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RESUMO 

Entropia e Termodinâmica Estatística: uma proposta 
para o Ensino de Química no Ensino Médio    

TIAGO DE SOUZA E SILVA  

Orientador: Prof. Dr. Luciano de Azevedo Soares Neto. 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Mestrado 

Profissional em Química em Rede Nacional, da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, como parte dos requisitos necessários à obtenção 

do título de Mestre em Química. 

 
Este trabalho aborda um tema estruturante para o Ensino de Química: o 

conceito sobre a Entropia.  O objetivo dessa pesquisa foi propor uma 

sequência didática utilizando a abordagem do ensino por investigação com 

experimentos de fenômenos químicos para melhorar a compreensão do 

conceito da entropia. Para tanto foram realizados os seguintes objetivos 

específicos: i) Elaborar uma sequência didática com experimentos envolvendo 

fenômenos químicos, e que possibilite uma melhora na compreensão do 

conceito da entropia para os alunos do ensino médio; ii) Aplicar a sequência 

em uma escola do ensino médio, em uma turma do segundo ano, que já tenha 

visto esse conceito ou em uma aula de física, ou em uma de química; iii) 

Construir  um Manual sobre a Entropia para o Professor de Química do Ensino 

Médio. A proposta desse trabalho foi de incluir uma discussão qualitativa da 

formulação de Ludwig Boltzmann para o conceito sobre a entropia. A 

metodologia utilizada foi visando uma pesquisa descritiva que pudesse validar 

a aplicação de uma sequência didática e que possibilitasse uma melhor 

compreensão do conceito da entropia. A sequência didática foi aplicada em 

três momentos pedagógicos, correspondentes a três aulas de 50 minutos cada, 

em uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola federal 

localizada na cidade do Recife e vinculada a UFPE.  Os resultados obtidos com 

a aplicação da sequência didática foram suficientes para construção de uma 

matriz de associação, através da análise dos mapas conceituais construídos 

pelos alunos, e posteriormente análise bidimensional dos mesmos. Tal análise 

mostrou a relação direta que os alunos fazem do conceito da entropia com o 

conceito de desordem, como também, foi possível verificar, através da análise 

dos questionamentos de investigação, que após a aplicação dos experimentos, 

de forma dialogada com os alunos, os mesmos obtiveram porcentagens de 

acerto superiores a 70%, algo que avaliamos ser um resultado excelente.    

Palavras chave: Entropia, Boltzmann, Ensino por investigação.    

  



 
 

ABSTRACT 

Entropy and Statistical Thermodynamics: a proposal for Teaching 

Chemistry in High School 
 

TIAGO DE SOUZA E SILVA  

                 Advisor: Prof. Dr. Luciano de Azevedo Soares Neto. 
 

Summary of the Master's Dissertation submitted to the Professional 
Master's Program in Chemistry on National Network, from the Federal 
Rural University of Pernambuco, as part of the necessary requirements to 
obtain the title of Master in Chemistry. 
 

This work addresses a structuring theme for the Teaching of Chemistry: the 
concept of Entropy. The objective of this research was to propose a didactic 
sequence using the approach of teaching by investigation with experiments of 
chemical phenomena to improve the understanding of the concept of entropy. 
For this purpose, the following specific objectives were accomplished: i) It 
elaborates a didactic sequence with experiments involving chemical 
phenomena, and that allows a better understanding of the concept of entropy 
for high school students; ii) Apply the sequence in a high school, in a second 
year class that has already seen this concept or in a physics class, or in a 
chemistry class; iii) Build an Entropy Handbook for the High School Chemistry 
Teacher. The purpose of this work was to include a qualitative discussion of 
Ludwig Boltzmann's formulation for the concept of entropy. The methodology 
used was aimed at a descriptive research that could validate the application of a 
didactic sequence and that would allow a better understanding of the concept of 
entropy. The didactic sequence was applied in three pedagogical moments, 
corresponding to three classes of 50 minutes each, in a class of the second 
year of high school at a federal school located in the city of Recife and linked to 
UFPE. The results obtained with the application of the didactic sequence were 
sufficient to build an association matrix, through the analysis of the conceptual 
maps constructed by the students, and subsequently two-dimensional analysis 
of them. Such analysis showed the direct relationship that the students make of 
the concept of entropy with the concept of disorder, as well, it was possible to 
verify, through the analysis of the research questions, that after the application 
of the experiments, in a dialogue with the students, the they obtained 
percentages of correct answers above 70%, something that we consider to be 
an excellent result. 
 

Keywords: Entropy, Boltzmann, Research teaching. 
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Capítulo 1 – Introdução 

            A nossa pesquisa surgiu através da observação em sala de aula de 
grandes dificuldades encontradas pelos alunos na compreensão do conceito da 
entropia no ensino da termodinâmica química para o ensino médio. Essas 
dificuldades variavam desde a não compreensão de um fenômeno reversível 
ou irreversível, passando por não saber explicar corretamente porque 
determinados processos eram espontâneos ou não espontâneos, até mesmo a 
uma associação do conceito da entropia com a “desordem” de forma 
inadequada, e completamente descontextualizada.     
 Percebemos através de uma pesquisa bibliográfica, que o conceito da 
entropia encontrado na 2° lei da termodinâmica, e proposto por Rudolf Clausius 
em 1867, tonou-se um conceito estruturante para o ensino da química, pois o 
mesmo define que a entropia estar relacionada, tanto com um processo 
reversível ou irreversível, como também com a espontaneidade dos processos 
(PÁDUA, 2009, pg. 102). Ainda sobre a nossa pesquisa bibliográfica, 
percebemos que em 1877, a entropia foi relacionada com o número de estados 
possíveis para um determinado sistema, através da formulação estatística de 
Ludwig Boltzmann. Nesse contexto a entropia passou a ser descrita como uma 
medida da “desordem” de um sistema (BORGES, 1999, pg. 454). 
           A partir deste resgate bibliográfico foi possível encontrar a origem do 
nosso problema de pesquisa: a ausência de uma abordagem metodológica 
aplicada em sala de aula, que possibilitasse uma melhor compreensão do 
conceito da entropia, buscando um resgate histórico e epistemológico do 
mesmo, e fazendo uso da formulação de Boltzmann. Tudo isso em uma 
associação adequada e contextualizada da entropia com a desordem. Por 
tanto, tivemos por objetivo, propor uma sequência didática utilizando a 
abordagem do ensino por investigação, realizando experimentos de fenômenos 
químicos de forma dialogada e contextualizada, para melhorar a compreensão 
do conceito da entropia. 
           Porém quando Boltzmann relacionou o número de estados possíveis de 
energia para um sistema com a “desordem” do mesmo, ele pretendia 
representar a dispersão de energia que existia nos processos espontâneos, ou 
seja, quando o fenômeno é conduzido de uma configuração mais concentrada 
de níveis de energia (sistema ordenado), para uma configuração mais dispersa 
de níveis de energia (sistema desordenado). No entanto essa argumentação 
não foi encontrada em nenhum material bibliográfico de nossa pesquisa, como 
também na explicação em nenhum experimento de química sobre a entropia 
voltada para o ensino médio. 
            Por conta da falta de compreensão dessa argumentação na abordagem 
do conceito da entropia, e por ter escutado diversas vezes em sala de aula que 
a entropia era “o grau de desordem” de um sistema, sem ter a mínima 
precaução de explicar em que contexto ela se aplicava, foi que surgiu a grande 
motivação para a elaboração desse projeto de pesquisa. Com isso, 
entendemos que trazendo uma discussão sobre a entropia em sala de aula, 
fazendo uso da formulação de Boltzmann, dentro de uma abordagem da 
termodinâmica estatística, fortaleceremos o aprendizado dos alunos em um 
tema que sempre foi considerado complexo e abstrato, tanto para quem 
ensina, como para os estudantes que tentam compreender os processos de 
transformações químicas.  
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          A discursão sobre qual seria a melhor perspectiva na abordagem do 
conceito sobre a entropia, a abordagem macroscópica da termodinâmica 
clássica, ou a abordagem microscópica da termodinâmica estatística, tem 
dividido muito a opinião de vários professores dessa área (HAGLUND, 2016). 
Cada uma dessas perspectivas apresentam suas vantagens e desvantagens, 
portanto em nosso projeto de pesquisa nos optamos pela abordagem 
microscópica por acreditar que a mesma proporciona uma discursão mais 
aprofundada sobre o assunto.  
           Outra discursão seria em que domínio da termodinâmica deveria chegar 
ao tratar-se do conceito da entropia, o domínio da termodinâmica do equilíbrio, 
ou próximo do equilíbrio ou fora do equilíbrio? Visto que a termodinâmica do 
equilíbrio aborda apenas situações bem restritas para sistemas fechados e 
para processos irreversíveis. A nossa escolha foi por ter uma visão mais ampla 
sobre o conceito da entropia, e para tanto preferimos adotar os três domínios 
da termodinâmica.      
 Para não deixar a discussão sobre a entropia incompleta, não seria justo 
relacionar o aumento da entropia com a espontaneidade dos processos 
químicos e não discutir o que ocorre em uma reação oscilante. Por isso, 
completamos o nosso trabalho fazendo uma breve descrição de uma reação 
química oscilante e do trabalho de Ilya Prigogine com suas “estruturas 
dissipativas”. 
            Na década de 1950 Ilya Prigogine definiu a entropia baseada na 
termodinâmica fora do equilíbrio. Prigogine mostrou que na natureza as 
situações fora do equilíbrio são bastante comuns, ao contrário das situações de 
equilíbrio. Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1977 pelo seu 
trabalho sobre as estruturas dissipativa em situações fora do Equilíbrio 
(COUTINHO, 2018, pg. 205).  
           A estrutura do texto nesta dissertação está organizada da seguinte 

forma: no capítulo dois encontra-se uma breve discursão sobre como o 

conceito da entropia se desenvolveu ao longo dos anos, no capitulo três 

encontraremos os pilares da fundamentação pedagógica do nosso trabalho 

sendo descritos também de forma sucinta a sequência didática, a abordagem 

do ensino por investigação, e a experimentação no ensino da química, bem 

como algumas dificuldades apresentadas na compreensão do conceito sobre a 

entropia. 

No capítulo quatro está descrita a metodologia utilizada na pesquisa, 

sendo apresentada a proposta pedagógica e como se deu a aplicação da 

sequência didática. No final do capítulo, encontram-se a estrutura e a 

elaboração do material didático, correspondentes ao produto educacional.   

O capitulo cinco ficou reservado para os resultados obtidos com a 

pesquisa, analisando as matrizes, as tabelas e os gráficos dos mapas 

conceituais que foram aplicados no primeiro momento da sequência didática, 

como também as tabelas e os resultados das análises dos questionamentos de 

investigação aplicados no terceiro momento pedagógico. Já o capítulo seis, 

está reservado para as conclusões dos dados obtidos da aplicação da 

sequência didática, e o capítulo sete encontra-se o manual sobre entropia para 

o professor de química no ensino médio, sendo o nosso produto educacional.  
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Objetivo geral 

Propor uma sequência didática utilizando a abordagem do ensino por 

investigação com experimentos de fenômenos químicos, visando possíveis 

contribuições para compreensão do conceito da entropia. 

Objetivos específicos 

a) Elaborar uma sequência didática com experimentos envolvendo fenômenos 

químicos, e que permita uma discursão para uma contextualização do conceito 

da entropia para os alunos do ensino médio;  

b) Aplicar a sequência didática em uma turma de segundo ano do ensino 

médio, e que já tenha visto esse conceito ou em aulas de física, ou em aulas 

de química;  

c) Construir um manual para os professores de química, possibilitando que os 

mesmos utilizem em suas aulas sobre termodinâmica química. 

 Capítulo 2 – A ENTROPIA  

2.1 Sadi Carnot e as máquinas térmicas 

 

A ideia fundamental do conceito de entropia tem na sua origem o 

trabalho publicado pelo engenheiro e militar francês Nicolas Leonard Sadi 

Carnot, que em 1824 escreveu o livro Refléxions sur la Puissance Motrice du 

Feu et sur les Machines Propres à Développer Cette Puissance (Reflexões 

sobre a força motriz do fogo e sobre as máquinas apropriadas a desenvolver 

essa potência) (PÁDUA, 2009). 

  É sabido que na primeira metade do século XIX acreditava-se que o 

calor (fogo) seria um fluido imponderável chamado de “calórico” que passava 

de um corpo para outro. Obviamente, essa ideia foi desconstruída e 

posteriormente o calor passou a ser tratado como uma forma de energia, 

sabendo-se também que a necessidade científico-tecnológica naquele 

momento era transformar o calor (calórico) em movimento, ou trabalho 

mecânico. Nesse período as máquinas térmicas, tão importantes para a 

revolução industrial, teriam essa função de transformar o calor em trabalho ou 

força motriz, para escoar toda a produção que doravante seria em grade 

escala, como enfatizado pelo próprio Carnot (1824) sobre a importância das 

máquinas térmicas para a revolução industrial inglesa:   
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Tirar da Inglaterra hoje suas máquinas a vapor seria tirar ao mesmo 
tempo o ferro e o carvão. Seria secar todas as suas fontes de 
riqueza, arruinar tudo de que sua prosperidade depende, em resumo, 
aniquilar o seu poder colossal (CARNOT,1824, pg. 331) 

   

Inicialmente essas máquinas a vapor eram simplesmente utilizadas para 

retirar as águas que ficavam inundando as minas de carvão subterrâneas na 

Inglaterra, conscientes que nem todas as máquinas térmicas utilizadas na 

Revolução Industrial eram máquinas a vapor, mais uma boa parte delas 

utilizava o calor como o seu princípio de funcionamento. O primeiro 

equipamento com a finalidade de retirar água das minas é atribuído a um 

engenheiro e militar inglês chamado Thomas Savery, que por volta de 1698, 

tentou utilizar uma máquina com tal finalidade, após mais de mil anos da 

lendária “aeolipile” de Heron de Alexandria, como mostram as Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Aeolipile de Heron de Alexandria                  Figura 2.  Máquina de Tomas Savery 

                                                             
Fonte: https://gptsunami2m2.wordpress.com         Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm   

 

Anos depois, por volta de 1712, Thomas Newcomen, outro inglês, 

aprimorou a máquina de Savery e propôs uma máquina com menos riscos de 

explosões e ainda carregando carga, tornando-se um sucesso na Europa 

durante o século XVIII. Contudo, foi através de outro inglês, James Watt, que 

se pôde aperfeiçoar ainda mais a máquina de Newcomen, procurando-se outra 

maneira de aumentar a eficiência e minimizando os custos com a utilização do 

carvão como combustível (USHER, 1993).   

Watt desenvolveu uma máquina com um condensador que minimizava 

as perdas de calor e que possuía outras finalidades como propulsão de 

moinhos e tornos, pois o movimento de rotação substituiu o de sobe e desce, 

sendo com isso mais versátil e consumindo menos carvão e energia, como 

mostrado nas Figuras 3 e 4.   

 

 

 

https://gptsunami2m2.wordpress.com/
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Figura 3. Máquina de Thomas Newcomen                   Figura 4. Máquina de James Watt 

                                               
Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm    Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm 
 

Porém as máquinas térmicas que inicialmente teriam a função de 

transformar o calor em trabalho (ou força motriz) esbarravam em um problema 

muito sério de rendimento na transformação do calor em energia mecânica 

(movimento). O problema seria realizar essa conversão de forma mais 

eficiente, pois do ponto de vista da conservação de energia não haveria 

nenhum tipo de restrição para transformar integralmente o calor em trabalho. 

  As máquinas térmicas se “recusavam” a funcionar de forma idealizada, 

e além do mais, será que uma máquina térmica operando no sentido contrário, 

seria um refrigerador ideal? E por que existiria uma preferência espontânea 

para o fluxo ir de um corpo quente para o corpo frio, e não no sentido 

contrário? Esses e outros questionamentos eram colocados em discussão, 

porém sem ter uma resposta clara para tais perguntas, mesmo porque, até 

então não se conhecia a natureza do calor.  

Carnot fez uma observação importante na época que foi comparar a 

queda da água de um moinho com uma máquina térmica, dizendo que o 

volume de queda de água e a diferença de altura, assim como o calórico e a 

diferença de temperatura entre uma fonte quente e uma fonte fria são 

relevantes. Em suas reflexões sobre o funcionamento das máquinas térmicas, 

e comparando-as com o funcionamento de um moinho, Carnot chegou à 

seguinte conclusão: “A potência motriz do calor é independente dos agentes 

que trabalham para realizá-lo; sua quantidade é fixada unicamente pelas 

temperaturas dos corpos entre os quais se faz o transporte do calórico” 

(QUADROS, 1996, pg.54) 

        O que Carnot descreveu em seu trabalho foi a possibilidade de se 

maximizar a eficiência de máquinas térmicas, utilizando um sistema cíclico e 

reversível, ou seja, poderia funcionar como um refrigerador se fosse operado 

de forma inversa, realizado por um gás perfeito, passando por quatro etapas de 

http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm
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transformações, duas isotérmicas e duas adiabáticas, porém não haveria 

desperdício de calórico nas etapas adiabáticas, nem de potência motriz nas 

etapas isotérmicas. 

Segundo Carnot, era através da transferência de calor de um corpo 

quente para um corpo frio, passando por uma máquina térmica, que o efeito 

mecânico (trabalho) poderia ser obtido de forma máxima. Ainda segundo ele, o 

trabalho útil realizado pela máquina era a diferença entre o trabalho que o gás 

realiza na expansão e o trabalho que deve ser realizado sobre o gás. Qualquer 

outro ciclo irreversível deveria ter um rendimento menor do que o ciclo proposto 

por Carnot com sua “máquina ideal” (QUADROS, 1996, pg.55) 

William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, foi à França e ficou 

sabendo do livro do Sadi Carnot, através de outro engenheiro francês, formado 

também na École Polytechnique de Paris, assim como Carnot, Benoit-Pierre-

Émile Clapeyron, que por volta de 1834 já tinha publicado um trabalho 

intitulado Memórias sobre a potência motriz do calor (PALAVRA, 1988), 

baseado no trabalho de Carnot, porém dando uma formalização algébrica e 

uma representação gráfica do ciclo termodinâmico descrito por Carnot que 

conhecemos até os dias de hoje, como mostrado na Figura 5.  

Figura 5. Ciclo termodinâmico representado por Clapeyron em seu trabalho (1834) 

 

                        
 

Fonte: Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, março de 1988, pg. 15. 

 

Retornando à Inglaterra, o Lord Kelvin publica dois trabalhos nos quais 

defende a ideia de que o calor (calórico) absorvido pela matéria era capaz de 

elevar a temperatura de um corpo, porém não era capaz de transformar 

integralmente em equivalente mecânico (trabalho), pois talvez isso fosse 

impossível no atual momento da ciência, mesmo conhecendo alguns 

experimentos realizados por James Joule que indicavam o contrário de suas 
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ideias, trazendo para o cenário científico um paradigma muito importante até 

então para aquela época. 

Carnot consegue chegar a um conceito de calórico (calor) como sendo 

um fluido material, assim como já era defendida a ideia por Lavoisier no século 

XVIII, e trouxe inúmeras contribuições para a termodinâmica clássica, mesmo 

tendo ainda uma concepção equivocada sobre o calor. Devemos também a 

Carnot a influência direta sobre o trabalho de Lord Kelvin ao definir a escala 

absoluta de temperatura em 1848, pois foi nesse trabalho que Kelvin, levando 

em consideração a teoria do calórico e a de máquina ideal, elaborada por 

Carnot, chega a concluir que todos os graus, de escalas diferentes, deveriam 

ter o mesmo valor absoluto, por isso produzia o mesmo efeito mecânico, 

acrescentando o fato de que poderia ser chamada de escala absoluta porque 

independeria das propriedades físicas de qualquer substância específica 

(AURANI, 2015, pg. 27). 

É inegável que a revolução industrial trouxe grandes contribuições não 

só do ponto de vista econômico e social, como também do ponto de vista do 

desenvolvimento científico e tecnológico para as ciências da natureza. Foi 

através das discussões sobre a natureza do calor que se chegou ao conceito 

do que era o calor, e, conseguintemente, ao conceito da entropia, enunciado 

pela primeira vez em 1865 por Rudolf Clausius. 

  Mas antes mesmo de falarmos na formulação da segunda lei da 

termodinâmica desenvolvida por Rudolf Clausius, devemos citar também os 

trabalhos de Joule e Mayer, que foram os primeiros a levar em consideração a 

ideia de que calor seria uma forma de energia, quando observaram que o 

trabalho oriundo do atrito poderia ser convertido em calor e que energia 

cinética e potencial era equivalente ao calor, nada mais natural que se cogitar 

que calor seria uma forma de energia, sendo isso fundamental para a 

elaboração das duas primeiras leis da termodinâmica.  

 

2.2 Rudolf Clausius: surge a entropia 

 Por volta de 1850 Rudolf Clausius retoma a discussão sobre a teoria do 

calórico e o problema do rendimento das máquinas térmicas, que considerava 

o color como um fluido imponderável e substancial (o calórico).  
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No entanto, começou a refletir melhor sobre alguns aspectos da teoria 

do calórico e ficando em favor de um princípio que estabelecesse uma 

equivalência entre calor e trabalho (PÁDUA, 2009, pg. 96).  

Clausius analisou a teoria do calórico proposto por Carnot e divulgada 

por Lord Kelvin a qual afirmava que para uma máquina térmica funcionar com 

rendimento máximo, sendo que essa máquina deveria realizar um ciclo onde a 

situação inicial e final do sistema não levasse a absorver nem o calórico nem 

trabalho, era necessário o aproveitamento máximo do calórico. Ou seja, o 

calórico deveria ser conservado, e que o trabalho realizado pela máquina 

térmica era proporcional ao calórico e a diferença de temperatura da fonte 

quente e a fonte fria, em termos de equações, podemos mostrar essas ideias 

da seguinte maneira.  

 

Qq = Qf (o calórico é conservado)     (Eq. 1); e W = Q.(Tq – Tf)          (Eq. 2)  

Onde Qq e Qf são, respectivamente, o calórico na fonte quente e o 

calórico na fonte fria, W é trabalho mecânico, Q era o calórico total e Tq – Tf era 

a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria.  

Já em 1842, outros dois estudiosos do assunto, como já citados acima, 

Joule e Mayer, levavam em consideração que o calor, e não mais o calórico, 

fosse equivalente ao trabalho, e ambos fossem tratados como energia, e que o 

trabalho realizado pela máquina térmica fosse proporcional a uma constante de 

proporcionalidade e a diferença de calor da fonte quente para fonte fria, e não 

mais a diferença de temperatura e o calórico, como mostram as equações: 

 

W = ΔQ (Eq. 3), e W = K.(Qq - Qf)     (Eq. 4)  

 

  Na verdade o que Clausius quis mostrar em seu primeiro trabalho 

publicado em 1850, On the moving force of heat and the laws of heat which 

may be deduced there from (AURANI, 2015, pg. 51), foi um consenso entre 

essas duas formas de interpretar o calor e a sua relação com o trabalho, e a 

primeira lei da termodinâmica passou a expressar um princípio de conservação 

tomado para essas duas formas de energia.  
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Analisando a natureza do calor, Clausius considerou que o calor 

presente em uma substância era uma função de estado daquela substância, 

transformando assim a teoria do calórico, de uma vaga suposição sobre um 

fluido imponderável, em um sofisticado sistema matemático, no qual poderiam 

ser obtidas relações importantíssimas para se analisar a energia do universo, 

porém logo em seguida abandonou essa ideia, e estabeleceu outra função de 

estado que representaria a energia total do sistema, a energia interna “U”, 

como mostrado na interpretação do enunciado da primeira lei da 

termodinâmica:  

Todo sistema termodinâmico possui em um estado de equilíbrio, um 
parâmetro (ou variável) extensivo de estado, chamado de energia 
interna U, cuja variação dU em um processo diferencial é dada pela 
expressão dU = dq + dw, onde dq representa uma quantidade 
infinitesimal de calor absorvido pelo sistema, dw corresponde uma 
quantidade infinitesimal de trabalho realizado sobre ou pelo (PÁDUA 
2009,pg. 100)    
 

Considerando também que o calor não poderia passar espontaneamente 

de um corpo de menor temperatura para um corpo com maior temperatura, 

como já havia sido dito por Carnot em 1824, Clausius reafirma o conceito de 

espontaneidade em processos termodinâmicos, como é indicado na exposição 

de suas ideias, conhecida como a segunda lei da termodinâmica: “É impossível 

que uma máquina térmica que trabalhe ciclicamente transfira a energia como 

calor de um corpo frio para outro quente, sem que um agente externo realize 

trabalho”.      

A partir dessa afirmativa de Clausius, ficou evidente a ideia de que um 

processo espontâneo é aquele que não necessita de um trabalho externo para 

ocorrer, ele também fez a distinção entre os processos reversíveis e os 

irreversíveis, através da noção de valor de equivalência de uma transformação, 

em seu trabalho On a modified form of the second fundamental the ordem in 

the mechanical theory of heat, publicado em 1854 (AURANI, 2015, pg. 51), no 

qual determinou que, para um processo reversível o valor de equivalência era 

maior que zero nas transformações em que o calor fluía do corpo quente para o 

corpo frio, calculada pela seguinte expressão:  

 

N = ƩX QX  / TX ,                                                                                                                          (Exp. 1)    
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Onde N corresponderia ao valor de equivalência, QX é a quantidade de 

calor da fonte X e TX corresponderia à temperatura da fonte X. O número de 

equivalência das transformações constitui a origem do conceito de entropia, 

pois em 1865 o próprio Clausius propôs a mudança no nome do termo número 

de equivalência pela palavra entropia, representada pela letra “S”, tendo a sua 

origem vinda do grego εντροπα, que quer dizer transformação. Logo, a 

expressão que representava o valor de equivalência, passou a ser 

representada da seguinte forma:  

 

ΔS = ƩX Qrev /T    (Exp. 2)   ou    ΔS = ʃ dqrev /T                              (Exp. 3)   

Para processos reversíveis e a temperatura constante, essa variação era 

sempre positiva, ou seja, a entropia do universo em processos reversíveis 

sempre aumenta. Essa afirmativa ficou mais conhecida como sendo a segunda 

lei da termodinâmica (PÁDUA, 2009, pg. 25). Porém, cabe aqui fazer algumas 

ressalvas sobre tal afirmativa.  

Em primeiro lugar, temos de levar em consideração que essa afirmativa 

é válida para um sistema isolado, no caso da afirmativa de Clausius o sistema 

isolado era o universo, sendo entendido como um conjunto da união de sistema 

e vizinhança, que no nosso caso pode ser, por exemplo, um béquer contendo 

uma reação química ocorrendo, para ser o nosso sistema, e o ar atmosférico 

ao seu redor como sendo a vizinhança.  

No tocante à desagregação interna dos corpos, Clausius, apesar de não 

ter naquela época uma visão mais bem definida da estrutura microscópica da 

matéria, levou em consideração os arranjos dos constituintes das substâncias, 

e que essa crescia por efeito do calor à medida que aumentava a dispersão da 

energia do corpo, e era por meio dessa que o calor se transformava em 

trabalho, como encontrado em suas definições:  

 

Desde que o aumento da desagregação é a ação por meio da qual o 
calor realiza trabalho, tem-se que uma quantidade de trabalho deve 
manter uma razão definida com a quantidade pela qual a degradação 
é aumentada; fixaremos consequentemente a determinação ainda 
arbitrária da magnitude de degradação de tal forma que, a qualquer 
temperatura, o aumento da degradação seja proporcional ao trabalho 

que o calor pode realizar nessa temperatura (NUNES 2009, pg.62).  
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Em termos de energia, as equações podem expressar essas ideias da 

seguinte maneira: ΔS = ʃ dqrev /T (Exp. 3), pode ser tornar em ΔS = ʃ dQ + dH /T 

+ ʃ dZ = 0 (Exp. 4), onde dQ + dH corresponderia, em termos de energia, à 

quantidade de calor obtida a partir do trabalho, e dZ correspondendo ao termo 

da energia relativo à desagregação interna dos corpos para um processo 

reversível e cíclico, porém o termo ʃ dZ seria nulo, uma vez que nele as 

alterações de desagregação devem ser compensadas por conta das condições 

iniciais e finais do ciclo.  

Mesmo que o termo dQ + dH seja negativo, ou seja, trabalho se 

transformando em calor, processo irreversível, haveria uma predominância do 

ΔS ainda assim ser maior ou igual a zero, como mostra a expressão 

matemática conhecida como desigualdade de Clausius:  

 

ΔS = ʃ dQ + dH /T + ʃ dZ ≥ 0 (Exp. 5), ou em sua forma mais geral dQ + dH /T + 

dZ ≥ 0 (Exp. 6)  

É nesse sentido que o teorema da equivalência, bem como a 

interpretação da sua desigualdade, traduziu todo o arcabouço matemático de 

Clausius para a elaboração do conceito de entropia, algo que só veio a ocorrer 

de fato no ano de 1867, em seu trabalho intitulado On diferente forms of the 

fundamental equations of the mechanical theory of heat and their convenience 

for application (PÁDUA, 2009, pg. 51), no qual afirma que, para processos 

circulares dS = dQ/T possibilitando assim a quantificação da entropia em 

transformações reversíveis e irreversíveis (PÁDUA, 2009, pg. 25).               

Podemos destacar também que foi a partir do conceito de entropia 

proposta por Clausius que se tornou possível definir os processos naturais que 

podem ocorrer, bem como a preferência na direção desses processos naturais, 

pois se entende que algum processo natural, embora obedeça ao princípio de 

conservação de energia, eles não irão ocorrer porque há elementos que 

impedem isso.  

Vejamos o exemplo da combustão da hidrazina (N2H4), ela é utilizada 

como combustível de foguetes, ou seja, termodinamicamente possível de 

ocorrer, mas não é pelo simples fato de esses dois gases estarem em contato, 

e em determinadas condições que a reação irá ocorrer. Então é nesse sentido 

que a entropia é apontada como a seta do tempo, pois ela define uma direção 
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no tempo em que os processos naturais (ou espontâneos) deverão ocorrer, 

contudo essa associação da entropia como a seta do tempo virou uma frase de 

efeito quando alguém tenta explicar algo que esteja relacionado com a 

entropia.  

Outro fato importante é a associação da entropia com a desordem, ela 

foi atribuída inicialmente a um astrofísico inglês chamado Arthur Eddington, que 

no início do século XX teria dito: “O universo vai caminhar numa direção de 

maior entropia, gerando uma maior desordem, e isso define uma seta do tempo 

no caminho do universo” (SALINAS 2013, pg. 367).  

A partir de então, não só o termo seta do tempo, como a palavra 

desordem fica associado ao conceito de entropia, de tal modo que até nos dias 

de hoje é muito comum encontrarmos pessoas dizendo que “a entropia é o 

grau de desordem de um sistema”, ou que “a entropia é a seta do tempo do 

universo”, o que veremos mais adiante não ser exatamente assim. 

 

 2.3 Ludwig Boltzmann e o conceito estatístico da entropia  

Com o advento do conceito de átomo e sua utilização para o 

desenvolvimento da teoria cinética dos gases por James Clerk Maxwell, abriu-

se um ramo novo da termodinâmica. Josiah Willard Gibbs, James Clerk 

Maxwell e Ludwig Boltzmann incorporaram à termodinâmica (uma ciência, até 

então, primariamente macroscópica) a existência de entes microscópicos 

(átomos e moléculas), e trouxeram um novo formalismo matemático e 

estatístico para analisar e interpretar os fenômenos físicos e químicos. Esses 

cientistas são usualmente creditados como os precursores e principais 

idealizadores da chamada “Termodinâmica Estatística” (MCQUARRIE, 1976; 

TOLMAN, 2010). 

Coube ao físico austríaco Ludwig Boltzmann dar uma interpretação 

mecânico-molecular para a segunda lei da termodinâmica utilizando elementos 

estatísticos para representar a dinâmica dos constituintes moleculares. 

Boltzmann incorporou assim um caráter probabilístico à segunda lei da 

termodinâmica (PEREIRA, 1997), introduzindo uma nova abordagem desta, 

que passou a ser conhecida como termodinâmica estatística.  
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A abordagem da termodinâmica clássica (Clausius-Carnot) sobre o 

conceito de entropia já tinha indicado que ela seria uma medida da dispersão 

da energia, ou seja, a energia em um sistema tenderia de uma forma mais 

concentrada para uma forma mais dispersa nos processos irreversíveis, porém 

ainda não tinha explicado o porquê dessa dispersão (KOTZ, 2016, pag. 834).  

A estratégia de Boltzmann para explicar o motivo da dispersão de 

energia foi adotar a ideia de que seriam permitidos vários estados possíveis de 

energia para um sistema. Assim, estabeleceu uma distribuição de 

probabilidade para esses vários estados, indicando que algumas distribuições 

seriam mais prováveis à medida que elas tivessem mais maneiras de ocorrer, e 

cada estado possível seria chamado de “microestado” de energia.  

O sistema evoluiria dos estados menos prováveis aos estados mais 

prováveis, permitindo assim a identificação da entropia com as probabilidades 

dos estados. Dessa forma, segundo Boltzmann, os sistemas seguiriam um 

caminho natural, determinado pelas probabilidades dos estados, até que o 

equilíbrio fosse atingido (KOTZ, 2016, pag. 834). 

Com a termodinâmica estatística, Boltzmann encontrou a seguinte 

expressão para a entropia de um sistema gasoso: S = K ln W (Exp. 7). Onde W 

seria o número de maneiras distintas nas quais as partículas de um sistema 

gasoso poderiam se arrumar, de modo a manter a mesma energia total 

constante; e K seria uma constante de proporcionalidade, que em sua 

homenagem, foi posteriormente chamada de constante de Boltzmann, a qual 

assumiu o valor K = 1,3807x10-23J.K-1, sendo encontrada inclusive em sua 

lápide.    

 

Figura 6. Lápide de Boltzmann no cemitério central de Viena 

                  

                   Fonte: https://sites.google.com/site/termomnpef 

https://sites.google.com/site/termomnpef
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A partir da expressão encontrada por Boltzmann, podemos imaginar 

uma situação de estado perfeito de ordenamento da matéria, no qual seria 

possível um estado de entropia zero, ou seja, um estado onde cessaria todo o 

movimento térmico da matéria, essa ideia traduz o que Boltzmann enunciou e 

ficou conhecida como a terceira lei da termodinâmica. Matematicamente, isso é 

possível, pois ln 1 = 0, e isso nos leva à conclusão de que w = 1, ou seja, só 

existiria um microestado possível para essa condição, o chamado zero 

absoluto. 

Por volta do século XX, a nossa visão sobre a natureza e o mundo que 

nos rodeia sofreu grandes transformações com o advento da Mecânica 

Quântica e as implementações da Mecânica Estatística na segunda metade do 

século XIX. Puderam trazer assim um novo olhar para a estrutura da matéria e 

a energia, e isso repercutiram diretamente na termodinâmica clássica, pois 

deixou de ser uma ciência eminentemente empírica focada em situações 

restritas de equilíbrio e de idealidade e passou a observar processos do mundo 

real, os quais estão longe do equilíbrio e da idealidade. 

Podemos dizer que os processos do mundo real normalmente estão 

longe de serem reversíveis, muito raramente eles são isotérmicos ou estão em 

equilíbrio; poucas misturas de gases de importância industrial são ideais. 

Assim, temos de considerar uma aproximação pragmática para a aplicação da 

Termodinâmica de Equilíbrio para sistemas reais (CONCEIÇÃO, 2010). 

A termodinâmica do equilíbrio oferece uma resposta satisfatória para um 

número enorme de fenômenos físico-químicos, mais é insuficiente para 

descrever sistemas abertos, os quais não se sujeitam ao formalismo dos 

sistemas fechados por alimentarem-se do fluxo de matéria e de energia que 

lhes vem do mundo externo, por isso pode-se até se isolar um cristal perfeito, 

mas uma célula não sobreviveria separada do seu meio (CONCEIÇÃO, 2010). 

 

2.4 Ilya Prigogine e a termodinâmica fora equilíbrio 

A termodinâmica do equilíbrio foi obra do século XIX, enquanto a do não 

equilíbrio só veio a se desenvolver no século XX, com o surgimento das 

“relações de Onsager”. Explorando a dinâmica próxima do equilíbrio, em 1931, 
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Onsager descobriu a primeira relação geral pertencente à termodinâmica de 

não equilíbrio: são as chamadas “relações de reciprocidade” (CONCEIÇÃO, 

2010). 

Conceitualmente, considerando-se que um gradiente é uma medida de 

variação de determinada grandeza de um meio, pode-se afirmar que as 

relações de Onsager demonstram que a existência de um gradiente térmico 

pode determinar um processo de difusão de matéria e o aparecimento de um 

gradiente de concentração, numa mistura inicialmente homogênea. 

Simetricamente, um gradiente de concentração produz, com o mesmo 

coeficiente de proporcionalidade, um fluxo de calor através do sistema 

(CONCEIÇÃO, 2010), esse fluxo de calor é relacionado diretamente à entropia 

em situações fora do equilíbrio. 

A produção de entropia permite distinguir três grandes domínios da 

termodinâmica, cujo estudo corresponde a três etapas sucessivas do seu 

desenvolvimento. Assim como a produção de entropia, os fluxos e as forças 

são simultaneamente nulos no equilíbrio, o que corresponde ao primeiro 

domínio. Próximo do equilíbrio, temos o segundo domínio, onde as forças 

termodinâmicas são fracas e o fluxo é uma função linear da força. Por fim, o 

terceiro é aquele que extrapola as condições de aproximação que favorecem a 

linearidade: é o domínio da termodinâmica não linear (CONCEIÇÃO, 2010). 

A ideia de uma entropia construtiva longe do equilíbrio delineia um 

desvio e anuncia uma ruptura com a termodinâmica clássica, onde, quanto 

mais um sistema se afasta do equilíbrio, mais as causas dos fenômenos que 

nele se desenrolam têm a tendência de gerar efeitos inéditos e, por 

consequência, imprevisíveis. 

De maneira simplificada, a geração de entropia é obtida a partir da 

entropia total numa separação linear entre a entropia oriunda dos processos 

que ocorrem de maneira reversível e aqueles relacionados às não 

reversibilidades presentes na mudança (irreversíveis). De maneira similar, 

associando-se a variação total de entropia ao fluxo de entropia entre o entorno 

e a parte interna do sistema (CHAUI-BERLINCK; MARTINS 2009). 

Quando Carnot disse que existia uma restrição para que o calor não 

fosse integralmente transformado em trabalho pelas máquinas térmicas, e 

Clausius no enunciado da primeira lei fala de um princípio de conservação de 
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energia, porém na segunda lei da termodinâmica diz que nem toda energia 

transferida num processo poderia ser recuperada, não se tinha até então uma 

compreensão de como seria a organização espacial e temporal dessas duas 

manifestações de energia.  

Ao passo que hoje nós sabemos muito bem essa diferença, portanto, 

quando a energia é transferida na forma de calor, não há uma organização 

espacial e temporal no movimento das moléculas, e quando a manifestação de 

energia se dá na forma de trabalho, existe certa organização e direcionamento 

das moléculas, sendo essa a origem da “energia não recuperada” e da 

irreversibilidade dos processos, causando os chamados fenômenos 

dissipativos.     

Em 1967, Prigogine apresentou pela primeira vez sua concepção de 

“estruturas dissipativas” em uma conferência em um Simpósio Nobel em 

Estocolmo e publicou a teoria completa, juntamente com Paul Gransdorff em 

1971, afirmando que essas estruturas não apenas se mantêm num estado 

estável longe do equilíbrio, como também são passíveis de evoluir.  

As estruturas dissipativas correspondem, portanto, a uma forma de 

organização longe do equilíbrio. Tais estruturas constituem uma das mais 

influentes e ricas descrições de sistemas dotados de auto-organização. É a 

ordem dentro da desordem, fora do estado de equilíbrio, como é o caso dos 

relógios químicos, a exemplo das reações oscilantes, que é um fenômeno de 

ordem, pois a reação repete um padrão definido de corres, em um sistema fora 

do equilíbrio (SPIRE, 1999). 

 

 2.5 Claude Shannon: entropia e informação 

O conceito de entropia tem encontrado diversas aplicações em várias 

áreas do conhecimento, tais como psicologia, filosofia e informática, como é o 

caso da aplicação do conceito de entropia na teoria da informação criada por 

Claude Shannon em 1963 (PINEDA, 2010, pg. 67). Para Shannon a entropia é 

uma forma de medir o grau médio de incerteza em um sistema, permitindo a 

quantificação da informação presente que flui. Com isso, a entropia se associa 

à ideia de que, quanto mais incerto é o resultado de um experimento aleatório, 
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maior é a informação que se obtém ao observar a sua ocorrência (PINEDA, 

2010, pg. 67). 

Apesar de terem sido desenvolvidas em contextos diferentes, a 

formulação de entropia na teoria da informação guarda certa similaridades com 

a formulação de entropia na termodinâmica do equilíbrio, elaboradas por 

Clausius e Boltzmann, pois ambas possuem uma abordagem estatística para 

um dado sistema em uma situação de equilíbrio, mas por incrível que pareça, 

essas formulações se aproximam principalmente quando se tratam de suas 

interpretações microscópicas (ou moleculares), como será mostrado adiante. 

Para Boltzmann, no tocante à espontaneidade e desordem, os sistemas 

tendem espontaneamente a passar dos estados ordenados para os estados 

desordenados, e não o contrário, mesmo porque o número de estados 

desordenados seria muito maior do que o número de estados ordenados, 

portanto muito mais prováveis de ocorrerem, ou ainda, a espontaneidade está 

associada ao grau de dispersão de energia de um sistema, portanto, estados 

mais desorganizados estão associados a um grau de dispersão de energia 

maior, consequentemente, a uma entropia maior.  

  Já para Shannon, um experimento possui informação à medida que 

apresenta várias possibilidades de resultado, porém essa informação está 

associada aos efeitos de mudança que o receptor da mensagem faz em 

decorrência do seu recebimento. Com isso, eventos comuns ao sistema, ou 

seja, com alta probabilidade de ocorrerem, são pouco informativos, e vice-

versa, mostrando assim a semelhança na interpretação microscópica dos seus 

elementos de medida e nos conceitos de espontaneidade e informatividade. 

Nesse caso a informatividade de um sistema representa uma medida da 

quantidade de informação relevante no processo.                     

Assim, a entropia de Shannon e a entropia de Clausius e Boltzmann têm 

em comum, a formulação que as quantifica, isto é, ambas podem ser 

representadas por uma mesma função matemática. Contudo, a “entropia de 

Shannon” é, em princípio, uma medida da incerteza relacionada às 

distribuições de probabilidades, e não uma função de estado termodinâmico 

(CHAUI-BERLINCK; MARTINS 2009). Portanto, conclui-se que essas 

formulações são semanticamente semelhantes, pois ambas são medidas de 

uma mesma propriedade matemática, porém não representam 
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necessariamente o mesmo elemento de medida, porque como já foi dito, o 

elemento de medida de uma é a incerteza associada a uma variável aleatória, 

e o elemento de medida da outra é o número possível dos estados 

termodinâmicos (CHAUI-BERLINCK; MARTINS 2009).  

A titulo de informação, a expressão matemática da entropia de 

Boltzmann é: S = K ln W (Exp. 7), onde temos os seguintes termos (S é a 

entropia, w o número de microestados e K a constante de Boltzmann), e 

expressão de Shannon para entropia informacional: 

  

H(x) = - K ln (p(xi))                                                                          (Exp. 8) 
 
Onde H(x) representa a função entropia informacional em um espaço amostral 

“x”; K uma constante de proporcionalidade (serve apenas para ajustar a 

expressão a uma escala arbitrária de interesse); e p(xi) a probabilidade de 

incerteza para uma variável aleatória xi.  

 

Podemos observar que temos praticamente a mesma expressão 

matemática, com uma ressalva para o sinal negativo na expressão da entropia 

informacional, para mostrar a inversão na proporcionalidade entre as 

grandezas informação (representada pela função entropia H) e a probabilidade 

de incerteza na informação.                                              

         Em seu excelente livro O Quark e o Jaguar, o físico norte-americano 

Murray Gell-Mann (PINEDA, 2010, pg. 68) prêmio Nobel de Física de 1969, 

descreve bem como a entropia é relacionada com a informação: 

 
Na verdade, contar o número de maneiras diferentes pelas quais um 
sistema fechado pode estar em um estado particular é intimamente 
relacionado com a definição técnica de entropia, medida na unidade 
mais conveniente, chamada constante de Boltzmann. A entropia de 
um sistema em um determinado estado é, aproximadamente, a 
quantidade de informação – número de bits- necessária para 
especificar um dos microestados naquele estado, com todos os 
microestados tratados como se fossem igualmente prováveis.  

 
Além da formulação do conceito da entropia desenvolvida por Claude 

Shannon, que julgamos ser a que mais se aproxima da formulação da entropia 

termodinâmica elaborada por Clausius e Boltzmann, outras formulações podem 

ser encontradas na literatura científica; optamos por citar aqui apenas algumas 

delas: entropia de Renyi; entropia de Kolmogorov-Sinai e entropia de Tsallis.    
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  Para finalizarmos este capítulo, iremos mostrar, através de um 

diagrama, os fatos e os personagens mais marcantes que contribuíram para a 

evolução histórica do conceito de entropia. 

 

Figura 7. Diagrama com os fatos e as personagens da evolução histórica do conceito da 

entropia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Essa evolução histórica do conceito da entropia está respeitando a 

construção epistemológica, bem como os domínios da termodinâmica, 

portanto, está diretamente relacionada com os três domínios da termodinâmica: 

a termodinâmica clássica, a termodinâmica estatística e a termodinâmica fora 

do equilíbrio. 
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Capítulo 3 – Os fundamentos pedagógicos da pesquisa 

3.1 A sequência didática  

Quando pensamos em processos de ensino e aprendizagem devemos, 

antes de tudo, levar em consideração duas questões fundamentais: os atores 

desse processo e sua eficiência. Se essas duas questões não se interligarem 

corretamente, nós professores corremos o risco da desmotivação e da 

ineficiência do processo de ensino e aprendizagem. Cabe a nós professores, 

enquanto atores desse processo, o cuidado para que não caiamos na 

desmotivação comum, e para que isso não ocorra, devemos buscar formas de 

ensino que não nos leve a uma rotina de uma prática docente mecanizada e 

pouco dialogada com os nossos alunos. Em relação à questão da eficiência, 

devemos buscar métodos ou procedimentos que nos possibilitem cada vez 

mais uma otimização do ensino, para que possamos alcançar nossos objetivos 

como professores. É baseada nessa perspectiva que tem sido muito frequente 

a utilização de sequências didáticas. Segundo Zabala (1998):  

 
A sequência didática é um termo em educação utilizado para definir 
um procedimento encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si 
para tornar mais eficiente o processo de aprendizado. As sequências 
didáticas são planejadas e desenvolvidas para a realização de 
determinados objetivos educacionais, com início e fim conhecidos 
tanto pelos professores, quanto pelos alunos (pg.53) 

 
O sucesso de um planejamento educacional no que concerne à 

metodologia não está somente na escolha que fazemos, mas também na forma 

como ela será implementada.  

Na nossa proposta, a sequência didática que utilizaremos fará uso da 

metodologia do ensino investigativo, que descreveremos a seguir. 

                             
3.2 A abordagem do ensino por investigação 
 

O ensino por investigação tem uma longa história na educação em 

ciência, trabalha com os estudantes na perspectiva de fomentar 

questionamentos com base em evidências decorrentes de atividades 

planejadas pelo professor quando da abordagem de determinado assunto. São 

processos que permitem aos estudantes aprender ciências, aprender a fazer 

ciências e aprender sobre ciências, mas que, por outro lado, implica em uma 
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mudança de postura dos professores em sala de aula, pois as abordagens 

investigativas os levam a tomar várias decisões, a correr riscos, a enfrentar 

dificuldades e novos dilemas (HODSON, 1994).  

No intuito de termos uma curta reflexão sobre as potencialidades e os 

limites da utilização do ensino por investigação para o ensino de química, 

podemos citar como potencialidades: a possibilidade de termos momentos de 

discussão com os alunos; a oportunidade de relacionarmos o conceito dentro 

de um contexto; e a participação ativa dos alunos na construção do 

conhecimento, porém teremos também alguns fatores limitantes em relação à 

utilização de atividades investigativas, que seriam: a formação dos professores; 

os recursos utilizados para a realização dessas atividades; e o diálogo com os 

estudantes. 

Buscando esclarecer o conceito de abordagem investigativa, verificamos 

que existe uma diversidade de definições e de termos que apresentam o 

mesmo significado “investigativo”, mas em perspectivas diferentes. De nosso 

ponto de vista, o ensino por investigação não deve ser confundido com a 

metodologia científica utilizada pelos cientistas em seus experimentos nos 

laboratórios, mas sim, apropriando-se de práticas dos cientistas como, por 

exemplo, a curiosidade, a dúvida, a argumentação, a explicação, o 

compartilhamento das ideias e a própria reformulação das ideias (WARTHA e 

LEMOS, 2016, pg. 7)   

Baseados nessa ideia, os teóricos Demétrio Delizoicov e José Andrade 

Peres Angotti desenvolveram, em 1982, uma proposta pedagógica baseada em 

três momentos pedagógicos os quais são divididos de acordo com a função a 

que se propunha para cada momento, a saber: a problematização, a 

organização e a aplicação do conhecimento; e foi na perspectiva dessa 

abordagem que elaboramos a nossa proposta pedagógica. 

 

3.3 A Base Nacional Comum Curricular e a experimentação no ensino de 
química 

 

Na tentativa de unificar um currículo nacional para o ensino básico no 

Brasil, foi elaborado em 2017 um documento com a nova Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), documento esse que regulamentam quais são as 
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aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas 

e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O 

referido documento traz algumas competências e habilidades, dentre as quais 

se destacam:  

 
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho (pg.10). 
  
Sendo as competências distintas entre gerais ou específicas e entre 
as competências gerais da BNCC, podemos citar a seguinte:  
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas (pg. 
10). 

  

No tocante às competências específicas da área das Ciências da 

Natureza, o documento traz a seguinte indicação:  

 
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas 
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e 
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, 
regional e/ou global (pg. 114)  

 
E como recomendação dessa competência específica, ele mostra os 

seguintes aspectos em relação aos estudos dessa competência:  

 
Dessa maneira, podem mobilizar estudos referentes a: estrutura da 
matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo 
estequiométrico; princípios da conservação da energia e da 
quantidade de movimento; ciclo da água; leis da termodinâmica; 
cinética e equilíbrio químicos; fusão e fissão nucleares; espectro 
eletromagnético; efeitos biológicos das radiações ionizantes; 
mutação; poluição; ciclos biogeoquímicos; desmatamento; camada de 
ozônio e efeito estufa; entre outros (pg. 116).  

 
Verifica-se que as leis da termodinâmica estão inseridas dentre os 

conteúdos a serem abordados, e o conceito de entropia encontrado na 

segunda lei da termodinâmica está aí incluído. 

Ainda na mesma competência específica, temos a seguir a seguinte 

habilidade específica:  

 
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de 
sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, com base na análise 
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dos efeitos das variáveis termodinâmicas e da composição dos 
sistemas naturais e tecnológicos (pg. 116).    

 
A habilidade como descrita acima enseja, na nossa análise, uma sintonia 

com o ensino investigativo ao usar as palavras realizar, avaliar e construir, daí  

a importância da experimentação no caso de uma ciência tipicamente de cunho 

experimental como a Química.           

Durante muito tempo se categorizou a aula experimental no ensino de 

química como sendo uma aula à parte da aula teórica. O aluno iria para um 

laboratório, em outro momento de aprendizagem, realizar um experimento com 

um roteiro predeterminado pelo professor. Todos os alunos que realizassem 

aqueles experimentos deveriam chegar às mesmas conclusões, nos quais o 

único tipo de interação que existia era quando o professor no início da aula 

dava uma breve explicação sobre o experimento.  

A aula prática era feita de forma meramente expositiva, ou quando os 

próprios alunos se reuniam para elaborar um relatório, algo que era obrigatório 

ser entregue como sendo o único instrumento de avaliação pedagógica 

disponível ao professor. Diante de tal situação, fica evidente que essa prática 

pedagógica precisava ser revista por vários aspectos. Primeiro que a parte 

experimental corresponde a um momento extremamente importante na 

construção do conhecimento de química, pois se trata de uma ciência 

essencialmente experimental, e deve ser incorporada à aula teórica, e não 

dissociada desta. 

Além disso, por mais que o aluno realizasse o experimento com bastante 

atenção, fazendo as suas próprias anotações como previsto na prática, o 

professor perderia uma boa oportunidade de questionar os alunos sobre os 

resultados obtidos com o experimento durante o próprio experimento. Perder-

se-ia, assim, a oportunidade de provocar os alunos como previsto no ensino 

por investigação. O segundo aspecto importante é um questionamento feito 

pelos próprios professores: será que os alunos no seu dia a dia saberiam 

transpor o que eles construíram de conhecimento no experimento para resolver 

problemas reais no ambiente em que estão inseridos?  

Então como seria a melhor forma de utilizarmos a experimentação no 

ensino de química, de modo mais eficiente e que traga mais autonomia, 

criticidade e capacidade de transpor os conhecimentos para situações reais do 
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dia a dia? Segundo Guimarães (2009), “No ensino de ciências, a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas 

reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de 

investigação” (pg. 2).   

Fica evidente que a experimentação no caso do ensino de química 

torna-se eficaz quando essa atividade for conduzida de uma forma 

contextualizada. Os alunos devem ser estimulados a responder durante a 

experimentação aos questionamentos dentro de uma abordagem investigativa, 

ou seja, o conhecimento deve ser construído de forma dialética com o 

professor. De acordo com Wartha e Lemos (2016), “Para elaborar perguntas 

investigativas é necessário que estas sempre permitam uma relação entre 

conceito e contexto” (pg. 5).   

Dessa forma, o professor tem o espaço entre o conceito e o contexto 

para provocar o aluno, conduzindo-o à construção do conhecimento desejado.    

 
3.4 As dificuldades na aprendizagem com o conceito da entropia 
 

Tenho acompanhado durante esses últimos anos, tanto na pratica 

docente de química, bem como através de várias leituras de artigos e livros na 

área de ensino de química, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

algumas discussões que apontam para grandes dificuldades na compreensão 

do conceito da entropia, seja por parte dos alunos no nível médio, ou até 

mesmo por parte dos próprios professores que ensinam o conceito de entropia 

tanto em química como em física.  

Na análise que alguns autores fazem sobre as dificuldades na 

compreensão de certos termos e abordagens para o entendimento do conceito 

da entropia, nós encontramos: 

Para Nunes (2009), as definições de calor, de processos irreversíveis e 

de sistemas são algumas das dúvidas relacionadas ao ensino da 

Termodinâmica. De acordo com ele, os professores e os livros didáticos do 

ensino médio se limitam a transmitir o conhecimento científico pronto, sem 

fazer o esforço de transpô-los e debatê-los frente ao senso comum dos alunos.  

Camacho (2015) ressalta que o conceito da entropia é um dos conceitos 

mais difíceis de ser entendido pelos alunos, para ele: “Entropia é um conceito 

com uma história complexa e tem sido objeto de diversas reconstruções e 
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interpretações”. Segundo seus estudos há uma grande variedade nas 

discrições e significados da entropia fornecida nos livros didáticos, confundindo 

alunos e professores. 

             Haglund (2016) mostra um debate entre diversos autores sobre que 

perspectiva deve ser abordada o conceito da entropia, a abordagem 

macroscópica da termodinâmica clássica ou a abordagem microscópica da 

termodinâmica estatística:  

 
Há um debate na pesquisa em ensino de química se a termodinâmica 
e o conceito de entropia devem ser introduzidos a partir de uma 
perspectiva macroscópica ou microscópica. Por exemplo, Reif (1999) 
defende uma introdução microscópica da entropia em termos da 
multiplicidade de microestados. Loverude e seus colegas (Loverude 
et al., 2002; Loverude, 2015) apontam para as interpretações 
errôneas dos modelos microscópicos pelos alunos e sugerem uma 
compreensão firme dos fenômenos macroscópicos, como as 
mudanças de temperatura das bombas de bicicleta, antes que tais 
modelos sejam introduzidos. Baierlein (1994) argumenta que os 
estudantes precisam tanto da compreensão microscópica 
fundamental quanto da capacidade de resolver problemas 
relacionados a fenômenos no nível macroscópico, e que os 
mecanismos de interconexão podem conectar-se aos dois níveis. Isso 
se relaciona com a questão de relacionar os níveis macroscópicos e 
submicroscópico entre si, como reconhecido na pesquisa de ensino 
de química (Johnstone, 1991).  
 

Moura (2016) afirma que a segunda lei da termodinâmica 

tradicionalmente tem sido apresentada aos alunos a partir de uma visão 

macroscópica, e isso tem revelado grandes dificuldades na compreensão do 

conceito de entropia pelos alunos.    

Amaral (2017) chama a atenção para o fato de que a espontaneidade 

dos processos físico-químicos adquire um modesto estatuto no ensino de 

química, e isso parece ser devido às fracas correlações feitas entre diferentes 

unidades de estudo da Química, por exemplo, termoquímica, química geral e 

inorgânica. Amaral também relata que devemos considerar a ideia de que a 

espontaneidade pode adquirir um sentido amplo e abrangente, oriundos de 

vários campos do conhecimento, citando a filosofia, psicologia, sociologia, 

economia, religião, os quais pressupõem diferentes possibilidades de 

interpretações e discussões em torno da ideia de espontaneidade. 

Essas dificuldades nos remetem a vários tipos de problemas no 

entendimento do conceito da entropia, indo desde conceitos prévios ao da 

entropia, como calor e temperatura, passando pelo processo de construção 
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histórica e epistemológica sobre entropia, até chegarmos às abordagens dos 

livros didáticos de química, e a abordagem dos professores em sala de aula. 

  Entre os diversos problemas apresentados, podemos destacar os dois 

problemas de maior relevância para o ensino de química: a forma pela qual é 

feita a abordagem do assunto nos livros didáticos de química e a abordagem 

metodológica dos professores em sala de aula.  

Visto que o primeiro caso foge ao nosso alcance, pois não temos como 

interferir no mercado editorial de livros no país e que este segue certas 

recomendações editoriais, será mais prudente e coerente com o nosso trabalho 

propor uma discussão metodologia aos professores, em suas abordagens 

metodológicas em sala de aula. Daí a nossa proposta do Manual para o 

professor de Química do Ensino Médio constante de nosso Apêndice.       
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Capítulo 4 – A metodologia utilizada e o produto educacional 
 
4.1 A proposta metodológica  
 

A proposta do nosso trabalho é a de apresentar processos (físicos e 

químicos) discutindo aspectos da entropia incluindo uma discussão qualitativa 

da formulação de Boltzmann, fundamental para o entendimento da 

espontaneidade e irreversibilidade dos processos. Para isso, elaboramos uma 

sequência didática utilizando a abordagem do ensino por investigação, pois 

julgamos que situações como essa são de grande importância. A sequência 

didática está descrita no Manual constante do Apêndice 1.  

A aplicação da sequência didática foi realizada pelo próprio pesquisador, 

em uma turma com 30 alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação da UFPE, buscando a sua validação, na intenção de que os 

professores do ensino médio possam dispor de uma estratégia didático-

pedagógica acessível para abordar um tema não tão trivial como a entropia. 

Para tanto, foi realizada uma sequência didática prevista para três 

momentos pedagógicos, correspondente a três aulas de 50 minutos de duração 

cada, sendo cada momento identificado a seguir: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. No primeiro 

momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre 

as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que pensam 

sobre a entropia, quais são as suas concepções prévias. 

  No segundo momento, sob a orientação do professor, os conhecimentos 

sobre entropia e segunda lei da termodinâmica, necessários para a 

compreensão do tema e da problematização inicial, são estudados de forma 

dialogada com os alunos e os experimentos são realizados como uma forma de 

se criar um contexto para introduzir os termos, os conceitos e implicações 

sobre entropia.  

Por fim, o último momento pedagógico se destina à abordagem 

sistemática do conhecimento apresentado e compreendido pelos alunos, 

seguindo a sistemática do ensino investigativo. 

Com o objetivo de esclarecer a nossa proposta pedagógica, iremos 

mostrar um pequeno quadro contemplando os momentos pedagógicos, bem 

como as suas atividades didáticas previstas para cada momento. 
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Quadro 1. Atividades previstas para os três momentos pedagógicos 

 
   Fonte: Autor (2020) 

 
4.2 A pesquisa descritiva  
 

A metodologia utilizada foi visando uma pesquisa descritiva que pudesse 

validar a aplicação de uma sequência didática com experimentos, envolvendo 

fenômenos físicos e químicos dentro de uma abordagem do ensino por 

investigação, e que possibilitasse uma melhor compreensão do conceito da 

entropia, segundo a uma argumentação da termodinâmica estatística. De 

acordo com Triviños (1987): “A pesquisa descritiva exige do investigador uma 

série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (pg. 4).  

Visto que em nossa pesquisa pretendemos descrever como uma 

aplicação de sequência didática, dentro de uma abordagem metodológica, 

pode interferir na compreensão do conceito de entropia, voltada para uma 

realidade do ensino de química, entendemos que esta investigação é 

essencialmente descritiva.      

    Em relação ao procedimento previsto para uma pesquisa descritiva, 

podemos classificá-la como sendo semelhante à modalidade ex-post-facto, 

pois, segundo Fonseca (2002, p. 32):  

 
A pesquisa ex-post-facto tem por objetivo investigar possíveis 
relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado 
pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. A 
principal característica deste tipo de pesquisa é o fato de os dados 
serem coletados após a ocorrência dos eventos.  

 

•  Atividade Didática Prevista 

• Apresentar a problemática através de uma 
discussão inicial e construção de um mapa 
conceitual.  

Primeiro Momento 

Problematização inicial 

•  Atividade Didática Prevista 

•  Realização dos experimentos com o 
objetivo de criar um contexto de discussão. 

Segundo Momento 

Organização do 
conhecimento 

•  Atividade Didática Prevista 

•  Avaliar a construção do conhecimento através 
dos questionamentos investigativos. 

Terceiro Momento 

Aplicação do 
conhecimento 
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Neste caso, analisaremos o fato da abordagem metodológica, 

influenciando o efeito posterior na aprendizagem do conceito de entropia.  

O fato de a coleta de dados ser realizada no primeiro e no terceiro 

momento pedagógico da sequência didática nos ajuda a compreender melhor a 

evolução da aprendizagem realizada no início e no final do processo.        

 
4.3 Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa  
 

O instrumento de coleta de dados escolhido para o primeiro momento 

pedagógico foi uma adaptação da Análise Estrutural de Mapas Conceituais 

(AEMC). Adotamos inicialmente esse instrumento de coleta de dados porque 

queríamos investigar que conceito estaria mais próximo e associado ao 

conceito da entropia para os alunos, com essa técnica poderemos encontrar os  

seguintes parâmetros: frequência de associação e número de relações. 

A adaptação feita da AEMC se deu em função de termos que 

transformar cada um dos seis mapas conceituais construídos pelos alunos em 

uma matriz associada onde cada ligação existente entre dois conceitos 

diferentes (ou proposição) é marcada com o número 1, partindo do conceito 

inicial da leitura da proposição até o conceito seguinte, como mostrado no 

exemplo abaixo:  

 

Figura 8. Mapa conceitual construído pelos alunos do grupo 6 
 

 
 



40 
 

Tabela 1: Matriz associada ao mapa conceitual construído pelos alunos do grupo 6  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1               1     

DESORDEM 2 1     1             

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE 
ENERGIA 4     1     1 1       

ENTROPIA 5   1             1   

ENTALPIA 6                     

ENERGIA LIVRE DE 
GIBBS 7                     

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 

 
As matrizes associadas de cada mapa conceitual construído pelos 

alunos são em seguida somadas, dando origem a uma matriz de associação 

final, que dará origem a dois parâmetros importantes: o total de relações (R) e 

a frequência de relações (F), como mostrado no exemplo abaixo:  

Tabela 2: Matriz associada Final 
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TEMPERATURA 1                           

DESORDEM 2                           

NÍVEIS DE ENERGIA 3                           

DISPERSÃO DE 
ENERGIA 4                           

ENTROPIA 5                           

ENTALPIA 6                           

ENERGIA LIVRE DE 
GIBBS 7                           

ESPONTANEIDADE 8                           

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                           

IRREVERSIBILIDADE 10                           

Fonte: Autor (2020) 
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Os dois parâmetros gerados pela matriz associada final nos ajudarão a 

construir um gráfico para análise bidimensional do mesmo, sendo possível a 

classificação dos conceitos de acordo com a posição dos seus pontos, como 

mostrado no exemplo do gráfico abaixo:  

Gráfico 1: localização dos pontos para classificação dos conceitos. 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
Os pontos com maior frequência de associação e maior número de 

relações são associados aos conceitos dominantes. Os pontos com menor 

frequência de associação e maior número de relações são associados aos 

conceitos ocasionais. Já os pontos com maior frequência de associação e 

menor número de relações, estão associados aos conceitos permanentes e os 

pontos com menor frequência de associação e menor número de relações 

serão associados aos conceitos raros, como mostrado no Gráfico 1 acima:   

O instrumento de coleta de dados utilizado no terceiro momento 

pedagógico concerne em analisar as porcentagens de acertos nos 

questionamentos de investigação. Para cada experimento realizado foram 

feitos os questionamentos gerais e específicos, sendo atribuídas algumas 

porcentagens de acerto máximo para determinados elementos encontrados na 

argumentação teórica apresentada pelos alunos, tanto nos questionamentos 

gerais quanto nos questionamentos específicos, como mostrado nos quadros 

abaixo: 

Quadro 2: Questionamentos, elementos encontrados na argumentação e porcentagens                            

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas duas 
grandezas 

Questionamentos Elementos encontrados na argumentação Porcentagens 

QG1 Correta relação de proporcionalidade entre 
temperatura e desordem. 

40% 

QE1A Explicação adequada da relação entre a 
velocidade das moléculas e a mistura reacional. 

30% 

QE1B Indicação correta de qual propriedade foi 
responsável pela não mistura dos líquidos. 

30% 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 3: Questionamentos, elementos encontrados na argumentação e porcentagens. 

                             Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão 
sobre a espontaneidade de certos fenômenos  

Questionamentos Elementos encontrados na argumentação Porcentagens 

QG2 Correta relação entre energia térmica que entra no 
sistema e a desordem. 

40% 

QE2A Indicação correta do fator mais importante para 
determinar a espontaneidade de uma reação 
química. 

30% 

QE2B Determinação correta da propriedade do sistema 
utilizada para indicar a espontaneidade de um 
processo e se depende ou não das condições do 
sistema.  

30% 

Fonte: Autor (2020) 
 
Quadro 4: Questionamentos, elementos encontrados na argumentação e porcentagens. 

                             Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as 
reações distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema.  

Questionamentos Elementos encontrados na argumentação Porcentagens 

QG3 Indicação correta se uma reação oscilante viola ou 
não a segunda lei da termodinâmica. 

40% 

QE3A Explicação correta se uma reação irá tender a um 
estado de equilíbrio ou não. 

30% 

QE3B Determinação correta sobre as condições 
necessárias para que uma reação seja irreversível. 

30% 

Fonte: Autor (2020) 

 
Após analisarmos os elementos presentes na argumentação teórica dos 

alunos, foram calculadas somando as porcentagens de acertos dos 

questionamentos de investigação gerais e específicos. 

Logo após foram feitas as classificações, segundo critérios 

estabelecidos pelo pesquisador, nas seguintes categorias das respostas, de 

acordo com suas porcentagens: Categoria A (Contém elementos aceitáveis 

cientificamente); Categoria B (Contém elementos próximos aos aceitáveis 

cientificamente); Categoria C (Contém elementos distantes aos aceitáveis 

cientificamente) e Categoria D (Contém elementos indetermináveis 

cientificamente ou em branco), como mostra o quadro abaixo:  

Quadro 5: Porcentagens de acertos e classificação das categorias. 

CATEGORIAS PORCENTAGENS CLASSIFICAÇÃO 

A Entre 70% e 100% Aceitáveis cientificamente 

B Entre 41% e 69% Próximos aos aceitáveis 

C Entre 1% e 40% Distantes aos aceitáveis 

D 0%  Indetermináveis ou em branco 

Fonte: Autor (2020) 
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4.4 A aplicação da sequência didática 

 
No primeiro momento pedagógico, correspondente à primeira aula de 50 

minutos da sequência didática, foi apresentado aos alunos o tema da aula: 

“Entropia e desordem: o que é que uma coisa tem a ver com a outra?”, na qual 

foi iniciada uma breve discussão sobre como a termodinâmica se estabeleceu 

enquanto uma área do conhecimento da físico-química e como surgiu o 

conceito da entropia diante do contexto histórico do século XIX.  

A revolução industrial e a importância das máquinas térmicas para o 

desenvolvimento científico e tecnológico daquela época foram temas 

retomados na discussão, como também a teoria do calórico, tão importante 

para a formulação do conceito da entropia, sendo um marco inicial da 

termodinâmica, como mostrado no trabalho de Sadi Carnot em 1824.  

Para tal finalidade, foi exibido aos alunos um trecho do documentário 

“Ordem e desordem”, produzido pela rede de Rádio e TV BBC (British 

Broadcasting Corporation), em que foi mostrado um pouco da construção 

histórica do conceito de entropia, desde Sadi Carnot, passando por Rudolf 

Clausius até chegar a Ludwig Boltzmann.  

A exibição do documentário foi alternada com os slides e a discussão 

com os alunos sobre os fatos mais importantes desse primeiro momento. Logo 

em seguida foi pedido para que os alunos se reunissem em grupos de cinco 

integrantes, totalizando seis grupos, para que construíssem um mapa 

conceitual contendo os seguintes conceitos: Temperatura; Desordem; Níveis 

de Energia; Dispersão de energia; Entropia; Entalpia; Energia Livre de Gibbs; 

Espontaneidade; Equilíbrio Químico; Irreversibilidade.  

No segundo momento pedagógico, correspondente à segunda aula de 

50 minutos da sequência didática, foram apresentados os experimentos que 

constam do Manual proposto no Apêndice 1, de forma dialogada e com 

questionamentos aos alunos sobre os resultados apresentados. Esses 

experimentos em sequência traziam um contexto para que se discutissem 

certos conceitos que estavam relacionados ao conceito da entropia, como 

indicado no quadro abaixo:  
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Quadro 6: Experimentos, temas e conceitos associados. 

Experimentos Tema Conceitos 
Associados 

1 Temperatura e desordem: entendam a 
relação entre essas duas grandezas. 

Temperatura 
Desordem 

Níveis de Energia 
Dispersão de Energia 

2 Espontâneo ou não espontâneo? 
Uma discussão sobre a espontaneidade de certos 

fenômenos. 

Entropia 
Entalpia 

Energia Livre de 
Gibbs. 

Espontaneidade 

3 Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre 
as reações distantes do equilíbrio e  a desordem 

de um sistema. 

Equilíbrio Químico 
Irreversibilidade 

 Fonte: Autor (2020) 
 

No terceiro momento pedagógico foram feitas as avaliações baseadas 

nos questionamentos de investigação, neles estavam os seguintes que 

questionamentos gerais e específicos:  

Experimento 1: Temperatura e desordem: entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 
 
QG1) Será que a temperatura tem alguma relação com a desordem do 
sistema? (questionamento geral) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
QE1A) Como será que a velocidades das moléculas influencia na mistura 
reacional? (questionamento específico) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
QE1B) Neste experimento, quem foi o responsável pela não missividade dos 
líquidos, a temperatura ou a entropia? (questionamento específico) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  
 
QG2) Qual deve ser a relação da energia térmica que entra no sistema e a 
desordem deste? (questionamento geral)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
QE2A) Qual é o fator mais importante para determinamos a espontaneidade de 
uma reação química, a transferência de calor ou a desordem do sistema? 
(questionamento específico)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
QE2B) Qual das propriedades do sistema, nós utilizaríamos de fato, para 
determinar a espontaneidade de um processo, ΔG°reação ou ΔS°reação? Isso 
depende ou não das condições do sistema? (questionamento específico) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema.  
 
QG3) Uma reação oscilante viola ou não a segunda lei da termodinâmica? 
(questionamento geral)          
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
QE3A) Todas as reações químicas, inevitavelmente, irão tender a um estado 
de equilíbrio químico? (questionamento específico)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
QE3B) Quais são as condições necessárias para que uma reação seja 
irreversível? (questionamento específico)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Obs: Nos questionamentos de investigação as iniciais QG correspondem aos 
questionamentos gerais, QE os questionamentos específicos, e a numeração 
são correspondes aos experimentos 1, 2 e 3. As letras A e B são para distinguir 
o primeiro questionamento específico do segundo questionamento específico. 
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4.5 A elaboração do material didático (Manual)   
 

A ideia da elaboração do material didático surgiu ao observarmos uma 

carência na literatura de um material para professores que possibilite discutir 

em sala de aula o conceito da entropia, incluindo a formulação de Boltzmann e 

fazendo uma relação desta com a espontaneidade dos processos químicos. O 

manual traz também alguns experimentos que permitem compreender melhor 

esse conceito. 

O manual foi construído a partir de três unidades pedagógicas, que 

consistem em uma apresentação da construção histórica e epistemológica do 

conceito da entropia, a descrição de cinco experimentos que ajudam a 

entender melhor esse conceito, e, por fim, uma explicação teórica dos 

experimentos e um breve comentário sobre eles. O Manual elaborado  

encontra-se no Apêndice 1.  

 A construção histórica e epistemológica do conceito da entropia foi 

resgatada desde Sadi Carnot e as máquinas térmicas, indo a Rudolf Clausius e 

a elaboração do conceito da entropia baseada na termodinâmica clássica, 

passando por Ludwig Boltzmann com a interpretação estatística da entropia, 

até chegar a Ilya Prigogine com as estruturas dissipativas e a sua relação com 

a entropia através das reações oscilantes.  

As descrições dos cinco experimentos no manual foram feitas de modo a 

aguçar a curiosidade tanto dos professores durante a sua utilização, como as 

dos alunos que irão assistir aos experimentos, algo bem coerente com a 

abordagem do ensino por investigação, pois inicialmente são experimentos que 

nos remetem a uma resposta mais imediata. Porém esses experimentos 

possibilitam uma discussão mais aprofunda, permitindo assim posteriormente 

aos professores aplicarem os questionamentos gerais e específicos com os 

alunos.   

A explicação teórica dos experimentos nos traz uma discussão um 

pouco mais aprofundada em nível molecular da distribuição de energia que 

adentra no campo de conhecimento da chamada termodinâmica estatística.  

Essa proposta foi escolhida por nós para que façamos uma análise das 

propriedades macroscópicas dos fenômenos já realizada pela termodinâmica 
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clássica, como também as discussões das propriedades microscópicas para as 

transformações que envolvem a dispersão da energia.  

Além das três unidades pedagógicas já citadas, os professores de 

química do ensino médio poderão encontrar no Manual algumas sugestões de 

outros experimentos que possam ser utilizados em uma sequência didática 

semelhante à nossa, e que tragam o mesmo resultado, como também fotos dos 

experimentos realizados, e ainda sugestões de questionamentos de 

investigação para serem realizadas durante as suas atividades investigativas. 

   

Figura 9. Fotos dos experimentos realizados na sequência didática 

 
Experimento 1: Temperatura e desordem: entendam a relação entre essas duas grandezas  
 

 
Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a espontaneidade de 
certos fenômenos.  
 

                
Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações distantes do 

equilíbrio e a desordem de um sistema.   
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Capítulo 5 – Os resultados  
 
5.1 A análise de dados dos mapas conceituais  
 

Ao final do primeiro momento pedagógico foi solicitado aos alunos que 

reunissem em grupo de seis alunos, e em um prazo de 15 minutos, 

construíssem um mapa conceitual com os seguintes conceitos: Temperatura; 

Desordem; Níveis de Energia; Dispersão de energia; Entropia; Entalpia; 

Energia Livre de Gibbs; Espontaneidade; Equilíbrio Químico; Irreversibilidade. 

Em seguida os seis mapas conceituais construídos pelos alunos de 

cada grupo, foram transformados em matrizes associadas de cada mapa 

conceitual construído, através de uma análise estrutural de mapas conceituais, 

como mostrado a seguir:  

 

Tabela 3: Matriz associada do grupo G1     

G1   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1           1         

DESORDEM 2 1                   

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4                     

ENTROPIA 5   1                 

ENTALPIA 6             1       

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7               1     

ESPONTANEIDADE 8                   1 

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
 
 
 
Tabela 4: Matriz associada do grupo G2  

G2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1                     

DESORDEM 2                     

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4                     

ENTROPIA 5 1 1           1 1 1 

ENTALPIA 6             1       

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7                     

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
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Tabela 5: Matriz associada do grupo G3 

G3   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1                     

DESORDEM 2                     

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4                     

ENTROPIA 5 1 1   1     1 1   1 

ENTALPIA 6                     

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7                     

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
 
 
 
Tabela 6: Matriz associada do grupo G4 

G4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1                     

DESORDEM 2                     

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4                     

ENTROPIA 5 1     1     1   1 1 

ENTALPIA 6                     

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7       1             

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRRVERSSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
 
 
 
Tabela 7: Matriz associada do grupo G5  

G5   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA 1     1               

DESORDEM 2                     

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4                   1 

ENTROPIA 5 1           1 1     

ENTALPIA 6                     

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7                     

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
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Tabela 8: Matriz associada do grupo G6  

G6   1 2 3 4 5 6   8 9 10 

TEMPERATURA 1               1     

DESORDEM 2 1     1             

NÍVEIS DE ENERGIA 3                     

DISPERSÃO DE ENERGIA 4     1     1 1       

ENTROPIA 5   1             1   

ENTALPIA 6                     

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7                     

ESPONTANEIDADE 8                     

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     

IRREVERSIBILIDADE 10                     

Fonte: Autor (2020) 
  

 
Em seguida as matrizes associadas dos seis grupos foram todas 

somadas, dando origem a uma matriz associada final, como mostrado abaixo: 

  

Tabela 9: Matriz associada final 
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TEMPERATURA 1     1     1   1     3 0,09 9 

DESORDEM 2 2     1             3 0,09 9 

NÍVEIS DE ENRGIA 3                     0 0,0 0 

DISPERSÃO DE ENERGIA 4     1     1 1     1 4 0,03 3 

ENTROPIA 5 4 4           3 3 3 17 0,53 53 

ENTALPIA 6             2       2 0,06 6 

ENERGIA LIVRE DE GIBBS 7       1       1     2 0,1 10 

ESPONTANEIDADE 8                   1 1 0 0 

EQUILÍBRIO QUÍMICO 9                     0 0 0 

IRREVERSIBILIDADE 10                     0 0 0 

Fonte: Autor (2020) 

 

Através da matriz associada, podemos construir um gráfico do total de 

relações com a frequência de relações, como indicado abaixo: 
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Gráfico 2: Análise bidimensional dos conceitos 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
 

5.2 A análise de dados dos questionamentos de investigação 
 

No terceiro momento pedagógico tivemos de analisar as porcentagens 

de acertos nos questionamentos de investigação para cada um dos três 

experimentos, e os resultados dos percentuais de acertos dos questionamentos 

dos seis grupos está sendo mostrado a seguir: 

  

Quadro 7: Percentual de acerto do grupo G1 

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 30% 

QE1A 30% 30% 

QE1B 30% 20% 

Total 100% 80% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 40% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 20% 

Total 100% 90% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 20% 

QE3A 30% 30% 

QE3B 30% 20% 

Total 100% 70% 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 8: Percentual de acerto do grupo G2 

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 40% 

QE1A 30% 30% 

QE1B 30% 20% 

Total 100% 90% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 20% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 20% 

Total 100% 70% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 40% 

QE3A 30% 30% 

QE3B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor (2020) 
 
Quadro 9: Percentual de acerto do grupo G3 

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 40% 

QE1A 30% 30% 

QE1B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 30% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 30% 

Total 100% 90% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 30% 

QE3A 30% 40% 

QE3B 30% 20% 

Total 100% 90% 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 10: Percentual de acerto do grupo G4 
Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 

duas grandezas. 
Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 30% 

QE1A 30% 30% 

QE1B 30% 30% 

Total 100% 90% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 40% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 40% 

QE3A 30% 30% 

QE3B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor (2020) 
 
Quadro 11: Percentual de acerto do grupo G5 

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 40% 

QE1A 30% 30% 

QE1B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 40% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 40% 

QE3A 30% 30% 

QE3B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 12: Percentual de acerto do grupo G6 

Experimento 1: Temperatura e desordem; Entendam a relação entre essas 
duas grandezas. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG1 40% 30% 

QE1A 30% 40% 

QE1B 30% 20% 

Total 100% 90% 

Experimento 2: Espontâneo ou não espontâneo? Uma discussão sobre a 
espontaneidade de certos fenômenos.  

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG2 40% 40% 

QE2A 30% 30% 

QE2B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Experimento 3: Reações oscilantes, um olhar mais atento sobre as reações 
distantes do equilíbrio e a desordem de um sistema. 

Questionamentos Percentual considerado Percentual alcançado 

QG3 40% 40% 

QE3A 30% 30% 

QE3B 30% 30% 

Total 100% 100% 

Fonte: Autor (2020) 

 
Capítulo 6 – Conclusões  
 
6.1 Conclusões da análise dos mapas conceituais 
 

Analisando a matriz de associação final (Tabela 9), nós percebemos que 
o conceito da entropia aparece com um número de associação de 17 relações, 
o que torna esse conceito, dentre os demais da termodinâmica utilizados para 
construção do mapa conceitual, e para aquele universo de alunos, o conceito 
que está mais relacionado aos outros demais citados. Já quando observamos o 
parâmetro frequência de associação, percebemos que o conceito de entropia 
aparece com 53% de frequência, o maior entre todos, o que denota ser o 
conceito que mais partiu nas relações de proposições.  

Outro fato que chamou a nossa atenção foi observarmos que o conceito 
da entropia estava mais relacionado aos conceitos de temperatura e desordem, 
do que ao conceito de dispersão de energia, o que seria até um pouco 
provável, pois na própria definição de Clausius sobre a entropia, a temperatura 
absoluta entra como um denominador no cálculo da mesma e realmente está 
associado a ela.  

Porém o fato da entropia estar relacionada com a desordem, e isso feito 
de forma completamente descontextualizada, nos leva a crer que existe uma 
prática nos discursos entre os professores e entre os alunos que a entropia “é  
o grau de desordem de um sistema”. Entretanto, de acordo com (MOREIRA, 
1998, pg. 8) A entropia está intimamente relacionada com as ideias de ordem e 
desordem quando estas são definidas em termos de probabilidade de 
ocorrência de uma determinada distribuição estatística para um conjunto de 



55 
 

elementos, ou seja, só faz sentido relacionarmos a entropia com a ordem e 
desordem, quando a mesma está sendo apresentada diante de um contexto, 
na discursão da termodinâmica estatística, e não definindo a entropia como 
sendo a desordem de um sistema.  

Quando analisamos o gráfico da análise bidimensional dos conceitos 
(Gráfico 2), percebemos claramente que a entropia é classificada como um 
conceito dominante entre os demais, sendo identificada no gráfico da análise 
bidimensional como o ponto E. Ainda sobre a classificação dos conceitos, 
podemos destacar que a temperatura e a desordem, apresentam um domínio 
local dentre os conceitos raros, ou seja, após a entropia, são esses conceitos 
os mais relacionados a outros citados e o segundo maior de onde partem as 
proposições para o restante. 

 Os demais pontos do Gráfico 2 encontram-se na região de conceitos 
raros, ou seja, pontos com baixo número de relações e baixa frequência de 
associação, chamando também a nossa atenção os pontos C, I e J, 
correspondentes aos conceitos de níveis de energia, equilíbrio químico e 
irreversibilidade respectivamente, sendo os conceitos que estariam menos 
relacionados com os demais da termodinâmica, e os que menos partiram nas 
relações de proposições. 
 
6.2 Conclusões da análise dos questionamentos de investigações  
 

Com base nos quadros 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e na análise dos 
questionamentos de investigação QG1, QE1A e QE1B correspondentes ao 
experimento 1, que  abordavam os conceitos de Temperatura, Desordem, 
Níveis de Energia e da Dispersão de Energia; foram encontrados as indicações 
corretas de qual propriedade seria a responsável pela não mistura dos líquidos. 

 Nesse caso, as questões obtiveram as seguintes porcentagens de 
acerto: 80%, 90%, 100%, 90%, 100% e 90%, tendo as suas respostas 
classificadas na categoria A, entendidas como aceitáveis cientificamente, 
atingindo excelentes resultados segundo a nossa avaliação.   

Com base nos quadros 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dos questionamentos de 
investigação QG2, QE2A e QE2B correspondentes ao experimento 2, que 
abordavam os conceitos de Entropia, Entalpia, Energia Livre de Gibbs, e 
Espontaneidade, e tinham como elementos a serem encontrados em suas 
respostas aspectos como a “correta relação entre energia térmica que entra no 
sistema e a desordem”, encontrar a indicação do fator mais importante para 
determinar a espontaneidade de uma reação química, foram feitas de forma 
adequadas segundo a nossa avaliação.  

Já na determinação das propriedades do sistema utilizadas para indicar a 
espontaneidade de um processo obtivemos as seguintes porcentagens de 
acerto: 90%, 70%, 90%, 100%, 100% e 100%, tendo as suas respostas 
classificadas na categoria A, entendidas como aceitáveis cientificamente.  

Para a nomeação dessas categorias, levamos em conta a classificação 
demostrada por (SILVA, 2009, pg.77) em seu trabalho, no qual ele alega ter 
feito tais classificações invocando as proximidades das respostas com as 
concepções científicas.    

Com base nos quadros 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dos questionamentos de 
investigação QG3, QE3A e QE3B correspondentes ao experimento 3, que 
abordavam os conceitos Equilíbrio Químico, Irreversibilidade, e tinham como 
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elementos a serem encontrados em suas respostas a “Indicação correta sobre 
se uma reação oscilante viola ou não a segunda lei da termodinâmica”, 
obtiveram as seguintes porcentagens de acerto de 70%, 90% e 100%,  tendo 
mais uma vez as  respostas classificadas na categoria A, entendidas como 
aceitáveis cientificamente.   

  
6.3 Considerações finais 
 

O objetivo principal desse nosso trabalho foi propor uma sequência 
didática utilizando a abordagem do ensino por investigação com experimentos 
para abordar o conceito da entropia de forma mais ampla, visto que esse tema 
sempre foi tido como um grande desafio para o ensino de química no nível 
médio.  

Tivemos a grata satisfação de observarmos que as dificuldades foram 
bastante atenuadas quando elaboramos e aplicamos uma sequência didática 
estruturada, que contemple a construção histórica e epistemológica do conceito 
da entropia concomitante ao uso da abordagem do ensino investigativo.      

Através dos resultados obtidos com a nossa pesquisa, pudemos concluir 
que o objetivo principal do nosso trabalho foi alcançado, pois, foi por intermédio 
da adaptação feita da análise estrutural dos mapas conceituais, aplicada no 
primeiro momento pedagógico de nossa sequência didática, que podemos 
indicar através da acentuada frequência de associação (53%) a direta relação 
que os alunos fizeram do conceito da entropia com a desordem, assim como o 
elevado número de relações (17) que a entropia obteve com os outros 
conceitos. 

Foi através da análise dos questionamentos de investigação que 
percebemos que um conceito dialogado dentro de um contexto, pode trazer 
uma compreensão muito maior do que esse mesmo conceito explicado apenas 
verbalmente. Isso foi constatado pela elevada porcentagem de acerto dos 
questionamentos de investigação (sempre igual ou superior a 70%) algo que 
talvez não conseguíssemos se fossem utilizadas questões objetivas, ou até 
mesmo questões subjetivas mais que não promovessem uma discursão mais 
aprofundada ou um aproveitamento maior dos experimentos.       

Acreditamos que o uso do manual sobre a entropia irá ajudar bastante os 
professores de química do ensino médio em suas atividades pedagógicas 
quando forem trabalhar esse assunto. Além de não ter nada parecido hoje em 
língua portuguesa, o nosso manual propõe uma apresentação da entropia 
incluindo uma discussão qualitativa da formulação estatística de Boltzmann, 
que não é encontrada em livros de química do ensino médio, principalmente 
fazendo uso de processos químicos e físicos. 

Os temas relacionados com a termodinâmica química são extremamente 
relevantes principalmente para quem está iniciando seus estudos, que é o caso 
de cursa o ensino médio. A relação da entropia com a energia de Gibbs e a 
espontaneidade dos processos é um tema estruturante para o ensino de 
química e que ainda precisa chegar com mais intensidade ao professor de 
química do ensino médio.  
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 Entropia e Termodinâmica Estatística: uma proposta 
para Química no Ensino Médio  

  

Entropy and Statistical Thermodynamics: a proposal 
for High School Chemistry  

 
MANUAL SOBRE ENTROPIA PARA O PROFESSOR DE 

QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

 
ENTROPY MANUAL FOR THE MIDDLE SCHOOL CHEMISTRY 

TEACHER 

 

TIAGO DE SOUZA E SILVA  
 

1 – Apresentação  
 
Esse manual é parte da dissertação apresentada ao programa de pós-
graduação do mestrado profissional em química em rede nacional, visto que o 
mesmo é requisito obrigatório para a obtenção do título de mestre em química 
no referido programa como consta na portaria 131/2017 da CAPES e na 
portaria MEC n.389/2017. A proposta desse trabalho é a de apresentar um 
material didático para professores que possibilite discutir em sala de aula o 
conceito da entropia, usando a formulação de Boltzmann e sua relação com a 
espontaneidade dos processos químicos, chegando até o caso das reações 
oscilantes. 
 
 
2 – A importância do conceito de entropia  
 
O conceito de Entropia como encontrado na 2° lei da termodinâmica foi  
proposto por Rudolf Clausius em 1867. Na definição de Clausius a entropia 
está diretamente relacionada com um processo reversível ou irreversível e 
também com a espontaneidade dos processos. Em 1877 a entropia foi 
relacionada com o número de estados possíveis para um determinado sistema 
através da formulação estatística de Ludwig Boltzmann. Dessa forma a 
entropia passou a ser descrita como uma medida da “desordem” de um 
sistema.  
 
Na verdade Boltzmann demonstrou que a entropia é determinada pelo número 
de estados possíveis para determinado sistema, de forma que a energia total 
se mantenha constante. A entropia passou a ser relacionada com o número de 
estados possíveis de um sistema e que um processo espontâneo sempre 
ocorre pelo “caminho” que apresenta o estado com o maior número de 
possibilidades possíveis, portanto com a maior probabilidade. 
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Por conseguinte, a relação do aumento da entropia em processos espontâneos 
é fundamental no estudo dos processos químicos, daí a importância de se 
discutir a entropia na formulação estatística de Boltzmann, mesmo que de 
forma qualitativa, através de experimentos voltados para turmas de química no 
ensino médio. Entendemos que trazendo uma discussão sobre a entropia para 
a sala de aula fazendo uso dos fundamentos da formulação de Boltzmann, 
fortaleceremos o aprendizado dos alunos em um tema que sempre foi 
considerado complexo e abstrato para quem se inicia no estudo dos processos 
químicos.  
 
Para não deixar a discussão sobre a entropia incompleta, não seria justo 
relacionar o aumento da entropia com a espontaneidade dos processos 
químicos e não discutir o que ocorre em uma reação oscilante. Por isso, 
finalizamos o nosso trabalho fazendo uma breve descrição de uma reação 
química oscilante e do trabalho de Ilya Prigogine com suas “estruturas 
dissipativas”. Acreditamos que ao apresentar aos alunos o caso especial de 
uma reação oscilante, estaremos despertando um fator importante para o 
aprendizado: a curiosidade. 
 
2.1 – Carnot e as máquinas térmicas  
 
Na primeira metade do século XIX, as máquinas térmicas que inicialmente 
teriam a função de transformar o calor em trabalho (ou força motriz), 
esbarravam em um problema muito sério de rendimento na transformação do 
calor em energia mecânica (movimento). O problema seria realizar essa 
conversão de forma mais eficiente, pois do ponto de vista da conservação de 
energia, não haveria nem um tipo de restrição para transformar integralmente o 
calor em trabalho.  
  
 As máquinas térmicas se “recusavam” a funcionar de forma idealizada, e além 
do mais, será que uma máquina térmica operando no sentido contrário, seria 
um refrigerador ideal? E porque existiria uma preferência espontânea para um 
fluxo ir de um corpo quente para o corpo frio, e não o sentido contrário?  Esses 
e outros questionamentos eram colocados em discussão, porém sem ter uma 
resposta clara para tais perguntas, mesmo porque, até então não se conhecia 
a natureza do calor.  
 
Foi buscando responder esses questionamentos que o engenheiro e militar 
francês Nicolas Leonard Sadi Carnot em 1824 escreveu o livro intitulado 
Refléxions sur la Puissance Motrice du Feu et sur les Machines Propres à 
Développer Cette Puissance. Carnot era adepto da teoria do calórico, teoria 
essa que postulava ser o calor (ou calórico) um fluido imponderável e 
substancial. Em seu livro Carnot sugeriu que existiria mais “potência motriz” na 
fonte quente do que na forte fria, e que quando o calor “caía” da fonte quente 
para a fonte fria, a “potência motriz” era transformada em trabalho mecânico.  
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Carnot fez uma observação importante na época que foi comparar a queda da 
água de um moinho com uma máquina térmica, dizendo que o volume de 
queda de água e a diferença de altura, assim como o calórico e a diferença de 
temperatura entre uma fonte quente e uma fonte fria são relevantes. Carnot em 
suas reflexões sobre o funcionamento das máquinas térmicas, e comparando-
as com o funcionamento de um moinho, chegou à seguinte conclusão: “A 
potência motriz do calor é independente dos agentes que trabalham para 
realizá-lo; sua quantidade é fixada unicamente pelas temperaturas dos corpos 
entre os quais se faz o transporte do calórico”.  
 
O que Carnot descreveu em seu trabalho foi a possibilidade de se maximizar a 
eficiência de máquinas térmicas, utilizando um sistema cíclico e reversível, ou 
seja, poderia funcionar como um refrigerador se fosse operado de forma 
inversa, realizado por um gás perfeito, passando por quatro etapas de 
transformações, duas isotérmicas e duas adiabáticas, porém não haveria 
desperdício de calórico nas etapas adiabáticas, e nem de potência motriz nas 
etapas isotérmicas. 
 
Segundo Carnot, era através da transferência de calor de um corpo quente 
para um corpo frio, passando por uma máquina térmica, que o efeito mecânico 
(trabalho) poderia ser obtido de forma máxima. Ainda segundo Carnot, o 
trabalho útil realizado pela máquina era a diferença entre o trabalho que o gás 
realiza na expansão e o trabalho que deve ser realizado sobre o gás. Qualquer  
outro ciclo irreversível deveria ter um rendimento menor do que o ciclo proposto 
por Carnot com sua “máquina ideal”. 
 
Carnot continuou com o conceito de calórico (calor) como sendo um fluido 
material, assim como já era defendido por Lavoisier no século XVIII. Sua teoria 
previa apenas o fluxo do calórico da fonte quente, à fonte fria e não explicava a 
criação e nem a distribuição do calórico, contudo trouxe inúmeras contribuições 
para a termodinâmica clássica mesmo tendo uma concepção equivocada sobre 
o calor. Devemos também a Carnot a influência direta sobre o trabalho de Lord 
Kelvin que definiu a escala absoluta de temperatura em 1848. Foi nesse 
trabalho que Kelvin levando em consideração a teoria do calórico e a da 
máquina ideal elaborada por Carnot, propôs o conceito de temperatura 
absoluta. 
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2.2 – Clausius e a definição da entropia  
 
Por volta de 1850, Rudolf Clausius retoma à discursão sobre a teoria do 
calórico e o problema do rendimento das máquinas térmicas. Em seu primeiro 
trabalho publicado em 1850 “On the moving force of heat and the laws of heat 
which may be deduced there from”, Clausius concluiu que o calor seria uma 
forma de energia e estabeleceu a sua relação com o trabalho, daí então a 
primeira lei da termodinâmica passou a expressar um princípio de conservação 
para essas duas formas de energia (PÁDUA, 2009).  
 
Apesar da primeira lei da termodinâmica conseguir explicar as transformações 
de energia em termos de calor e trabalho, a mesma não era suficiente para 
explicar a espontaneidade dos processos. Foi que Clausius  deu um passo 
importante nesse sentido quando afirmou: “É impossível que uma máquina 
térmica que trabalhe ciclicamente transfira a energia como calor de um corpo 
frio para outro quente, sem que um agente externo realize trabalho”.   
    

A partir dessa afirmativa de Clausius ficou evidente a ideia de que um processo 

não espontâneo seria aquele que necessita de um trabalho externo para 

ocorrer. Já no tocante à reversibilidade Clausius em 1854 publicou o trabalho 

On a modified form of the second fundamental the ordem in the mechanical 

theory of heat, onde ele determinou que para que um processo fosse reversível 

o valor de equivalência (número ao qual era obtido quando se somava o 

quociente do calor reversível divido pela temperatura absoluta da fonte de 

calor) deveria ser maior que zero nas transformações em que o calor fluía do 

corpo quente para o corpo frio (PÁDUA, 2009). O termo “valor de equivalência” 

foi substituído pela palavra de origem grega εντροπία que significa 

transformação, ficando conhecida por nos até os dias de hoje com o nome de 

entropia.  

No ano de 1867 em seu trabalho intitulado on diferente forms of the 

fundamental equations of the mechanical theory of heat and their convenience 

for application, Clausius afirmou que “a variação de entropia do universo 

aumenta numa mudança espontânea”, essa afirmação ficou conhecida como a 

segunda lei da termodinâmica, trazendo assim a sua grande contribuição para 

a elaboração do conceito de entropia (PÁDUA, 2009).  
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2.3 – Ludwig Boltzmann e a interpretação probabilística da entropia. 
 
Coube ao físico austríaco Ludwig Boltzmann dar uma interpretação mecânico-

molecular para a segunda lei da termodinâmica, utilizando elementos 

estatísticos para representar a dinâmica das partículas. 

Boltzmann incorporou assim um caráter probabilístico à segunda lei da 

termodinâmica (PEREIRA,1997), introduzindo uma nova abordagem, que 

passou a ser conhecida como termodinâmica estatística.  

A abordagem da termodinâmica clássica (Clausius-Carnot) sobre o conceito de 

entropia já tinha indicado que a mesma seria uma medida da dispersão da 

energia, ou seja, a energia em um sistema tenderia de uma forma mais 

concentrada para uma forma mais dispersa nos processos irreversíveis, porém 

ainda não tinha explicado o porquê dessa dispersão (KOTZ, 2016).  

A estratégia de Boltzmann para explicar o porquê da dispersão da energia foi 

adotar a ideia de que seriam permitidos vários estados possíveis de energia 

para as partículas de um sistema de forma que a energia total do sistema 

permaneça constante. Assim, Boltzmann estabeleceu uma distribuição de 

probabilidade para esses vários estados, indicando que algumas distribuições 

seriam mais prováveis à medida que elas tivessem mais “maneiras de ocorrer”, 

cada estado possível seria chamado de “microestado” de energia.  

Sendo assim, o sistema evoluiria dos estados menos prováveis aos estados 

mais prováveis, permitindo então a relação da entropia com a probabilidade 

dos estados possíveis. Dessa forma, segundo Boltzmann, os sistemas 

seguiriam um caminho natural, determinado pelas probabilidades dos estados 

até que o equilíbrio fosse atingido (KOTZ, 2016). 

Boltzmann encontrou a seguinte expressão para a entropia de um sistema 

gasoso: S = K ln W, onde W seria o número de maneiras distintas na qual as 

partículas de um sistema gasoso poderiam se arrumar de modo a manter a 

energia total constante. O K seria uma constante de proporcionalidade,  

designada posteriormente “constante de Boltzmann” em sua homenagem,  K = 

1,3807x10-23J.K-1.  

 A partir da expressão encontrada por Boltzmann podemos imaginar uma 

situação de estado perfeito de ordenamento da matéria, no qual seria possível 

um estado de entropia zero, ou seja, um estado aonde cessaria todo o 

movimento térmico da matéria, essa ideia traduz o que Boltzmann enunciou e 

ficou conhecida como a terceira lei da termodinâmica.  Matematicamente isso é 

possível pois ln 1 = 0, e isso nos leva à conclusão de que w = 1, ou seja, só 

existiria um microestado possível para essa condição, seria o que ocorre no 

chamado zero absoluto na escala Kelvin de temperatura.  



65 
 

A interpretação probabilística de Boltzmann e o princípio dela decorrente, 
conhecido como o princípio da ordem de Boltzmann, permite prever a formação 
de estruturas físicas ordenadas e descrever a coexistência de fases num 
sistema em equilíbrio. A termodinâmica do equilíbrio oferece uma resposta 
satisfatória para um número enorme de fenômenos físico-químicos, mais é 
insuficiente para descrever sistemas abertos, os quais não se sujeitam ao 
formalismo dos sistemas fechados por alimentarem-se do fluxo de matéria e de 
energia que lhes vem do mundo externo, por isso pode-se até se isolar um 
cristal perfeito, mas uma célula não sobreviveria separada do seu meio 
(CONCEIÇÃO, 2010).  
 
2.4 – A contribuição de Ilya Prigogine.  
 
Prêmio Nobel de Química de 1977, o russo naturalizado belga Ilya Prigogine 
trouxe grandes contribuições para o estudo da entropia quando o sistema 
encontra-se fora do equilíbrio. Prigogine introduziu o conceito das “estruturas 
dissipativas” que seria uma situação em que aconteceria ordem dentro da 
desordem, essa ordem se sustentaria através do fornecimento de energia de 
Gibbs e de outros fatores que levariam a uma situação de auto-organização. A 
contribuição de Prigogine veio esclarecer que só definindo a irreversibilidade 
como aumento da desordem não explicava a ordem natural das coisas, não 
explicava a existência de tantos sistemas “organizados” como as células, ponto 
fundamental no entendimento da vida como a conhecemos. Entretanto em 
relação ao universo temos dois elementos importantes em termos de energia: 
um elemento criador da desordem associado ao sistema  com a dissipação de 
energia, e um elemento criador da ordem associado à entrada de energia da 
vizinhança para o sistema, ambos interligados.  
 
 

Esta ideia de uma entropia construtiva longe do equilíbrio delineia um desvio e 
anuncia uma ruptura com a termodinâmica clássica, onde quanto mais um 
sistema se afasta do equilíbrio, mais as causas dos fenômenos que nele se 
desenrolam têm a tendência de gerar efeitos inéditos e, por consequência, 
imprevisíveis. 
 
 
De maneira simplificada, a geração de entropia é obtida a partir da entropia 

total numa separação linear entre a entropia oriunda dos processos que 

ocorrem de maneira reversível e aqueles relacionados aos processos 

irreversíveis, ou de maneira similar associando-se a variação total de entropia 

ao fluxo de entropia entre o entorno e o sistema e a um termo interno ao 

sistema, dessa forma se controla o quanto o sistema se afasta do equilíbrio 

(CHAUI-BERLINCK E MARTINS). 
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Quando Carnot disse que existia uma restrição para que o calor não fosse 
integralmente transformado em trabalho pelas máquinas térmicas, e Clausius 
no enunciado da primeira lei fala de um princípio de conservação de energia, 
mas na segunda lei da termodinâmica diz que nem toda energia transferida 
num processo poderia ser recuperada, não se tinha até então uma 
compreensão de como seria a organização espacial e temporal dessas duas 
manifestações de energia. 
  
Ao passo que hoje nós sabemos muito bem essa diferença, sendo assim 
quando a energia é transferida na forma de calor, não há uma organização 
espacial e temporal no movimento das moléculas, e quando a manifestação de 
energia se dá na forma de trabalho, existe certa organização e direcionamento 
das moléculas, sendo essa a origem da “energia não recuperada” e da 
irreversibilidade do processo, causando os chamados fenômenos dissipativos. 
     
Em 1967, Prigogine apresentou pela primeira vez sua concepção de estruturas 
dissipativas em uma conferência proferida em um Simpósio do prêmio Nobel 
em Estocolmo, e publicou a teoria completa, juntamente com Paul Gransdorff, 
em 1971 (SPIRE, 1999), afirmando que estas estruturas não apenas se 
mantêm num estado estável longe do equilíbrio, como são passíveis de evoluir 
e de se auto-organizarem.  
 
As estruturas dissipativas correspondem, portanto a uma forma de organização 
longe do equilíbrio. Tais estruturas constituem uma das mais influentes e ricas 
descrições de sistemas dotados de auto-organização. É a ordem dentro da 
desordem fora do estado de equilíbrio, como é o caso dos relógios químicos e 
das reações oscilantes, que é um fenômeno de ordem, pois a reação repete 
um padrão definido de corres, em um sistema fora do equilíbrio (SPIRE, 1999).     
 
 
 

2.5 – Experimento 1: O efeito da Temperatura 

 
Em um pequeno aquário adiciona-se água na temperatura ambiente até 
metade do seu volume. Com cuidado colocamos imersos na água dois 
pequenos recipientes de vidro (erlenmeyer ou garrafa de leite de côco vendida 
em supermercado). Em um dos recipientes usa-se água morna com um 
corante solúvel em água (laranja na imagem 1) e no outro recipiente coloca-se 
água gelada com outro corante solúvel em água (azul na imagem1). Os dois 
recipientes devem ter a boca coberta com filme plástico (pvc) para evitar que 
os líquidos se misturem. Uma vez imersos na água do aquário, os plásticos que 
cobrem a boca dos recipientes devem ser retirados de forma que os recipientes 
fiquem sem tampa. Observa-se que o líquido laranja se dispersa, se 
posicionando na parte superior. O líquido azul permanece dentro do recipiente 
sem que aja a dispersão do seu conteúdo.  
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Imagem1: mistura contendo água, líquido quente (laranja) e frio (em azul) não se misturando. 
Fonte: própria do autor. 
 
 

COMENTÁRIO: 
 

Foram utilizadas soluções de água com corantes, ou seja, moléculas 
semelhantes em suas estruturas e polaridades. Um ponto importante é que a 
água mais quente (laranja) é menos densa e por isso se posiciona na parte 
superior e a água fria é mais densa, ficando dentro do recipiente. Porém, um 
aspecto importante está no efeito causado pela temperatura na movimentação 
das partículas de forma que visualmente o aluno percebe claramente a 
influência da temperatura na movimentação das partículas e 
consequentemente no aumento da desordem. 
 
 

2.6 – Experimento 2: Será só a temperatura a causadora da “desordem”? 

 
No seguinte experimento teremos as duas misturas (água + corante) que foram 
utilizados nos frascos do experimento 1,ambas na mesma temperatura. As 
duas misturas são colocadas no aquário que agora uma parede móvel 
separando os líquidos. A parede móvel é retirada lentamente para evitar 
turbulência nos líquidos.  
 
Na imagem 2, verificamos que ao levantarmos a parede, os dois líquidos que 
se encontravam na mesma temperatura, se misturam facilmente, gerando uma 
solução de coloração violeta ao centro do recipiente. Porém fica no ar a 
seguinte pergunta: porque estando na mesma temperatura os líquidos se 
misturaram? Qual realmente a participação da temperatura no processo de 
mistura dos líquidos? A resposta para esses e outros questionamentos nos 
será dada quando investigarmos como esse processo ocorre a nível 
microscópico ou molecular para então podermos entender o que de fato se 
visualiza a nível macroscópico.  
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Imagem2: mistura contendo água, líquido quente (laranja) e frio (em azul) se misturando.  
Fonte: própria do autor. 
        

COMENTÁRIO 
 
Esse experimento foi idealizado teoricamente pelo físico norte-americano 
Richard Feynman em seu livro “Sobre as leis da física” (Feynman, 2012), 
adaptamos suas ideias sobre a irreversibilidade nesse experimento. Nesse 
caso o experimento nos traz uma discussão que foi iniciada no experimento 
anterior, sobre a questão da diferença de temperatura ser a grande 
responsável pela mistura dos líquidos. Agora, com as misturas dos corantes na 
mesma temperatura os alunos vão ter que imaginar outros fatores que possam 
explicar a mistura dos líquidos. 
 
Aproveitamos esse experimento para introduzir de forma qualitativa noções 
acerca da distribuição de energia que as moléculas apresentam, dessa forma 
mostraremos aos alunos de Química do ensino médio as bases conceituais da 
Termodinâmica Estatística, ponto fundamental para o entendimento da 
irreversibilidade dos processos químicos. 
 
Não vamos discutir a diferença da natureza entre as moléculas de água e dos 
corantes, na verdade porque esse aspecto não assume real importância na 
discussão da mistura que acontece. A discussão é feita em cima do aspecto 
estatístico da energia apresentada pelas moléculas, ou seja, a distribuição de 
energia. A mistura ocorre lentamente porque embora a temperatura das 
misturas sejam a mesma, o que ocorre é que a temperatura a que nos 
referimos na verdade representa uma “média” da temperatura que cada 
partícula apresentaria. A temperatura é uma grandeza que mede indiretamente 
a energia das partículas, temperatura alta, mais energia, temperatura baixa, 
menos energia. 
 
Como a temperatura representa uma média, isso significa que a energia das 
partículas também possui uma média e consequentemente existe um número 
de moléculas com energia acima da média e são essas moléculas que se 
movem com mais frequência, se chocando com as moléculas vizinhas, dessa 
forma a mistura dos líquidos vai acontecendo. Com esta explicação estamos 
fazendo uso da interpretação molecular da segunda lei da termodinâmica, 
introduzida por Boltzmann. 



69 
 

 
Segundo Boltzmann, a distribuição das moléculas nos diversos valores (níveis) 
de energia está diretamente relacionada com a entropia, pois foi através de sua 
famosa expressão S = K. ln W, que ele propôs que a entropia de um sistema S 
seria uma função do número de microestados de energia, ou seja, o número de 
maneiras pelas quais, as moléculas de um sistema podem ser distribuídas, 
mantendo-se a energia total do sistema constante.  
  

Em verdade, quando dizemos que um sistema está “desordenado”, a nível 
microscópico, estamos nos referindo a um sistema com um número maior de 
microestados associados à mesma energia total, e que levaria a uma maior 
distribuição das partículas nos diferentes valores da energia.  
 
No caso do primeiro experimento, as moléculas de água no líquido em laranja, 
ou seja, com maior temperatura estão distribuídas em um número maior de 
microestados de energia maior do que as moléculas de água no líquido em 
azul, por isso a água com corante laranja se mistura com maior velocidade, 
diferentemente da água com corante azul. 
 
 2.7 – Experimento 3: Analisando a relação da temperatura com a 
solubilidade, investigando o caso do Iodeto de Chumbo II 
 
Imagine que se tenha uma mistura contendo uma solução incolor de iodeto de 
potássio com outra solução incolor contendo nitrato de chumbo (II), formando 
uma mistura reacional amarelada como mostrado na imagem 3:  
 

                       
                             Imagem 3: Mistura contendo iodeto de potássio e nitrato de chumbo   
                             Fonte: própria do autor. 

Logo de início iremos  verificar a formação de um precipitado de cor amarelada 
se formando ao fundo do Erlenmeyer, como mostrado na figura 4 abaixo: 
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                     Imagem 4: Formação do precipitado de iodeto de chumbo (II)   
                            Fonte: própria do autor. 

             

A equação química a seguir mostra o resultado dessa reação é: 
 
                               Pb(NO3)2(s) + 2 KI(s) → 2 KNO3(aq) + PbI2(s)   
                                 

O composto formado por precipitação nesta reação é Iodeto de chumbo (II), 
que após ser filtrado e colocado em meio aquoso, torna-se é um composto 
pouco solúvel em água fria, e um pouco mais solúvel em água quente, 
produzindo uma solução amarelo escuro quando aquecido. Quando a mistura é  
resfriada, adquire uma coloração amarelo claro, com a formação de uma 
“chuva de prata” como mostrado na imagem 5 a baixo. Se aquecermos a 
mistura e novamente esfriar o efeito torna a acontecer.  

 

 
Imagem 5: iodeto de chumbo aquecido e iodeto de chumbo resfriado formando a “chuva de prata”  
Fonte: própria do autor  

Após a observação desse efeito, podemos fazer a seguinte pergunta 
norteadora: por que o iodeto de chumbo (II) apresenta essa mudança de 
coloração por conta do resfriamento da solução? Ou ainda, fazermos o 
seguinte questionamento: temos aí um processo reversível?  
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COMENTÁRIO 
 
O PbI2 formado na reação precipita porque seu KPS na temperatura de 25oC é 
de 9,8.10-9 , resultando em uma solubilidade de 0,0790g/100 ml de água, que é 
muito baixa. Ou seja, poucas moléculas de PbI2 passam para a fase aquosa. 
Quando aquecemos a mistura, a solubilidade aumenta, ou seja, com o 
aumento da temperatura uma fração maior de moléculas de PbI2 adquirem 
mais energia e passam para a fase aquosa se solubilizando, esse fato é 
comprovado com o resfriamento. Quando a mistura é resfriada às moléculas 
que tinham passado para a fase aquosa retornam para a fase sólida 
precipitando novamente, a tal “chuva de prata”. Mais uma vez vemos o efeito  
da distribuição de energia pelas partículas (moléculas). 
   
 

2.8 – Experimento 4: Espontaneidade com reagentes sólidos? 
 
Grande parte dos processos químicos que encontramos na natureza ocorre em 
meio aquoso ou gasoso. Nesse experimento iremos  observar um caso curioso, 
uma reação química que ocorre de forma espontânea, mesmo com os 
reagentes no estado sólido, daí vem um questionamento interessante, qual 
seria essa “força propulsora” que levaria uma reação no estado sólido a ser 
espontânea? 
 
Foram colocados para reagir em um béquer, uma quantidade de cloreto de 
amônio e igual quantidade de hidróxido de bário octahidratado em cima de um 
pedaço de madeira seca que por sua vez continha um pouco de álcool gel, 
como mostrado na imagem 3 abaixo. A reação química que ocorre é: 
     

              2 NH4Cl(s) + Ba(OH)2.8H2O(s) → 2 NH3(g) + BaCl2(s) + 10 H2O(l) 

 
Misturamos os reagentes com um bastão de vidro e logo em seguida 
observamos que o béquer contendo a mistura reacional praticamente está 
“colado” na madeira, como se estive-se “congelado”, mais afinal de contas, o 
que realmente deve ter acontecido com o béquer contendo a mistura 
reacional?  
  

 
Imagem 3: Reação com reagentes sólidos: cloreto de amônio com hidróxido de bário octahidratado  
Fonte: própria do autor. 
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Ao realizarmos este experimento com os alunos em sala de aula, podemos 
lançar algumas perguntas norteadoras, ou também chamadas de 
questionamentos de investigação, tais como:  
 

1) O que justifica uma reação entre dois reagentes sólidos ser espontânea?    
 
2) O que pode ter sido determinante na espontaneidade nesse caso?  

 
 

COMENTÁRIO 
 
Se formos analisar o meio em que as reações químicas acontecem veremos 
que a maioria desses processos ocorre em fase líquida e gasosa, uma minoria 
acontece na fase sólida. Esse fato é perfeitamente justificado pelo fato de que 
nas fases líquida e gasosa a mobilidade das partículas é bem maior, sendo o 
contrário na fase sólida. 
 
A espontaneidade de um processo é determinada pela diminuição da energia 
de Gibbs segundo a equação: ΔG = ΔH – T.ΔS, onde o ΔG é a variação da 
energia de Gibbs, ΔH é a variação da entalpia, ΔS a variação da entropia, e T a 
temperatura absoluta (Kelvin). Portanto, para que a variação da energia de 
Gibbs seja negativa, determinando a espontaneidade do processo, teremos 
que avaliar os valores do ΔH e do ΔS. No caso da reação em questão temos os 
seguintes dados termodinâmicos na Tabela 1: 
 

    Substâncias Entalpia padrão de formação (KJ/mol) Entropia padrão (J/mol.K) 
BaCl2(s)                       -858,60               123,68 
NH3(g)                        -46,11               192,45 
H2O(l)                       -285,83                69,91 
NH4Cl(s)                       -314,43                94,60 
Ba(OH)2.8H2O(s)                       -3347,00               302,01 
 
Tabela 1: Valores de Entalpia e Entropia em (KJ/mol) e (J/mol. K) das substâncias a 298K.   
Fonte: Seção de dados termodinâmicos do livro Físico-Química, Peter Atkins e Júlio de Paula, 8°ed, LTC.  
 
Começamos investigando o quanto de energia térmica entra no sistema 
através do cálculo do ΔH da reação. Sendo a entalpia uma função de estado, 
podemos calcular da seguinte forma: 
   

ΔH°reação = Ʃnp ΔH°f (produtos) – Ʃnr ΔH°f (reagentes)  
ΔH°reação = (ΔH°f BaCl2(s)+10ΔH°fH2O(l)+2ΔH°fNH3(g))–
(ΔH°fBa(OH)2.8H2O(s)+2ΔH°fNH4Cl(s))  
ΔH°reação = (-858,60 + 10. -285,83 + 2.-46,11) – (-3347 +2. -314,43) 
ΔH°reação = 166 KJ/mol 
 
Façamos o cálculo da ΔS° da reação, sendo a entropia também uma função de 
estado, podemos calcula-la da seguinte forma: 
   

ΔS°reação = Ʃnp S°(produtos) – Ʃnr S° (reagentes)  

ΔS°reação = (S°BaCl2(s)+10S°H2O(l)+2S°NH3(g))–(S°Ba(OH)2.8H2O(s)+ S°NH4Cl(s))  
ΔS°reação = (123,68 + 10.69,91 + 2. 192,45) – (123,68 + 94,60) 
ΔS°reação = 989,68 J/mol.K = 0,989 KJ/mol  
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Quando colocamos esses valores na expressão da energia livre de Gibbs, e 
consideramos que a temperatura e a pressão do sistema são constantes, 
sendo da ordem de 298 K, e 1 atm, temos:  
 
ΔG°reação = ΔH°reação – T. ΔS°reação   
ΔG°reação = 166 – 298. 0,989 
ΔG°reação = 166 – 294 = -128 KJ 
  

Como a variação da energia livre da reação é negativa, podemos concluir que 
a reação é espontânea, porém como o termo T.ΔS°reação é maior do que o 
termo ΔH°reação, concluímos que essa reação é entropicamente conduzida, ou 
seja, a desordem do sistema contribui mais para a espontaneidade da reação 
do que o fluxo de energia térmica do sistema, além do fato que, no produto 
dessa reação encontramos mais moléculas dispersas do que nos reagentes, e 
ainda por cima, termos substâncias no estado gasoso, algo que não ocorre nos 
reagentes, pois só verificamos substâncias no estado sólido, ou seja, a entropia 
é bem maior nos produtos do que nos reagentes.   
 
 
2.9 – Experimento 5: O caso de uma Reação Oscilante 

 
Neste experimento, trataremos de um caso bastante curioso: o caso de uma 
oscilação química. Mais afinal, o que seria uma oscilação química? E como e 
porque ela ocorre? A resposta a essas perguntas virão logo adiante. 
 
A reação oscilante é tão intrigante que até bem pouco tempo atrás, acreditava-
se que esse tipo de reação violava a segunda lei da termodinâmica por conta 
da auto-organização que se observava. Quem primeiro esclareceu 
corretamente o que acontece em uma reação oscilante foi o físico-químico 
russo naturalizado belga Ilya Prigogine. 
 
Para demonstrar um caso de reação oscilante, usamos os reagentes 
fornecidos pelo Prof. Dr. Honério Coutinho do Departamento de Química da 
Universidade Federal do Espírito Santo: 
 

           
              Imagem 4: Soluções utilizadas na reação oscilante.   
              Fonte: própria do autor. 
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Solução A: dissolveu-se 2,38 g de NaBrO3 em 70 mL de água destilada. 
Solução B: dissolveu-se 2,24 g de ácido malônico e 0,42 g de NaBr em 70 mL 
água destilada.  
Solução C: colocou-se 10 mL de H2SO4 concentrado em 60 mL de água 
destilada e esperou-se o seu esfriamento, para em seguida dissolver 0,74 g de 
Ce(NH4)2(NO3)6. 
 
Logo após foram misturadas as soluções da seguinte forma. 
 
Etapa 1: Em um béquer de 250 mL juntou-se a solução A com a solução B até 
a descoloração da solução Âmbar, durante 1 minuto. 
Etapa 2: Adicionou-se a solução C a mistura da solução A com B.  
Etapa 3: Adicionou-se 20 gotas do indicador ferroína 0,05 M.  
 
 Ao realizarmos este experimento com os alunos em sala de aula, podemos 
lançar as nossas perguntas norteadoras ou questionamentos de investigação, 
tais como:  
 

1) As reações oscilantes seguem ou não a segunda lei da termodinâmica?    
 

2)  Essa reação seria reversível ou irreversível? 

 
 
COMENTÁRIO 
 

Segundo Prigogine (1967) a reação em questão acontece em um número muito 
grande de etapas, dependendo da sequência das reações químicas, uma etapa 
produz um intermediário que por sua vez vai participar como reagente em outra 
etapa química, dessa forma um percurso é favorecido porque a energia de 
Gibbs depende da concentração dos reagentes participantes, então um 
“caminho” é favorecido. 
  

Prigogine chamou de “estrutura dissipativa” a esse emaranhado de reações 
químicas que ficam oscilando e sempre acontecendo em “ciclos” até que o 
consumo de determinado reagente determine o final do processo. Todo o 
processo ocorre em uma condição distante do equilíbrio termodinâmico. A 
oscilação indica que o sistema se comporta como se existisse uma “ordem 
dentro da desordem”. 
 
Em 1951 na Rússia um químico chamado Boris Belousov descobriu que 
durante a oxidação do ácido cítrico pelo íon bromato catalisado pelo íon cério, 
ocorriam oscilações temporais quando o íon Ce+4 passava do estado de 
oxidação (IV) para o íon Ce+3 no estado de oxidação (III), provocando uma 
mudança na coloração de amarelo para incolor. 
  

Anos depois, em 1961 outro químico chamado Anatol Zhabotinsky, substituiu o 
ácido cítrico pelo ácido malônico, e o íon cério pela ferroína, dando origem a 
um tipo de oscilador chamado “oscilador BZ” (para fazer menção a     
Belousov- Zhabotinsky) (COUTINHO, 2018). 
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Mecanismo da reação. 
 
Processo 1: Redução do íon bromato pelo íon brometo 

 
BrO3

- + 5 Br- + 6 H+ → 3 Br2 + 3 H2O (solução vai de incolor para o âmbar por 
conta do Br2)    
 
Processo 2: Consumo do Br2 pelo ácido malônico   
 
Br2 + CH2(COOH)2 → BrCH(COOH)2 + Br- + H+ 

 
 
O consume do Br2 faz com que perca a coloração âmbar e a presença do 
indicador ferroína torna a solução azulada.  
 
A reação global fica assim: 
 
2 BrO3

- + 12 H+ + 10 Ce+3 → Br2 + 6 H2O + Ce+4  
 
Uma vez que o processo 1 fornece uma quantidade suficiente de intermediários 
e consome a maior parte de Br-, o processo 2 começa a dominar. O processo 2 
produz o íon Ce+4 e Br2 e ambos oxidam a matéria orgânica, gerando íons 
brometo, como a concentração deste íon volta a aumentar, o processo 1 volta a 
dominar, acarretando num sistema oscilatório, esse comportamento oscilatório 
de espécies intermediárias é acompanhado pelo decréscimo da energia livre de 
Gibbs da reação global (COUTINHO,2018). 
 
Para reações oscilantes, tanto para sistemas abertos como para sistemas 1-
fechados, o sistema poderá oscilar se apresentar as seguintes características:  
 
1-  Quando a oscilação ocorre, o sistema está longe do equilíbrio e o ciclo se 
repete conforme a energia livre diminui.  
2-  Aqueda de energia pode se dar por, pelo menos, dois caminhos diferentes, 
e a reação procede alternando periodicamente um caminho e outro.  
3- Um desses caminhos produz um intermediário que o outro caminho 
consome.  
 
Quando a concentração desse intermediário é baixa, a reação segue o 
cominho que o produz. Se a concentração é alta, a reação segue o outro 
caminho. Assim, a reação repetidamente muda de um caminho para outro. 
Essas reações são ditas auto catalíticas. Para um sistema fechado e 
homogêneo, as oscilações seriam amortecidas ao longo de uma trajetória 
descendente e tendendo ao equilíbrio.  
 
Resumindo, a oscilação química é o resultado do controle da variação da 
energia de Gibbs total por conta das etapas que são favorecidas. A grande 
quantidade de etapas apresentando uma quantidade grande de componentes 
químicos faz com que o aumento da entropia seja significativo, fazendo com 
que a variação da energia de Gibbs permaneça negativa. O processo vai 
oscilar até que as substâncias que funcionam como os reagentes e que 
determinam o início do ciclo sejam consumidas parando o processo.  
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O fato de o processo ser cíclico induz à falsa ideia de que o processo seja 
reversível quando na verdade ele funciona com a diminuição da energia de 
Gibbs e com o controle no aumento da entropia. 
 
Em um sistema aberto, onde reagentes são introduzidos e produtos retirados 
constantemente, oscilações sustentáveis poderiam ser mantidas 
indefinidamente. As oscilações não dependeriam se o reagente é introduzido 
por transporte de massa ou é formado por reações químicas (COUTINHO, 
2018). 
    

Apresentar para os alunos do ensino médio um caso atípico como o de uma 
reação oscilante tem a tendência de aguçar a curiosidade dos mesmos. E este 
é um ponto fundamental para despertar a aptidão para o estudo científico, 
usando uma propriedade termodinâmica fundamental para o entendimento dos 
processos químicos: a entropia.  
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