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Resumo
A Física pode ser apresentada em sala de aula apenas sob a ótica de exemplos
gerais de livros didáticos, apenas com sistemas idealizados, irreais ou não
aplicados. Desprezar a massa da corda, o atrito na polia ou considerar o corpo uma
partícula, facilita a abordagem matemática, e afasta o aluno cada vez mais dos
exemplos concretos. No entanto, nos cursos superiores que adotam a metodologia
de ensino por competências, a aplicabilidade do conteúdo ministrado em sala de
aula tem papel primordial na motivação dos estudantes. Dentre os conceitos Físicos
estão o de temperatura e calor, bastante confundidos devido ao senso comum a seu
respeito. Este artigo tem por objetivo discorrer sobre os conceitos físicos de
temperatura e calor de forma aplicada aos processos de conformação mecânica,
uma vez que estão presentes no dia-a-dia dos profissionais tecnólogos e
engenheiros.
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1

Introdução
A

motivação

é

um

processo

que

está

associado

diretamente

ao

comportamento humano. Para Huertas (2001), motivação é entendida como um
processo que precede a ação humana, por vezes intrínseco, quando objetiva um
resultado, ou seja, o valor da ação está condicionado a este resultado. Outras vezes
extrínseco, cujo objetivo é a própria ação e o resultado é visto como conseqüência
natural secundária. Nas teorias de Vygotsky e Feuerstein as emoções e os
sentimentos possuem extrema importância nas configurações da personalidade e do
caráter do sujeito, pois estão presentes no sistema motivacional que constituem
características próprias que identificam a sua individualidade.
Segundo o SENAI. DN (2003) a competência diz respeito à capacidade de o
sujeito mobilizar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para alcançar
os resultados pretendidos em um determinado contexto profissional, segundo
padrões de qualidade e produtividade. Conforme o texto do Parecer nº 16/99 –
“mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais necessários ao
desempenho de atividades ou funções típicas, segundo padrões de qualidade e
produtividade requeridos pela natureza do trabalho”.
Segundo Silva e Cecílio (2007) os alunos sentem-se desmotivados quando
não entendem onde irão usar o que estão aprendendo, ficam desatentos, e não
conseguem ligar os interesses comuns entre aquilo que têm de aprender e o que
vão precisar aprender para conseguir o tão almejado futuro emprego. Para estes
autores essa diferença é importante, pois aquilo que têm de aprender relaciona-se,
na maioria das vezes, aos conteúdos das consideradas disciplinas básicas,
compostas por conhecimentos abstratos (Matemática, Física, entre outras),
necessários para subsidiar as disciplinas profissionalizantes, que são geralmente as
que se encaixam naquelas que vão precisar aprender.
No ensino norteado por competências a aplicabilidade do conteúdo de uma
dada disciplina é fator primordial na formação e motivação dos estudantes, o que se
constitui em uma de suas principais características. Os alunos precisam saber qual
aplicabilidade tem o conteúdo ministrado, o que gera um sentimento de importância,
despertando a motivação. Dentre os conceitos Físicos abordados em cursos
superiores de tecnologia estão os conceitos de temperatura e calor, bastante
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confundidos devido ao senso comum a seu respeito. O objetivo deste texto é
discorrer sobre os conceitos físicos de temperatura e calor de forma aplicada aos
processos de conformação mecânica, uma vez que estão presentes no dia-a-dia dos
profissionais tecnólogos e engenheiros.
A maioria dos processos de fabricação mecânica como: Forjamento,
Laminação, Trefilação, Extrusão, etc. são processos de conformação mecânica. Em
um ambiente industrial, a conformação mecânica é qualquer operação na qual são
empregados esforços mecânicos em materiais, em especial nos metais, e que
resultará em uma mudança permanente em suas dimensões. Nestas operações o
entendimento dos conceitos de temperatura e calor é extremamente relevante, útil e
aplicável, fazendo desta área do conhecimento um vasto campo para ilustrar sua
importância. A seguir os conceitos físicos de temperatura e calor serão abordados
de forma aplicada aos processos de conformação mecânica, mostrando como a
Física está presente no cotidiano de profissionais tecnólogos e engenheiros.
2

O que é Temperatura
A temperatura é uma grandeza física comumente associada às noções de frio

e quente, no entanto, mesmo entre os estudantes que ingressam em cursos
superiores é comum aqueles que têm dificuldade de definir tal grandeza. Em uma
descrição do ponto de vista microscópico, ela é definida como a medida da energia
cinética associada à vibração das partículas (em um sólido) ou ao movimento das
partículas (em um gás).
Ainda não existe nenhuma tecnologia que permita olhar diretamente para os
átomos e moléculas e contar quantas vezes eles vibram em um determinado
intervalo de tempo. Por isto surgiram os sensores de temperatura: os termômetros.
O mais comum é associar efeitos como variação volumétrica (dilatação ou contração
de líquidos ou gases) ou variação na resistividade (em geral de um metal ou liga)
com a variação de temperatura medida. Para fazer isto também é necessário
escolher referenciais de temperatura, que servirão de parâmetro para as diferentes
escalas de graduação desta grandeza.
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A unidade fundamental de temperatura é o Kelvin, e sua representação é
dada pela letra K maiúscula sem ser precedida pela palavra grau (K). Além da
unidade Kelvin, as mais comuns são a graus Celsius (oC) e graus Fahrenheit (oF).
No Brasil, as temperaturas geralmente são expressas em oC, que tem o ponto de
fusão da água como referência, e sua conversão para K, que tem o “zero absoluto”
como referência, adiciona-se 273 ao valor da temperatura em oC. Ex: 27oC = 27 +
273 = 300 K. Para transformar de K para oC subtrai-se 273 da temperatura em K, Ex:
673 K = 673 – 273 = 400 oC. O “zero absoluto” é como é chamada a temperatura na
qual a vibração das moléculas cessaria, e somente se trata de uma previsão teórica,
pois nunca foi de fato alcançada até hoje, embora tenha-se chegado a décimos
deste valor. Estes sensores são muitas vezes utilizados de maneira intuitiva, mesmo
por quem não sabe definir o conceito de temperatura.

3

O que é calor
Até o século XVIII havia muitos cientistas renomados que acreditavam que o

calor poderia ser uma substância que fluiria de um corpo para o outro. Comumente
hoje também usa-se a palavra “calor” em nosso dia-a-dia de maneira muito vaga,
muitas vezes como sinônimo da palavra “quente”.
Sabendo que o conceito de temperatura está associado à energia, definimos
calor como a energia transferida entre dois sistemas como conseqüência de uma
diferença de temperatura existente entre eles. Portanto sem diferença de
temperatura não há energia térmica em trânsito, portanto não há calor.

4

A Temperatura e a Conformação Mecânica
A temperatura em um sólido está associada à energia de vibração das

partículas. Além de um forte sentido microscópico, estados diferentes de
temperatura

podem

significar

estados

diferentes

da

matéria

observados

macroscopicamente – sólido, líquido e gasoso. Restringindo-nos ao estado sólido,
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observaremos apenas a uma faixa de temperaturas de uma determinada substância
onde os átomos se arranjam em estruturas cristalinas, onde é possível dar calor a
um sistema sem que ele faça uma transição para outro estado da matéria
armazenando energia neste material. Neste caso precisamos entender a estrutura
dos materiais para entender do que esta energia armazenada é capaz e também
seus efeitos.
Os metais - objetos da conformação mecânica – também são compostos por
redes cristalinas, ou seja, estruturas atômicas arranjadas em diferentes formas. Nos
aços2, por exemplo, as redes cristalinas presentes são: cúbica de face centrada (fcc)
e cúbica de corpo centrado (bcc), Figura 1. As siglas fcc e bcc são provenientes do
Inglês e significam “face-centered cubic” e “body-centered cubic” respectivamente.

Figura 1 – Redes cristalinas presentes nos aços.

Figura 2 – Grãos presentes no

aço.
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Estas redes se agrupam formando uma estrutura, as estruturas se combinam
e crescem em várias direções formando os grãos como mostra a Figura 2. Os grãos
compõem toda a estrutura do aço formando o que vemos macroscopicamente.
Quando elevada a temperatura de um aço promove-se, por meio da agitação
térmica, a relaxação da estrutura. Esta relaxação (microscópica) produz a
diminuição da resistência mecânica (macroscópica) do material. O efeito da
temperatura no desenvolvimento da microestrutura de deformação está intimamente
ligado ao seu efeito sobre a movimentação das discordâncias dos grãos. Este
movimento é termicamente ativado e por isso ao se aumentar a temperatura, se
facilita a recuperação de material anteriormente deformado mecanicamente.
Lembrando que o conceito de temperatura está intimamente ligado ao de energia,
um material aquecido tem mais energia armazenada, que pode “ser gasta” nesta
movimentação dos grãos.
Um conceito físico importante associado a isto é que - seja qual for o sistema
- estados de menor energia são mais estáveis e, por isto, mais prováveis. Na
natureza tudo tende ao estado de mínima energia, isto é, para um estado que
maximiza sua entropia, e sempre irá espontaneamente para este estado da maneira
mais “econômica” possível (princípio de Hamilton). A entropia, por sua vez, está
associada ao grau de desordem de um sistema, e sua variação está associada à
troca de calor Q (sendo este reversível) em relação à temperatura, como descrito na
relação 1:
dS=δQ/T

(1)

Portanto um material deformado mecanicamente tende a voltar a sua forma original
“gastando” a energia térmica para tal, se este for seu estado mais estável, e o fará
da forma mais “econômica” possível. Se Perder energia deslizando grãos for
energeticamente mais fácil do que perder através de transferência de calor para o
meio, o material preferencialmente “relaxará” sua microestrutura.
Um exemplo que ilustra esta explicação e reafirma a importância da influência
da temperatura sobre a deformação plástica dos materiais, é visto na Figura 3, onde
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temos a variação da tensão de escoamento (σe) e do alongamento (εf) com a
temperatura para alumínio AA1100 (min 99 % de Al e 0,12 % de Cu). Aumentandose a temperatura, observa-se que menos tensão é necessária para que ocorra o
“relaxamento” do material – cai a tensão de escoamento σe - e, ao mesmo tempo,
aumenta a tensão de alongamento εf.

Figura 3: Variação da tensão de escoamento (σe) e do alongamento (εf) com a temperatura para
alumínio AA1100.

Para ampliar a aplicabilidade do conceito de temperatura à conformação
mecânica, utiliza-se outra temperatura muito importante nos processo de
conformação: a temperatura homóloga. Nos processos de conformação mecânica as
temperaturas vão desde a ambiente até próximas ao início de fusão dos materiais.
Como as temperaturas de início de fusão variam bastante entre os materiais é
comum o uso da temperatura homóloga, que é adimensional e é dada pela razão
entre a temperatura de processamento de um dado metal e a temperatura de início
de fusão, ambas em Kelvin:
Th = T/Tf

(2)

(1)

Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do SENAI-SP. ISSN: 1981-8270. v.4, n.8, mar. 2010.

8

onde Th é a temperatura homóloga, T é a temperatura de processamento e Tf é a
temperatura de início de fusão do material. A fusão é o momento em que a energia
de agitação da estrutura cristalina se torna maior que a energia necessária para
manter a ordem do cristal, estado no qual é energeticamente “mais vantajoso” para a
substância mudar do estado sólido para o líquido. Portanto a temperatura homóloga
nos dá uma noção de “quão perto” estamos deste momento crítico de transição de
fase, isto é, quanta energia térmica ainda é permitido dar à estrutura cristalina sem
que sua ordem “entre em colapso”.
Analisando a relação 2, observa-se que Tf depende de cada material, para o
qual assume um valor constante, ao passo que Th e T são diretamente
proporcionais, logo quando T aumenta Th também aumenta. Na prática, a elevação
da temperatura homóloga induz ao relaxamento da estrutura, o que diminuine a
resistência mecânica do material, uma vez que a energia térmica não está sendo
usada na fusão e está “livre” para realizar outro tipo de trabalho na estrutura do
material.
Portanto, do ponto de vista da conformação mecânica, menos energia e
potência dos equipamentos serão necessários durante a operação à medida que Th
aumenta. Isto facilita o processo, promovendo um aumento na produção, diminuindo
o desgaste dos equipamentos, aumentando os lucros da empresa. Porém o valor de
Th deve ser controlado para evitar altas taxas de oxidação que prejudicam a
resistência mecânica final de produtos metálicos, por exemplo. Alguns metais tais
como o titânio, oxidam-se violentamente a altas temperaturas, e o oxigênio
absorvido torna-os frágeis.
Considerando o metal a ser conformado, classifica-se a deformação em a frio,
a quente e a morno, segundo a escala de temperatura homóloga vista na da Figura
4.
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Figura 4 – Representação da Temperatura Homóloga e das Faixas de Temperatura: deformação a
frio (DF), a morno (DM) e a quente (DQ).

Na deformação a frio, Th menor que 0,3, o material endurece por encruamento
tornando-se dúctil. Na deformação a quente, Th maior que 0,5, ocorre o
amaciamento simultaneamente com o encruamento, e a tensão de escoamento
permanece constante. Na deformação a morno, Th entre 0,3 e 0,5, o material
recupera parcialmente a ductilidade.
Outra importante ferramenta é o uso correto de diagramas de fase dos
materiais, cuja análise permite ver fases e suas porcentagens em função da
temperatura. Um exemplo é o diagrama de fases binário Chumbo (Pb) e Estanho
(Sn) visto na Figura 4. Usando o diagrama da Figura 3 e o diagrama de fases da
Figura 4 é possível definir as faixas de deformação a quente, morno ou frio, para a
liga formada por 61,9% de Pb e 38,1 de Sn. Para uma deformação a quente, para o
exemplo desta liga, é necessário trabalhar numa temperatura maior ou igual a 112,5
o

C. Da mesma forma, qualquer trabalho feito a 67,5 oC ou menos, é considerado

uma deformação a frio.
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Figura 4 - Diagrama de fases binário Chumbo (Pb) e estanho (Sn).

Além de facilitar os processos de conformação o uso do conceito de
temperatura homóloga também se mostra muito útil para processos de revestimento
superficial de metais. Para o aço, por exemplo, as taxas de difusão atômica são
muito aceleradas durante a deposição de revestimentos a quente. Isto é
particularmente importante na uniformização química e de tensões presentes na
interface revestimento-substrato, facilitando a aderência do revestimento à
superfície, melhorando as propriedades mecânicas/tribológicas superficiais do
material final.

5

Considerações finais
Os conceitos físicos de temperatura e calor estão presentes no nosso dia-a-

dia, e sua aplicação aos processos de conformação mecânica é vasta. Isto pode ser
usado pelo docente a seu favor no ensino de Física nos cursos de engenharia e
tecnologia, ao mostrar desde o começo do curso superior que mesmo esta ciência
básica tem fundamental papel na formação de tais profissionais e de suas
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competências. Esta evidente aplicabilidade é uma poderosa ferramenta motivacional
a ser amplamente explorada. Se a atividade científica é motivada pela curiosidade e
a tecnologia é motivada pela vontade de resolver problemas, o ensino de Física que
utiliza exemplos concretos e familiares aos alunos une ciência e tecnologia,
curiosidade e aplicabilidade. Assim o sentimento de competência é favorecido e
revela-se aos estudantes a dimensão significativa desta disciplina, o que em
Andragogia é uma estratégia chave.

6
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