relacionamento dos conceitos de energia, entropia e irreversibilidade. Afinal , o 
entrelaçamento desses conceitos parece reger destino do Universo . 
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