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INTRODUCÇÃO 

Pouco antes do meado do século actual apparecia em um dos 
capítulos da physica, [laquelle em que se estudam as relações 
mutuas do caîor e das acções mechanicas, uma concepção nova, 
destinada a operar uma verdadeira revolução no mundo scien-
tifíco. 

Era a equivalência do calor e do trabalho; ideia que então, 
pela vez primeira, se apresentava lúcida e definida, apoiada em 
experiências diversas e delicadas, confirmada por importantes de
terminações numéricas. 

Três homens eminentes, nenhum dos quaes conhecia os traba
lhos dos outros, a lançavam quasi a um tempo a corrente da pu
blicidade: Mayer na Allemanha, Colding na Dinamarca, Joule em 
Inglaterra. 

Desde essa epocha memorável trinta annos decorreram apenas, 
e a semente, então levada a terra, tem produzido constantemente 
novos e cada vez mais abundantes fruclos. 

Nem admira. 
A experiência, com os seus processos mais engenhosos, e o 

calculo, com os seus poderosos meios de deducçào, haviam desde 
logo sido postos ao serviço das novas ideias; ao mesmo tempo que, 
na sua cultura, se mostravam infatigáveis, não só os 1res sábios 
que citámos, mas ainda uma notável plêiade de obreiros, onde 
apparecem, entre tantos outros, os nomes illustres de Clausius, 
de Helmholtz, de Uankine. 

Assim, a primeira descoberta muitas outras vieram suecessiva-
mente junctar-se, e o que nào era mais que um simples capitulo 
da physica, tornou-se um corpo de doutrina de grande amplitude, 

A 



Omnium olfectuum naluralium causae 
concipiuntur per rationes mechanicas, 
nisi velimus omnem spem objicerc ali— 
quid in physicis intelligendi. 

HUYGENS. 

O calor, accumulado nos corpos, é sempre na essência o mesmo; 
produz a mesma sensação, mais ou menos intensa, e manifesta-se 
pelo mesmo cortejo de phenomenos. Comtudo a sua passagem de 
um para outro corpo pode operar-se por dous modos completa
mente distinctos. 

Se atravessa, lentamente e passo a passo, as moléculas de meios 
contínuos, diz-se que se propaga por conduclibilidade. 

Se porem se communica, rapidamente e a distancia, transpondo 
directamente o espaço que medeia entre corpos afastados, a pro
pagação diz-se por irradiação. 

A existência d'esté ultimo modo de transmissão do calor ficou 
perfeitamente assente na sciencia, desde que Prévost mostrou que 
uma lente convexa, feita de golo, era capaz de concentrar no seu 
foco calor sufficiente para incendiar a madeira. Isto provou evi
dentemente que o golo se deixava atravessar pelo calor sem o 
absorver, aliás fundir-se-ia. 

Demoremo-nos um pouco sobre a irradiação do calor. 
Existe entre o calor irradiante e a luz uma tal connexílo que 

n3o pode passar desapercebida, nem ao estudo o mais superficial. 
Em toda a parte, onde pode encontrar-se um raio luminoso, 

encontra-se, como seu compaubciro inseparável, um raio de calor. 
A luz e o calor caminham sempre conjunctamente: rellectem-se 

do mesmo modo; refractam-se segundo as mesmas leis. 
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Quando atravessam o prisma, a luz decompõe-se em luzes de 
cores différentes formando um espectro, e o calor produz tam
bém um espectro calorífico, formado por irradiações de diversa 
thermochrose. 

Kmíim, sabendo-se que a luz reunida a luz podia dar obscuri
dade, em virtude do phenomeno das interferências, Foucault e 
Fizeau mostraram (a) que um phenomeno egual se dá com o calor, 
e que calor juncto com calor pode produzir frio: — notável des
coberta que veio confirmar, d'um modo brilhante, as ideias susten
tadas por Melloui desde 1842 (6), segundo as quaes o calor e a 
luz, confundidos em um raio simples, nOo suo senão duas proprie
dades distinctas de uma mesma causal 

Para os phenomenos de calor irradiante, devemos portanto ad-
initlir a mesma explicação que dermos para a luz. 

Sobre a natureza da luz, dous systèmes distinctos se têm de
batido, como todos sabem, desde remotos tempos: o systema do 
emissão e o das ondulações. 

No primeiro, sustentado por Newton, a luz não c mois que um 
fluido, formado de moléculas tenuissimus, lançadas pelos corpos 
luminosos em todas as direcções, como uma chuva de projecteis, 
que, atravessando os humores do olho, vão ferir a retina e pro
duzir a visão. 

No segundo, aproveitou-se a ideia, admiltida por Descartes, de 
que os espaços interplanetares são cheios por uma materia subtil, 
denominada ether, e suppoz-se que a luz é produzida por ondu
lações d'este ether, análogas os que no ar almospherico originam 
o som. 

A hypothèse newtoniana levou por muitos annos grande van
tagem sobre a sua rival. O celebrado nome do grande sábio inglez 

(o) Comptes rendus de l'Âcad. des Sc. de Paris, t. xxv. 
(6) Bibliot. univ. de Genève, 1842. 
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era de per si só garantia segura da sua exactidão, em um tempo 
em que a auctoridade tinha ainda grande valor. 

Alguns homens notáveis empenhavam-se, é verdade, em fazer 
triumphar a hypothèse das ondulações. Em vez porem de procu
rarem na experiência o apoio de suas ideias, recorriam a consi
derações de outra ordem. 

Eis aqui, por exemplo, um argumento apresentado por Euler, 
que bem revela o espirito ifaquella epocha: «Para perceber um 
objecto pelo tacto, dizia o celebre geometra, é necessário que os 
nossos orgSos se apoiem sobre elle. Quanto aos cheiros, sabemos 
que são produzidos por partículas moterines emanadas dos corpos 
voláteis. Quando se tracta de ouvir, nada é desmembrado do corpo 
sonoro. A distancia a que os nossos sentidos reconhecem a pre
sença dos objectos é nulla no caso do toque, pequena no caso do 
cheiro, bastante grande no caso da audição; esta distancia torno-se 
considerável no caso da vista. Seguindo esta progressão, devemos 
crer que a vista percebe do mesmo modo que o ouvido, e nâo à 
maneira do olfato; devemos suppor que os corpos luminosos vi
bram como os corpos sonoros, em vez de emittirem particulas 
como as substancias voláteis (a).» 

Taes argumentos, segundo cremos, não são de natureza a pro
duzir a menor convicção. Revelam agudeza de espirito, em ele
vado grau; mas nâo passam de argucias subtis. É comtudo um 
estudo interessantíssimo, pelo lado histórico, o d'esté dehate de 
ideias oppostas, sempre caloroso, e verdadeiramente animado nos 
fins do século xvu. 

No presente trabalho não podemos porem insistir sobre esto 
ponto, não só porque isso nos levaria mui longe, mas principal
mente porque a questão de que falíamos não appareceu aqui senSo 
por incidente. Limitar-nos-emos portanto a expor summariamente 
as verdadeiras provas que, com o andar do tempo, fizeram ba
quear o systema de Newton, levando as ideias cartesianas a serem 
admittidas geralmente. 

O systema das ondulações foi proposto, como 6 sabido, em 

(o) Cit. por Saigey—La physique moderno, pag. 47, e por Tyndall — La 
chaleur, etc. 
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uma epocha em que se suppunha infinita a velocidade da luz. 
Neste supposto, era com efFeito impossível admittir uma emissão. 
Imaginou-se então no espaço um fluido invisivel, encarregado de 
transmittir instantaneamente a qualquer distancia o choque que 
lhe fosse impresso pelas moléculas do corpo luminoso. 

Depois d'isso porem reconheceu-se que a luz, na sua passagem 
d'um para outro ponto, pode gastar um tempo apreciável, se é 
considerável a distancia que tem a percorrer; e suecederam-se, 
umas ás outras, diversas determinações da sua velocidade. 

Em 1676 calculou-a Hoemer, estudando os eclipses dos satel
lites de Jupiter, em 311136 kilometros por segundo; em 1727 
descobriu Bradley o phenomeno da aberração por meio da qual a 
achou Struve egual a 307794 kil.; e mais tarde Fizcau mediu-a 
á superfície da terra, e obteve 314840 kil. 

D'esté modo parece que o systema da emissão teria ganho al
gum terreno. Comtudo os números achados s8o de tal ordem, que 
mal podem imaginar-se partículas materiaes animadas de seme
lhantes velocidades; e assim não é sem razão que alguns auetores 
vêem, no valor da velocidade da luz, um .argumento de certo 
peso contra a hypothèse newtoniana e a favor do systema das 
oudulaçôes (a). 

A nosso vér porem este systema nflo carece de recorrer, para 
seu apoio, a nenhuma consideração de tal ordem. Basta-lhc re
cordar a maneira elegante e feliz, pela qual veio explicar todos 
os phenomenos da optica e abrir caminho a novas e importantís
simas descobertas, para não poder deixar de ser admittido. 

É este o caracter essencial dos systemas fecundos—são con
struídos pelo methodo induetivo, tomando para base um certo 
numero de factos, e a experiência deve depois confirmar todas as 
consequências que d'elles forem legitimamente deduzidas. 

E é o que se dá com o systema das ondulações. 
De facto estabelecendo a analogia entre os modos de propa-

(a) Laugel —Problèmes de la nature. 
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gação da luz e do som, de forma que se produzam para a pri
meira no ether phenomenos comparáveis aos que para o segundo 
se produzem no ar, obteremos immediatamente a explicação dos 
phenomenos ópticos os mais complicados e différentes. 

A sensação da visão resulta do choque do ether sobre a retina, 
como do choque do ar sobre o órgão auditivo resulta a do ou
vir.— A reflexSo da luz é inteiramente semelhante á do som. 
—As différentes cores do espectro solar correspondem aos sons 
de différente altura, dependendo assim do comprimento das ondas, 
em quanto a sua intensidade depende da amplitude das mesmas. 
—Os phenomenos notáveis, e completamente incomprchensiveis 
no systema newloniano, revelados primeiro por Grimaldi e depois 
por outros observadores, que mostraram como a obscuridade pode 
resultar da sobreposição de dous raios de luz, são ainda facil
mente interpretados: resultam da interferência das ondulações. 
—Finalmente a polnrisaçao da luz também se explica com faci
lidade na hypothèse das ondulações; e esta explicação é impor
tantíssima, por mostrar o único ponto em que deixa de haver 
analogia entre as ondulações do ether, e as do ar atmosnherico 
na producção do som. A polarisnção, com effcito, exige que as 
vibrações luminosas sejam transversaes e as do ar, no caso do 
som, são longitudinaes. 

Eis aqui portanto um grande numero de phenomenos os mais 
variados que o systema das ondulações explica com facilidade, e 
só por isso poderia ser admitlido sem hesitação; mas accresce que 
elle pode apresentar ainda em seu favor os relevantes serviços 
que a sciencia tem prestado. 

Por meio da analyse mathematica têm d'elle deduzido analisa
dos geómetras numerosas consequências, e até hoje a observação 
tem vindo sempre confirmal-as. 

«Algumas d'estas deducçòes, diz Laugel (a), tím um caracter 
estranho e completamente inesperado: pode-se ousadamente affir-
mar que a experiência só nunca as leria feito descobrir. Como se 
adivinharia, por exemplo, que penetrando nos cristaes, sob um an
gulo particular, um raio luminoso podesse sahir não ja rectilíneo, 

(o) Laugel —Science et Philotophie, pag. 8. 
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mas desdobrado debaixo da forma d'urn cone luminoso composto 
d'uma inGnidade de raios? Foi comludo o que em Inglaterra Ha
milton havia deduzido da analyse e que Lloyd teve o mérito de 
verificar por meio d'urn apparelho óptico de invenção sua. Assim 
se corroboram mutuamente a observação e a theoria. E quantos 
outros exemplos nao poderiamos citar para mostrar os benefícios 
d'esta alliança fecunda! Não recordarei mais que um ainda: a 
antiga theoria da emissão exigia que a luz tivesse maior velocidade 
de propagação na agua do que no ar; a theoria nova chega a con
clusão opposta. Arago teve a ideia de as sujeitar a prova compa
rando directamente as duas velocidades: sob a sua direcção, um 
engenhoso phvsico, Foucault, chegou a realisar esta experiência 
decisiva, cujos resultados deram ás ideias novas a sancção a mais 
brilhante.» 

Tal é pois o système que devemos adoptar na explicação dos 
phenomenos do calor irradiante, que não-deve ser assim consi
derado sen3o como um movimento vibratório transportado no 
ether, através do espaço. Resta saber de que forma deva ser con
siderado o chamado calórico sWico, isto é, o calor quando se 
accumula nos corpos. 

Ninguém deixara, sem duvida, de affirmar immediatamente que 
não pode elle deixar de ser olhado também como movimento. 

E d'esté modo somos naturalmente levados a uma nova hypo
thèse, apoiada hoje em numerosas e brilhantes confirmações, — 
a theoria dynamica do calor — a qual explica os phenomenos do 
calor stalico desenvolvendo as suas analogias com os phenomenos 
sonoros, da mesma forma que a irradiação do calor foi cxplicailii 
pelas suas analogias com a propagação do som. 

Segundo esta maneira de ver, do mesmo modo que o choque 
d'urn martello contra um sino, ou o attrito d'urn arco contra a 
corda, originam um som, que não 6 mais que um movimento vi
bratório, equivalente á força viva dispendida em produzil-o, assim 
lambem o calor accumulado cm um corpo deve ser olhado como um 
movimento das moléculas deste, susceptive! de ser produzido por 
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acções mechanicas, em que a força viva dispendida lhe seja equi
valente. 

Taes s3o as ideias hoje aceites sobre a natureza do calor, ap-
parecidas aqui naturalmente como uma deducçûo de princípios 
lheoricos geralmente admitlidos, mas a que vSo levar-nos ainda 
outro género de considerações. 

Procuremos a lei que. no movimento d'uin po ito material su
jeito a uma força constante F, rege as variações da velocidade. 

As formulas relativas a este movimento sâo, como é sabido. 

1 
V = VQ+Gt er=sVQl + — GP 

das quaes immediatamente se deduz, chamando («j rj) os valores 
da velocidade para os tempos (íj, t%) e (cj, e2) os espaços per
corridos no fim dos mesmos tempos, 

t,s8 __ „,« = 2Gu0fâ + G V - 2Gt>„<i — G*l? 

= 2G(ea —n) 

F 
que, em virtude do valor conhecido da massa, m = —-, se reduz 
a 

2F 
t>4

2 — v i * = — (f2 — e i ) ; (1) 
m 

o que quer dizer que — em um intervallo qualquer a variaçílo do 
quadrado da velocidade é egual ao dobro da força motriz, multi
plicado pelo espaço percorrido e dividido pela massa —. 
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A equação (1) pode tomar a forma 

_ mVíi _ __ m v , í — //(e2_ n). 

E, como em meehanica se dá o nome de força viva a metade 
do producto da massa pelo quadrado da velocidade (a), e se chama 
trabalho o producto d'uma força constante pelo caminho que per
corre o seu ponto de applicaçSo na direcção da mesma força (6); 
a lei precedente pode enunciar-se do modo seguinte: 

No movimento uniformemente variado d'um ponto material o 
trabalho da força em um dado tempo é equal á variação da 
força viva nesse intervallo. 

Ë este o chamado principio das forças vivas, que, como vamos 
ver, se généralisa facilmente para o caso do movimento qualquer 
d'um systema de pontos materiaes. 

(o) «A razão é porque esta quantidade—mv* representa numericamente 

o trabalho que a força cffecluou para communicar ao movei a velocidade 
que actualmente possuc; e alem d'isso porque, se a este movei, dotado da 
velocidade v, se applica uma força egual e de sentido contrario á que lhe 
communicou esta velocidade, o movei será levado ao repouso, depois de 
percorrer um caminho egual ao primeiro, e por conseguinte depois d'um 
segundo trabalho egual c de sentido contrario ao que primeiro fc eflectuou. 
D'onde resulta que o movei, dotado da velocidade v, é equivalente ao tra
balho que esta velocidade lhe imprimiu, ou, em outros termos, que o movei 
traz incorporado comsigo, no seu movimento, o trabalho primitivo. É por 

isso que a quantidade — mw* 6 chamada força viva, para exprimir que re
presenta este trabalho em movimento, susceptível de ser regenerado no mo
mento que quizcrnios.» Frcycinet—Traité de mécanique ralionelle, pag. 
HO. Veja-se lambem: Sonnet—Diet, des math. appl. vbo Force vive. 

(b) A palavra trabalho foi introduzida por Poncelet na mechanica. «Em 
geral, nas machinas, tracla-se sempre de exercer um certo esforço sobre 
um corpo movei, de sorte que o effeito obtido 6 proporcional ao producto 
d'esté esforço pelo deslocamento do seu ponto de appbcação. Foi este pro
ducto que Poncelet chamou trabalho.» Sonnet—hoc. cit. vbo. Travail. 
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Para isso, notemos que, se tivéssemos ainda um ponto material 
único, mas sujeito a um movimento qualquer, a variação da força 
viva em um intervallo infinitamente pequeno dl seria 

—- m(v -+• du)2 —• mv2 = mvdv; 

e o trabalho correspondente a esse mesmo intervallo seria, cha
mando X, Y, Z, os resultados da decomposição de todas as forças 
que actuam sobre o ponto segundo 1res eixos coordenados rectan
gulares, representado pela expressSo Xdx+\dy\ Zdz, pois que 
como com sunimu facilidade se pode demonstrar o trabalho da 
resultante de duas ou mais forças à egual a somma dos trabalhos 
das componentes. 

Portanto teríamos 

mvdv = Xdx J Ydy + Zdz. 

E para um tempo finito nchar-se-ia : 

— m»» mi>o2 = . / (Xdx + Ydy + Zdz). 

Para o caso d'urn systems de pontos nao temos pois mais do 
que conceber formadas, para cada um d'elles, equações análogas 
a esta, cuja somma daria:' 

v i . m „ * _ 2 - 1 mro* == y {Xdx + Ydy + Zdz) (8) 

que pude enunciar-se da maneira seguinte: 
No movimento d'um systtma de pontos mater in es qualquer, a 
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somma das variações das forças vivas dos dhtrsos pontos, isto é, 
a variação da força viva do mesmo sijstema é egual á somma dos 
trabalhos das forças durante o mesmo tempo. 

Tal é, do modo mais geral, o enunciado do conhecido prin
cipio das forças vivas, pedra fundamental sobre que assenta em 
mechanica toda a theoria do effeito das machinas, e ao qual se 
costuma dar, quando é applicado a esse fim, uma forma um pouco 
différente. 

Para isso notaremos que, em todas as machinas, se deve at-
lender a duas espécies de forças: umas sílo destinadas a imprimir 
ou conservar o movimento aos seus différentes pontos, e por isso 
se chamam forças movenies; outras actuam em sentido contrario, 
e sûo chamadas forças resistentes. 

Assim, se chamarmos P uma qualquer das primeiras e Q uma 
das segundas, e designarmos por Pdp e -Qdq os trabalhos por 
cilas executados, será iPdp o trabalho executado pelo conjuncto 
das forças moventes, isto é, o trabalho motor, e IÇdq o trabalho 
das forças resistentes, ou simplesmente o trabalho resistente. E a 
equação das forças vivas tomará a forma 

ïLmv*—ï±-mv(?=:f2Pdp—/2Qdq (3J 

que exprime que—em uma machina qualquer a variação das 
forças vivas, em um dado intervallo, 6 egual ao excesso do tra
balho motor sobre o trabalho resistente.— 

Vê-se pois que, se a machina chegar a um estado de movi
mento uniforme, como então as velocidades se tornam indepen
dentes do tempo, a equaçáo (3) dará 

ïPdp — IQdq <*» 0 
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o que significa que o effeito da machina consistirá em transformar, 
a cada instante, o trabalho motor elementar em uma quantidade 
egual de trabalho resistente. 

Vô-se mais que, se as velocidades n3o chegarem a tornar-se 
constantes, mas vierem a variar periodicamente, como acontece 
nas machinas de movimentos alternativos, teremos ainda a ultima 
relação, que indica a transformação do trabalho motor em tra
balho resistente, níío ja para um tempo qualquer, mas sim para 
toda a duração de um periodo, ou para um numero inteiro de 
periodos. 

Foi para esta transformação de trabalhos que quizemos prin
cipalmente chamar a BtfëhçSo. Como um trabalho effectuado, ou 
a eflectuar, não 6 no fundo mais que um movimento executado, 
ou a executar, collige-se dos raciocínios apresentados que toda 
a machina, que é destinada a vencer uma resistência a custa de 
uma acçSo mechariica qualquer, nao produz em ultima analyse 
outro efieito que nao seja a transformação d'um movimento em 
outro, cujo aspecto 6 différente. 

A mesma transformação de movimentos se produz em outros 
phénomènes conhecidos: ta! 6, entre muitos, o phenomeno da 
percussão dos corpos perfeitamente elásticos. Sabe-se, por exem
plo, que, quando uma esphera elástica 6 impellida contra uma su
perficie resistente, a esphera se reflecte, animada d'um novo mo
vimento em sentido contrario do primeiro, sem que haja o menor 
dispêndio de força viva, isto 6, conservando-se integralmente o 
movimento que a animava, o qual soflreu apenas uma transfor
mação. 

Podemos vêr ainda uma transformação de movimentos, no caso 
da percussão de um martello contra a superficie d'um sino. É 
verdade que então o movimento do martello parece desapparecer, 
sendo annullado pelo choque; comtudo as partículas do sino entram 
em vibraçflo, pois que os phénomènes sonoros se manifestam; como 
poderíamos portanto deixar de ver, no movimento vibratório que 
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assim apparece uma novn forma do movimento que animava o 
martello?... seria rejeitar a evidencia. 

Generalisando estes factos vô-se. pois, que uma impulsSo uma 
vez dada a um corpo, e que lhe faz adquirir uma forma determi
nada de movimento, parece susceptível sempre de transformar-se, 
de modo a ir animar outros corpos de movimentos perfeitamente 
différentes do primeiro, sem que nestas transformações haja perda 
da força primitiva. 

É pelo menos esta a conclusão a que a theoria conduz, se bem 
que, na practica, n8o seja nunca possível realisal-a perfeitamente. 

E, com effeito, pelo que diz respeito as machinas, nunca o tra
balho motor é completamente transformado em trabalho resis
tente util; uma parte d'elle é sempre annullada pelas chamadas 
resistências passivas, e assim é inutil relativamente ao effeito que 
a machina deve produzir. Do mesmo modo, nos phenomenos do 
choque, nao 6 nunca possível realisar a condição da perfeita elas
ticidade, exigida pela theoria, para que nao haja perda de força 
viva. 

Ha portanto sempre uma destruição inexplicável de movimento, 
e a porção destruída pode até em muitos casos adquirir grande 
valor. É o que, por exemplo, acontece no caso do choque de 
corpos muito pouco elásticos. 

Supponhamos duas espheras de chumbo de egual peso, e sus
pensas a dois fios de tal modo: 1.° que os centros se achem sobre 
a mesma horisonlal; 2." que ellas se toquem pela peripheria; 
3.° que os fios de suspensão sejam parallèles, quando ellas se 
acham em contacto. Afaslemol-as dn sua posição, conservando-
Ihes os centros sempre no mesmo plano, determinado pela pri
mitiva posição dos fios, e depois de as havermos elevado ambas 
a eguaes alturas, abandouemol-as a si mesmas. Sabe-se que ellas 
se chocam ficando quasi instantaneamente em repouso, e assim a 
força viva, isto é, o movimento que as animava, parece desappa-
recer completamente. 

Reflectindo porém um pouco, nfio podemos deixar de ser fe
ridos pelo absurdo d'um egual resultado, pois um desappareci-
mento d'essa ordem seria uma verdadeira aniquilação, e em a 
natureza «nada podo crear-se nem aniquilar-se»: é esta uma ver-
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dade de todo o ponto racional, que a chimica moderna tornou 
bem patente, relativamente aos pesos das substancias que figuram 
nas diversas combinações, e que Lucrécio exprimia já quando 
dizia: «ex nihilo nihil, nihil in nihilum verti potest.» 

Como explicaremos portanto aquelle phenomeno? como fugi
remos ao absurdo a que fomos conduzidos? eis o que deve pre
sentemente tomar-nos toda a attençíSo. 

A observação a mais attenta, feita immediatamente após o 
choque das duas espberas de chumbo, mostra que cilas voltaram, 
sob todos os respeitos, ao estado primitivo; notando-se unica
mente uma certa elevação de temperatura, tanto mais apreciável, 
quanto maior é a altura a que antes do choque são as espheras 
levantadas. 

Ao desapparccimento de força viva, que nos embaraçava, cor
responde pois um apparecimento de calor, que egualmente carece 
de explicação; e entre estes phenomenos parallelos parece desco-
brir-se uma certa dependência, traduzida pela proporcionalidade 
que entre elles parece dar-se. 

Admitlida esta proporcionalidade, tudo o que precede se ma
nifesta debaixo d'uma nova luz. Entre o calor originado c o tra
balho ou força viva que se destruiu ha assim uma verdadeira equi
valência; e o movimento não deixou de ser visível, senão para 
reapparecer sob a forma de calor: conclusão perfeitamente em 
harmonia com as ideias a que nos levou o estudo do calor irra
diante, mas que, quando taes ideias fossem regeitadas, nem por 
isso deixaria de constituir um principio scienlifico bem averiguado. 

E cumpre notar, para dar a este ponto o desenvolvimento cor
respondente a sua importância, que o phenomeno que acabamos 
de estudar não é o único, em que a uma aniquilação inexplicável, 
e até absurda, de movimento corresponda uma criação egual
mente absurda de calor, e que assim nos conduza como a uma 
necessidade 6s ideias que expozemos. Todos os casos de desen
volvimento ou desapparição de calor por acções mechanicas, bem 
analysados, levariam ao mesmo resultado. Apresentaremos alguns 
dos mais conhecidos. 

n 
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ATTHÏTO.S. O altrllb é, em todas us machinas, um consumidor 
insaciável de trabalho, é a principal das residências passivas. Desde 
as machinas mais simples aie as mais complicadas, é em todas 
de necessidade sacrificar uma parte da energia motriz, que é an-
nullada pelos attritos. Mas sabe-se ao mesmo tempo que eïiorme 
quantidade de calor sflô susceptíveis ile desenvolver. Hiimfdrd, 
fazendo exercer, no interior d'uma caixa contendo dez litros de 
agua, o trtlrito d'urti cylindro de feri*o contra uma haste,'por elle 
envolvida, e do'inesmo metal, obteve um grau de culor sufficierite 
para produzir a ebulliçfioda 'agua, que primeiro se achava a ÍÍ3°. 
DaVy esfregava dois pedaços de gelo, em um logar cuja tempe
ratura se achava abaixo de -zero, e a fusão operava-se em muito 
pouco tempo. Nas mflos dos selvagens, dous pedaços de madeira, 
convenientemente escolhidos, incenddiam-se só pelo attrilo. E'esta 
fonte de calor 6 até'reconhecida de tanta importância, que é só 
ao attrito contra o ar que se attribue o calor preciso para pro
duzir a incandescência dos nerolithos. 

PKIICUSSÔES. Na percussão ha lambem uma perda de trabalho 
mechanico. Quandoum marlello'cie sobre uma bigorna, annulla-se 
um trabalho egual ao producto do peso do martcllo pela altura 
da queda. Mas a este phenomeno corresponde o apparecimento 
de calor. Se sobre a bigorna esta um pedaço de chumbo, vemoUo 
aquecer notavelmente, e uma haste de ferro ou de aço é susce
ptive! de tomar a eòr rubra por choques repetidos. Nos navios 
couraçados observa-se que as placas resistentes que formam'a 
couraça, sujeitas ao choque violento das balas, impellidas pela 
enorme força dos canhões modernos, acabam por adquirir lambem 
a côr rubra, devida ao calor produzido por esta enérgica acçíío 
mechanica. Egual desenvolvimento de calor se produz sempre 
após o choque de corpos muito pouco elásticos, condição neces
sária para que o trabalho mechanico desappareça, e ja dissemos 
que assim acontece no caso do choque de dous pêndulos de chumbo. 
As percussões constituem pois uma fonte de calor uflo menos im
portante que o attrito, e foi, reconhecendo esla verdade, que 
Mayer, querendo explicar a origem do calor solar, nûo duvidou 
altribuil-a a repetidos choques, efíectuados a superficie do sol. 
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COMPMÎSSÔES. A compressibilidade, muito sensível nos gazes, 
é comtudo uma propriedade commum a todos os corpos da na
tureza. Nao ha nenhum que, debaixo da influencia d'umo forte 
pressão, nao diminua de volume. E é claro que a força, destinada 
a produzir este effeito, dá logar a um trabalho mechanico ique par 
rece annullar-se. Todos sabem, porém, que pela compressão se 
desenvolve calor, e um apparelho, .muito conhecido, o.chamado 
fusil pneumático, mostra quanto é importante a quantidade de 
calor que a simples compressão do ar é susceptível de produzir, 
a qual, nesse apparelho, é sufficicnte para determinar a inflam-
maçao da isca, ou de qualquer outra substancia muito combustível. 

EXPANSÃO isios GAZES. NOS phenomenos que temos analysado 
observamos constantemente dois factos parallelos: annullaçáo de 
trabalho mechanico por um lado, c por outro apparecimeulo de 
calor. A,expansão dos gazes produz eíFeitos contrários. Ohserva-se 
geralmente que, se um gaz, que oceupava um determinado es
paço, 6 obrigado a expandir-se por um espaço maior, a sua tem
peratura se abaixa sensivelmente. É assim que em um thermometro 
de B/eguet, collocado debaixo do recipiente da machina pneumá
tica, se nota o desvio da agulha indicativo do frio, a medida que 
o ar se vai rarefazendo. É ainda assim que, se comprimirmos um 
gaz em um vaso cyliudrico por meio d'um embolo, e deixarmos 
estabelecer o equilíbrio de temperatura com os corpos visinhos, 
abandonando em seguida o embolo observa-se um resfriamento 
que pode ser considerável. Mas, em qualquer d'estes dois casos, 
ha um trabalho mechanico produzido : no primeiro, a passagem 
do ar do recipiente para o corpo de bomba ; no segpndo, a ele
vação, do embolo. 

MoTOiíESrTHEitJHicos. A producçao do trabalho na machina a 
vaj)or,e, em geral, em todas as machipas de fogo, offerece toda 
a analogia com o caso que acabamos de estudar. Em todas o tra
balho 6 devido ás variações de volume de um corpo aeriforme-.-
,vflpor, ou,gaz. E nota-se que o fado da creaçáo de trabalho é 
sempre acompanhado d'uma perda de calor. Foi o que Seguin 

impstrou primeiro e Hirn depois confirmou por experiências di-
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versas, as quaes Kegriatilt mais tarde se deu ao trabalho de ie-
petir e variar, chegando aos resultados seguintes. Achou 16 ca
lorias perdidas sobre 653 que entravam no cylindro, para uma 

machina a vapor a 5 atmospheras, e 34 para outra: isto é, — do 

color total, no primeiro caso, e—- no segundo, eram completa

mente destruídos. 

Os factos, que acabamos de apresentar, e que poderíamos va
riar ao infinito, mostrando a destruição de trabalho mechanico 
acompanhada do desenvolvimento de calor, e por outro lado ap-
parecimento de trabalho quando o calor parece deslruir-se, levam, 
combinados com as ideias que expuzemos sobre a natureza do 
calor, a admiltir sem a menor repugnância que um movimento, 
animando a totalidade da massa de um corpo, possa lransmittir-se 
a cada uma das suas partículas, produzindo a vibração molecular, 
em que o calor consiste, e inversamente. Alguns s5o até t&o fri
santes que, mesmo na epocha em que a materialidade do calórico 
era geralmente reconhecida, obrigavam jo homens dos mais emi
nentes a reagirem contra ella. Kumford, por exemplo, depois das 
suas experiências sobre o attrito, nao só foi um impugnador con
victo das ideias que entflo vogavam sobre o natureza do calor, 
mas chegou, podemos afoutamente dizel-o, a apresentar em gér
men a concepção fundamental de toda a thermodynamiea. 

Os trabalhos de Kumford nfio tiveram, porém, a ventura, na 
occasiílo do seu apparecimento, de produzir bastante sensação no 
orbe scientifico. Ficaram como que esquecidos, e.só foram verda
deiramente notados mais tarde, quando a ideia da equivalência do 
calor e do trabalho apparece claramente formulada na physica, 
como uma nova luz que devia illuminar de repente todo o vasto 
horisonte d'esta sciencia. 

Ksta ideia importantíssima é uma natural consc juencia de tudo 
o que levamos dicto. !)e facto, se o calor é um modo particular 
de movimento, se nos diversos phenomenos em que este agente 



25 

entra em jogo com acções meclianicas, estas se transformam 
naquelle, ou elle nellas, é de força que. a uma dada quantidade 
de trabalho destruido, corresponda sempre a mesma quantidade 
de calor creado, e inversamente; o que quer dizer que, procu
rando nesses diversos phenomena* a relação entre o trabalho e o 
calor, deveremos encontrar sempre e invariavelmente o mesmo 
numero. 

Este numero, um dos mais importantes elementos da physica 
moderna, é o equivalente mechanico do calor. Designal-o-hemos 

pela lettra E? e a fracção —, que é o equivalente calorífico do 

trabalho, será designada por A. 
Devemos portanto tractar de determinar o equivalente E por 

experiências as mais variadas, pois que, se desta forma obtiver
mos valores concordantes, teremos a melhor confirmação das 
ideias até aqui apresentadas. 

Podemos, porém, desde já contar com alguma divergência'nos 
resultados, por quanto, alem dos erros inhérentes em geral a 
quaesquer experiências, ha neste caso, como é fácil de ver, cir-
cumstancias que fazem com que os processos de que devemos 
fazer uso nos nSo possam dar immediutamenle o numero procu
rado. 

Supponhamos por exemplo, e primeiro que tudo, que a expe
riência a effectuar devesse ser baseada na producçáo do calor por 
meio do attrito, sendo approximadamente disposta como a ex
periência de Rumford, de que faltámos. Se neste caso se medisse, 
por um lado o trabalho effecluado, e por outro o calor que ap-
parece a mais na agua, a relação entre os números obtidos, abs-
trahindo mesmo dos erros de experiência, nSo exprimiria com 
rigor o equivalente procurado. Com efíeito, o trabalho consumido 
n3o seria unicamente empregado em elevar a temperatura da 
agua, outros effeilos devia ainda produzir: linha de effectuar a 
dilataçSo da mesma agua; o, conseguintemente, nao só lhe era 
forçoso vencer a pressão externa, que pesa constantemente sobre 
todos os corpos, mas devia alem d'isso triumphar das ligações 
existentes entre os átomos, o que era produzir um trabalho ia-
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tirno; Assim, chamando T o trabalho dispendido, Q o calor pro
duzido, K o trabalho externo, e l o trabalho interno, teríamos 

T - K + Í + Í Í Q , 

dvóride 
T * K j I 

— = E + —- -f- —- ; 
Q Q Q 

e esse seria o resultado fornecido pelas experiências, o qual pode 
ser muito différente para cada uma d'ellas, pois K e I não téra 
em ttfdas o mesmo valor. 

Supponhamos agora que, na experiência planeada, tenha de 
haver trabalho produzido á custa de calor que desappareça. O ca
lor Q absorvido é claro tambem que deve produzir três effeitos 
diversos: 1.° uma elevação de temperatura q; 2.° um trabalho 
interno I; 3.° um trabalho externo K; e sera 

Q = ?- t-AI-r-AK; 

a relaç8o entre o trabalho c o calor não daria portanto ainda ri
gorosamente o equivalente desejado. 

È pois de toda a necessidade, antes de expor 09 melhodos de 
que se tem lançado mão para a determinação do equivalente me-
chanico do calor, procurar uma expressão que dè, d'um modo 
geral, a relação existente entre o calor absorvido ou desenvol-
yido, em uma experiência, c o trabalho creado ou destruído. 

Para isso consideremos primeiro que tudo o corpo, sobre o 
qual deve recahir a experiência» sujeito unicamente a forças in* 
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ternas, isto é, as acções mutuas das suas moléculas, e. cajculcmoa 
o trabalho devido a tnes forças. 

Como um corpo pode ser considerada um syŝ ema de, no/itos 
materiaes, chamemos m e ml as massas de dois d'esses pontos. 
Seja >• a sua distancia; e sejam (x, y, z) e (#', y', z') as suas 
coordenadas, referidas, a tijes eixos íjxos orlhogonaes, É claro que 
a sua acção mutua será composta de duas forças ejjuaes e oppos-
tas, applicadas, uma ao ponto m e outra ao ponto m', cuja direc
ção será a da recta que os une, e cuja expressão sera mm\ (r), 
sendo o (r) uma funcçáo positiva ou negativa, segundo houvermos 
a considerar uma attracçáo ou uma repulsão. 

Decompondo a força applicada em m, segundo os (,ses eixos 
coordenados, acharemos pára, as componentes X, Y e Z: 

X = mm'f(r) cosa 

Y = mm'<p (r) cos [3 

Z = mm'9 (r) cos y 

e o seu trabalho elementar será 

Xdx + Ydy-t-Zdz 

= m[ W; [{*' - x) dx -h («/ '- y) (fy + fá r- z) <jí]. 
r 

Procedendo da mesma íurma a respeito «la força applicada em 

= mm'<p(r)——-

= mm'9(r)y-^ 

= m r o ' < ç ( r ) - - -



28 

m', teremos 

— (Xdrf-t-Ydy'+Zdz1) 

^mm'f^} [{x'—x) dx'-h{y'~ y) dy'+ {z'—z) dz']. 

Para a acção mutua das duas moléculas m e m', viré pois: 

-tnm'^[(x'-x){da/-dx) | {y'-y){dy'-dy) \ {z'-z){dz'-dz)]. 

Mas, por outro lado, temos 

r » = ( * '  *)* + (y'- y) 2 + (z — z)\ 

d'onde 

rdr={x'—x){dx'-dx)+(y'-y) {dy'-dy)+{z'—z) {dz'-dz). 

■ Será portanto o trabalho elementar da acção mutua de m e m' 
expresso finalmente por 

— mm'y (r) dr — mm'dty (r), 
pondo 

/ — <p(r)dr«J»(r). 

E se considerarmos todos os pontos do systema, a somma dos 
trabalhos elementares das suas acções mutuas será 

2mm'diji (r) = d2mm'| (r), 
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sommatorio composto de tantos termos, quantas as combinações 
dos pontos materioes dous a dons. 

Suppondo, pois, que o systema, sujeito unicamente ás acções 
mutuas dos seus différentes pontos, passe d'um estado, caracte-
risado pelo indice 1 a outro, caracterisado pelo indice 2, a equa
ção das Forças vivas dará: 

2 —-tnoj*-2— m«)*=2mm'(J/(rs) — 2mm'ty ( r j ) . . . (4). 

donde 

2 — mvas— ïmm'ty (r8) = 2 — muj* — mm'<\i (rj), 

ou ainda 

2 —»it>a2-|-ir2=2 —»»t>i*-+-iTj (5), 

pondo 
— Imm'^ (r) • it; 

e d'aqui se conclue que a quantidade 2 -JJ- mv2+ ir tem um valor 

constante em toda a duração do movimento. 
Temos pois 

2—im>«+ x .= .C (6), 

o que exprime que — «quando um systema nSo é sujeito a acçSo 
de nenhuma força exterior, a sua força viva interna, augmentada 



(In grandeza it, permanece constante.» Precisemos a significação-
de IT. 

Tínhamos; posto /'—<p (r) d>~ 4*.(»), —imm'f (r)=ir ; \e~se  
pois. que a fut)cçai»nj;, send» obtida por utna integração, deve enrr. 
ctM r.u uma constante arbitraria, que TT fica encerrando egual-
uiente. 

Mas demonstra-se, em mechanica (a), que, se a expressão 
Imm'i]» r, que chamaremos /", e a que se dá o, nome de funcção 
das. forças* for um maximum* para um. certo estado do systema, 
este estado é de equilíbrio estável; e pode acontecer que tal 
funcçHo apresente muitos maxima. 

Concebamos pois que a constante arbitraria seja determinada 
pela condição de que o maior dos maxima da funcçáo f seja zero. 
A funcçao f, então, ficará sempre negativa e « sempre positivo. 

Posto isto, imaginemos que o systema, partindo do estado 
de equilíbrio estável correspondente ao maior dos maxima che
gue a posiçSo actual; o trabalho das acções interiores, neste in-
tervallo, sera dado, em virtude de (4), pela quunlidade negativa 
2mm'<]> (r) — 0, ou f—0, e portanto 0 — y.mm'y (r) = « seria 
o trabalho positivo que as forças interiores efectuariam, se o sys
tema deixasse o estado actual, para voltar a posição ideal de 
equilíbrio estável. 

Vemos assim que o primeiro membro da equação (6) é com
posto de duas quantidades, ambas positivas: a primeira é a somma 
das forças vivas de todos os pontos do systema, e é a ella que 
Rankine chama energia actual; a segunda representa o trabalho 
máximo que as forças interiores ou moleculares podem produzir, 
e é denominada pelo mesmo auctor energia potencial. Estas duas 
energias podem converter-se uma na outra: quando uma augmenta 
deve a outra diminuir da mesma quantidade, c a sua somma con
stante, designada em (6) por C, tem o nome de energia total do 
systema. Conseguintemente o theorema que a equação (6) ex
prime pode enuneiar-se do modo seguinte: 

«Em um systema, sujeito unicamente ás acções mutuas dos 
seus pontos, a energia actual mais a energia potencial, isto é, a 

(o) Poisson, Traité d« mécanique, t. li, ífiO. 

file:///e~se
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energia total do systema é constante.» É o <|ue a^oatece: com 
o universo (a). 

Supponhamos presentemente que o systema, alem das acções 
mutuas dos seus pontos, esteja ainda sujeito a pressões, ou outras 
forças exteriores. 

É claro que, quando lhe applicarmos o principio das forças vi
vas, acharemos 

2 _ f f l t 2 2 _ 2 i _ m S l 2 ^ A 2 : i - m „2 = 2T,- + 2TC, 

designando £Tj a somma dos trabalhos das< forças internas; e 2Te 
a somma do» das externas na passagem do estado I a 2. 

(a) Para a perfeita intelligcncia do texto niio nos parece desvantajoso 
apresentar aqui ^ seguinte excerpto do conhecido livro de Tyndall (trad, 
franc, de Moigno), La chaleur considéré* comme un mode de mouvement. 

«J'ai ici un pokls de ploml) attaché à une ficelle qui passe sur une poulie 
fixée au plafond de la salle. Nous savons que la terre et le poids s'attirent 
mutuellement; le poids repose maintenant sur la terre, et exerce une cer
taine pression sur sa surface. Ici la terre et le poids se touchent l'un l'autre, 
leur attraction mutuelle est satisfaite autant que possible, et leur rappro
chement mutuel a rendu tout mouvement impossible En tant qu'il s'agit 
de l'attraction de gravité, la possibilité de produire du mouvement cesse 
aussitôt que les deux corps qui s'attirent sont en contact actuel. 

«Je soulève ce poids. Le voici suspendu à 5 mètres au dessus du plan
cher, il est tout aussi immobile que lorsqu'il reposait sur le plancher; mais, 
en interposant un espace entre le plancher et lui, j'ai entièrement changé la 
condition de son existence. En l'éle*ant, je lui ai conféré le pouvoir de 
produire le mouvement. 11 y a maintenant en lui une possibilité d'action 
qui n'existait pas lorsqu'il reposait sur la terre: il peut tomber, et dans sa 
chute il peut faire tourner une machine ou exécuter un autre travail. Il n'a 
pas d'énergie tant qu'il pend là, mort et sans mouvement; mais l'énergie lui 
est possible; et nous pouvons très légitimement employer ce terme énergie 
possible, pour exprimer la puissance de mouvement que le poids possède, 
mais qu'il n'a pas encore exercée en tombant; nous pouvons l'appeler aussi 
• énergie potentielle,» comme quelques hommes éminenls l'ont déjà fait. 
Cette énergie potentielle dérive dans le cas actuel de la traction de la gra
vité, traction que néamoins ne s'est pas encore exprimé en mouvement. Mais 
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Mas, em virtude de (8), e chamando U, V e W a energia total, 
actual e potencial, 

A2Tj = wi — TC2 = — AW, 
e portanto 

AV + AW-ASTe, 
ou 

AU = A2TO, 

o que significa que — «a variaçSo da energia total d'um systema 
é egual á somma dos trabalhos das forças exteriores.» 

Supponhamos emfim que o corpo que consideramos, alem das 
forças internas e externas a que está sujeito, se ache em condições 

je laisse maintenant aller la ficelle, le poids tombe et atteint la surface de la 
terre avec une vitesse d'environ tO mètres par seconde. A chaque instant 
de sa descente, il était tiré en bas par la gravité, et sa force motrice finale 
est la somme de toutes ces tractions. Pendant l'acte de la chute, l'énergie 
du poids est active. On peut l'appeler énergie actuelle, par antithèse avec 
énergie possible. On peut aussi l'appeler énergie dynamique, par opposition 
à l'énergie potentielle, et nous pouvons donner le nom de force motrice à 
l'énergie avec laquelle le poids descend. Gardons-nous d'être inattentifs, 
car il faut que nous soyons promptement en état de distinguer entre l'éner
gie en réserve et l'énergie en action. Une fois pour toutes, acceptons les ter
mes de M. Rankine, et appelons potentielle, l'énergie en réserve; actuelle, 
l'énergie en action.... 

«Notre poids est parti d'une hauteur de 5 mètres; considérons-le après 
qu'il a parcouru le premier mètre de sa chute. La traction totale, si nous 
pouvons nous servir de cette expression, à dépenser en lui est alors dimi
nuée de la quantité exercée dans le parcours du premier mètre. A la hau
teur de i mètres, il a 1 mètre de moins d'énergie potentielle qu'il n'en 
possédait à la hauteur de S mètres; mais a la hauteur de 4 mètres, il a 
acquis une quantité equivalente d'énergie dynamique ou actuelle, telle que 
si elle s'exerçait dans une direction inverse, elle élèverait de nouveau le 
poids à sa hauteur primitive. Donc, lorsque l'énergie potentielle disparait, 
l'énergie dynamique entre en jeu. Dans l'univers tout entier, la somme de 
ces deux énergies est constante» Veja-se tambem Briot, Throrie mécanique 
de la chaleur. 
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taes que absorva, ou desenvolva, uma certa quantidade de calor. 
Considerado o calor como um movimento, ou como uma somma 
de forças vivas, é claro que a energia total será, por essa cir-
cumstaucia, modificada; e teremos, no primeiro caso, chamando Z 
a energia calorifica absorvida, 

AU==2T e+Z (7), 

e, rio segundo, chamando 71 a energia calorific» desenvolvida, 

2 T c = y U - r Z', 
ou 

• AU = 2 T 0 - - Z \ 

o que mostra que podemos acceitar a equação (7) em ambos os 
casos, suppondo Z positivo no primeiro caso, e negativo no se
gundo. 

Chamando Q a quantidade de calor, expressa em calorias, cor
respondente a energia Z, teremos Z = EQ, e portanto será 

AU = 2Te-f-EQ (8), 

donde 
0 = A(AU-2T C ) , 

ou finalmente 

'Q = A(AU + K) (9), 

designando K o trabalho exterior cffecluado pelo corpo. Eis aqui 
pois a relaçSo que buscávamos, e que é applieavel tanto ao mo
vimento absoluto do corpo, como ao movimento relativo ao centro 
de gravidade. Traduzida, mostra que — «a quantidade de calor 
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absorvida ou desenvolvida pur um corpo é equivalente á variação 
da sua energia mais o.trabalho externo executados 

Passaremos á determinação do,equivalente, seguindo nesta parte 
do nosso assumpto a exposição de Briot, auctor d'uma das obras 
mais completas de thermodynamica (a). 

As experiências mais celebres s3o as de Joule sobre o attrito. 
Nestas experiências, um trabalho exterior conhecido 6 gasto em 
produzir a fricção de dous corpos e desenvolver assim uma certa 
quantidade de calor, que se mede por meio d'um calorimelro. 

Um dos apparelhos de Joule é todo construído de latão. Com-
pôe-se d'um vaso calorimétrico cheio dagua, onde gira um eixo 
vertical, armado de 16 palhetas egualmente verticaes, que pas
sam pelos intervallos deixados entre laminas fixas ás paredes do 
calorimelro, a fim de augmentar o attrito do liquido sobre si 
mesmo e sobre as peças metallicas. O eixo 6 munido d'um cy-
lindro exterior, sobre o qual se enrolam duas cordas, cada uma 
das quaes passa em seguida sobre uma roldana, posta em movi
mento por um peso que desce. 

Depois de bem conhecida a temperatura do calorimelro, dei-
xam-se descer os pesos motores, >e mede-.se o aquecimento resul
tante. Para conhecer o trabalho externo que foi transformado em 
calor, é necessário tirar do trabalho effecluado pela gravidade na 
queda dos pesos a força viva que elles possuem no fim da expe
riência, e o trabalho absorvido pela rijeza das cordas e pela 
fricção das peças riflo situadas no calorimetro. Para avaliar este 
trabalho absorvido no exterior do calorimetro, separa-se o cylin-
dro da arvore, e enrolam-se aspiras cordas em sentidos contrá
rios; o nppnrelho acha-se então em equilíbrio c delermina-se por 
tentativas o excesso de peso que 6 necessário appl'car a uma das 
roldanas para dar ao apparelho um movimento uniforme com uma 
velocidade egual á da primeira experiência. Este excesso de peso 

(a) liriot. Théorie méc. rie la chaleur. Paris, 1809. Pag. 88. 

http://mede-.se
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é então equilibrado peins resistências exteriores. Pode-sé pois cal
cular o trabalho absorvido nestas experiências. 

.Quanto a 0 calor creado, deve constar de duas partes: o que 
produz o aquecimento do calorimetro e que é fácil calcular pela 
elevaçDo de temperatura, e o subtrahido pelo meio exterior; esite 
ultimo é muito pouco e pode avaliar-se approximadamente. Ha 
pois todos os dados necessários para determinar o equivaleiite 
mechanico do calor. 

No caso actual ha desenvolvimento ou creação de calor, Q é 
negativo. Se pu/ermos Q = — Q', a equação (8) dana 

2T„=AU-r-E,Q'. 

Nas experiências de Joule os corpos, entre os quaes se exerce 
o attrito, s5o og líquidos ou sólidos muito duros, que nSo experi
mentam desgaste ou usura apreciável durante a operação; o peso 
do liquido contido no calorimetro é bastante grande para que a 
elevação de temperatura seja muito pequena, e finalmente a pre
sença das palhetas fixas impede o liquido de ter no íim da expe
riência uma força viva sensível. D'aqui resulta que a variação de 
energia <vU dos corpos, entre osquaes o attrito se exerce, é des
prezível relativamente a quantidade de calor desenvolvida pelo 
attrito e absorvida pelo calorimetro. Poríèmos pois escrever com 
sumeierite approximoção 

2 T e = EQ'. 

O trabalho externo 6 avaliado em kilogrammelros; a quanti
dade de calor desenvolvida Q' é medida por calorias; a relação é 
o equivalente procurado E. 

Em outras experiências serviu-se Joule d'uni calorimetro de 
ferro da mesma fornia que o precedente e contendo mercúrio. 
límfim supprimiu o eixo de palhetas e substituiu-o por um nnnel 
cónico de ferro fundido, que exercia a fricção sobre um cone da 
mesma substancia, no seio d'uma massa de mercúrio. 
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Ohliveram-se por esta forma os resultados seguintes: 

Attrito da agua sobre si mesma c sobre o latão 424,9 

Attrilo do mercúrio sobre si mesmo e sobre o ferro.... íõgQ 
(426,7 

Attrito do ferro fundido sobre si mesmo no mercúrio .. . toRfl 

A concordância d'estes resultados é extremamente notável; a 
media é pouco mais ou menos 425. É o valor geralmente adoptado 
para o equivalente mechanico do calor. 

Ilirn seguiu uma marcha inversa. Procurou medir o trabalho 
effectuado pelo consumo d'uma certa quantidade de calor em uma 
machina a vapor de condensação. Neste caso o foco fornece ao 
vapor uma certa quantidude de calor Qa que se pode calcular 
pelas experiências de Regnault, conhecendo a temperatura do 
vapor na occasiâo da sua entrada no cylindro. Uma porçSo Q\ 
d'esté calor é absorvida pela agua fria do condensador ou dissi-
pa-se no meio ambiente; a difTerença Qa— Oi d'estas duas quan
tidades de calor é transformada em trabalho. Quanto a forças 
exteriores, temos a altender aqui unicamente a pressões normaes. 
Hirn avalia o trabalho externo K effectuado pela machina deter
minando, a intervallos muito próximos, por meio d'um indicador 
de Watt, a força elástica do vapor no corpo de bomba. Estes dous 
elementos bastam para calcular o valor do equivalente mechanico. 
Com effeito, sendo periódico o movimento da machina, depois de 
um numero inteiro de períodos, a variação AU de energia é nulla, 
e vem a relaçfto 

K = E Q c = E ( Q 4 - Q 1 ) 

entre o trabalho externo e o calor consumido. 
Todavia este methodo n3o comporta o mesmo grau de precisSo 

que o de Joule, porque o trabalho externo 6 difficil de avaliar, e 
a quantidade de calor Q Í — Qi que se introduz no calculo 6 muito 
pequena em relaçfto aqueilas que é necessário medir; havendo 
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alem d'isso um grande numero de causas de erro, que n&o é pos
sível apYeciar exactamente. Os números obtidos por Hirn variam 
de 300 a 600, a media é 415: estes resultados sao pois pouco 
concordantes; mas, notando que as experiências foram feitas em 
condições muito diversas, com causas de erro variáveis de uma a 
outra experiência, com machinas de systemas e poder muito diffé
rentes, meditando nas difficuldades de trabalhos similhanles, de
veremos considerar estas experiências de Hirn como uma confir
mação notável das de Joule. 

Por outros processos se tem procurado ainda o equivalence me-
chanico do calor. Na impossibilidade de os expor todos, apresen
tamos o quadro seguinte, que resume os resultados de alguns. 

Quadro dos equivalentes mechanicos do calor 
determinados por diversos physicos 

Natureza 
do phcnomcno sobre o qual 

a determinação é baseada 

Nomos 
dos physicos que 
deram o principio 

tbeorico 
da deturmiiiaçilo 

Nomos 
dos physicos 

que determinaram 
os dados 

oxporimenlacs V
al

or
es

 
d»

 
eq

ui
va

le
nt

e 

Propriedades geraes do ar . . 

Trabalho da machina a vapor 
Calor desenvolvido pelas cor-

Calor desenvolvido por uma 
machina electro-magnetica 
em movimento e em repouso 

Calor total desenvolvido no 
circuito d'uma pilha deDa-

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . 

j Moll c Van Beck 
4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 

Propriedades geraes do ar . . 

Trabalho da machina a vapor 
Calor desenvolvido pelas cor-

Calor desenvolvido por uma 
machina electro-magnetica 
em movimento e em repouso 

Calor total desenvolvido no 
circuito d'uma pilha deDa-

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . 

4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 

Propriedades geraes do ar . . 

Trabalho da machina a vapor 
Calor desenvolvido pelas cor-

Calor desenvolvido por uma 
machina electro-magnetica 
em movimento e em repouso 

Calor total desenvolvido no 
circuito d'uma pilha deDa-

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . 

4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 

Propriedades geraes do ar . . 

Trabalho da machina a vapor 
Calor desenvolvido pelas cor-

Calor desenvolvido por uma 
machina electro-magnetica 
em movimento e em repouso 

Calor total desenvolvido no 
circuito d'uma pilha deDa-

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . 

4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 

Propriedades geraes do ar . . 

Trabalho da machina a vapor 
Calor desenvolvido pelas cor-

Calor desenvolvido por uma 
machina electro-magnetica 
em movimento e em repouso 

Calor total desenvolvido no 
circuito d'uma pilha deDa-

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . Quintus Icilius.. 

4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 
Calor desenvolvido cm um 

fio mctallico atravessado 

/ Clausius.... 

Claasius. . . . 

( Bosscha. . . . 

[Clausius. . . . Quintus Icilius.. 

4-26 

J425 
*13 
415 

4S2 

443 

Í420 

400 

c 
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Este quadro, transcripto de Verdet (a), foi apresentado era 
1863. Desde entSo novas determinações se fizeram, alguns dos 
antigos processos soflVeram diversas alterações, mais ou menos 
importantes, e todas as experiências conscienciosamente discutidas 
levaram a fixar definitivamente o numero 425 para valor do equi
valente mechanico do calor. Sera portanto esse o numero que 
adoptaremos, considerando nas paginas seguintes: E = 425; 

A — 
4-25 ' , 

Posto isto, voltemos a equação (9), traducçDo do primeiro prin
cipio fundamental da ihermodynamica. 

Nessa equação, K representa, como dissemos, o trabalho ex
terno; mas este trabalho, no caso de se reduzirem as pressões 
exteriores a uma pressão uniforme sobre toda a superficie do 
corpo, como ordinariamente acontece, 6 susceptível de ser ex
presso debaixo d'uma forma muito simples, que importa nflo deixar 
esquecida. 

Supponhamos que o corpo augmente de volume, e a press3o 
que actua sobre elle seja de p kilogrammes por metro quadrado; 
será pw para um elemento to de superfície, avaliado em metros 
quadrados. Consideremos demais a mudança de volume experi
mentada pelo corpo como infinitamente pequena, representando-a 
por h na direcção da normal; sera então />w/i o trabalho efiectuado 
nesta variação pelo elemento co, e teremos para toda a superficie 
do corpo 

dK. = Ipuh — p2w/t, 

ou, notando que l<ah nenhuma outra cousa é senão o augmento 

(o) Verdet, Exposé de la théorie méchanique de la chaleur — Leçons de 
la société chimique de Paris professées en ÍS62. Paris, 18G3, png. 93. Um 
quadro muito mais desenvolvido do que o que apresentamos eneontra-se 
cm llii H. 
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de volume experimentado pelo corpo, que poderemos chamar dv 

dK=pdv (10), 

e entre os estados I e 2 

K = /x*pdv (11). 

Se p fosse constante, teríamos pois para K o valor p (v%—»i); 
mas, variando a pressão, o valor de K fica dependente da relação 
existente entre p e t . 

Esta maneira de exprimir o trabalho externo é muito vanta
josa, e adoplando-a vamos ser levados, como Clapeyron mostrou 
já em 1834 (a), a uma representação graphiea do mesmo tra
balho, que, como em breve veremos, facilita sobremodo a com-
prehensSo de algumas considerações que temos de apresentar. 

Para isso notaremos que o volume v da unidade de peso de um 
corpo qualquer, a que podemos dar o nome de volume especifico 
d'esse corpo, é uma grandeza perfeitamente determinada para 
uma dada temperatura t e pressBo p egualmente dada. Deve pois, 
para todo e qualquer corpo, existir uma relaçSo <p (í, p, v) = 0, 
com quanto a sua forma nflo seja conhecida, por em quanto, senOo 
para uma classe especial de corpos (gazes perfeitos). Mas por 
outro lado, se as três grandezas p, v, t, forem conhecidas para 
um certo corpo, o estado d'esté ficara perfeitamente caracterisado. 
Podemos portanto conceber uma d'ellas expressa nas outras, e 
tomar, para definir o estado do corpo, duas quaesquer? que ser8o 
variáveis independentes. 

Tomemos v e p, e supponhamos contados os volumes no eixo 
das abscissas e as pressões no das ordenadas, sendo os eixos or-
thogonaes. Vô-se, mesmo sem que se torne necessário recorrer a 
figura, que, na passagem d'um corpo de um estado, designado 
pelo indice 1 — (vi.pi), a outro designado pelo indice 2—(fj, ps), 

(a) Journal de l'École Polytechnique, 1831, cah. xiv. 
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u serie das trausíormações d'esse corpo será representada por uma 
rurva; e a área, comprehendida enlre essa curva, as suas orde
nadas extremas e o eixo das abscissas, sendo, como é fácil de vôr, 
expressa por /\%pdv, será exactamente a representação graphica 
do trabalho externo. 

O termo K da equaçSo (9), dependendo assim da forma da 
curva, de que acabamos de fallar, será dependente das transfor
mações que o corpo experimenta na passagem do estado 1 ao 
estado 2. É o que n3o acontece para o termo AU. 

Com effeito a energia total de um corpo deve ser fixa para 
um determinado estado, isto é, tanto para os valores («M, pi), 
como para («2, pa); logo âU = U2 — Ui será unicamente de
pendente dos estados 1 e 2, quaesquer que sejam as transforma
ções que estabeleçam a passagem do primeiro para o segundo. 

De tudo podemos pois concluir que a quantidade Q, dada pela 
equação (9), e que exprime o calor absorvido ou desenvolvido por 
um corpo, quando passa de um estado a outro, sendo composta 
de um termo independente das transformações que estabelecem a 
passagem e de outro d'ellas dependente, depende egualmenle 
d'essas transformações: verdade a que fomos aqui naturalmente 
conduzidos, e que era desconhecida antes da descoberta da thermo-
dynamica. 

; 
Appliquemos a equação (9) a uma transformação elementar, 

wto é, uma transformação eflectuada entre dous estados d'um 
corpo, infinitamente visámos. Acharemos, atlendendo a (II) , 

dQ = A{dU-j-pdv). 

Mas U, como já dissemos, deve ficar determinado para um 
estado particular do corpo; deve pois ser uma funeçõo perfeita
mente definida das variáveis independentes, da qual dU vem a ser 
a differencial total. 
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i.° Supponhamos que essas variáveis sejam v e p. Sera 

JTT dU . dU . 
dU = — du -h -— dp, 

du dp 

« . /dU \ . dU _, 

ou pondo 

( - + p ) = X o A - = k (,) 

dQ = Xdi>H-/cdp (|i). 

2.* Sejam presentemente « e t as variáveis independentes. Te
remos 

dU = —dt>+ — d í , 
dv dt 

e portanto 
,^ » /dU \ , . dU , 

ou pondo também 

fd\] A / d U \ , A d L iail n^'H e A d T = c - «i 
dQ = Idv -h cd< w 
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3.° Sejam emfim as variáveis independentes p e l , Vira 

dU = — d» -H —dl dp dt 

dv ' dv 

,~ . /dU dv\ , , /dU d»-. , 

ou 
dQ = /id/> + Cd< (íi") 

pondo 

, /dU du\ , . /dU du\ ... 

As relações ((}), ((V), (£") encerram os seis coefficientes ) , k, 
l, c, h, C, alguns dos quaes tôm, como 6 fácil de ver, uma signi
ficação conhecida. Tomemos por exemplo a relação ([3'). Fazendo 

dQ .. AQ 
í = const., ou d< = 0, vem: dQ = ldv, e / = —- = h m . — . 

dv Ar 
Assim / é o limite da relaçiio entre a quantidade de calor absor
vida pelo corpo e o augmenta de volume que elle experimenta, 
quando a temperatura fica constante: 6 o que se chama calor la
tente de dilatação, ou simplesmente calor de dilatação. 
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Do mesmo modo, fazendo v = const., vem: dQ — cdt e 

c = — == lim. —î o que quer dizer que c é o limite da relação 
dl A< 

entre a quantidade de calor cedido ao corpo e a elevação de tem
peratura resultante, suppondo que o volume não varia; é portanto 
o calor especifico de volume constante. 

Raciocinando analogamente para (p") veriamos que C não é 
outra cousa senão o calor especifico de pressão constante. O coeffi
ciente h, assim como X e k, não receberam até hoje nomes par
ticulares. 

Clausius (a) estabelece entre estes seis coeffieientes três rela
ções ereraes, que se deduzem com extrema facilidade. Assim de 
(¾) tira■se 

d,. : d2U dk . d2U 
T = A .  .  + A,  r = = A J ~ T ' 
dp dvdp dv dvdp 

donde 
1 

d'. dk •. , . 
dp—T»=A (Y) 

Do mesmo modo (a) dá 

i !L A— A ^ dc—Ad 'U 

dl dvdl dt ' dv dldv 

d'onde 

dl dc dp . „ 
li~dv'-/ilt [V' 

(a) Théorie méchanique de la chaleur, Mémoire u. 
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Finalmente de («") deduzse 

* — AÍ— - dh\ — \(~ d2° dv 

dt ~~ [dpdt"*"pdpdtr dP~ <Wp+p-dtdp+'diJ' 
donde 

^ . _ ^ = _ A ^ m: 
dt dp dt " ' 

As 1res equações (y) (y') (y") ligam pois dois a dois os seis 
coeficientes ), k, l, c, h, C: e ao mesmo tempo, porque os se
gundos membros nfio s&o nullos, mostram que nenhuma das ex
pressões (|3) (■,') (fi") é differencial exacta. Deve pois haver uma 
funcçSo das variáveis independentes, que chamaremos F, tal que 
dQ . 
——• seja uma differencial exacta. Sabese até, pelo calculo inte

gral, que ha uma infinidade de funcçôes que satisfazem a tal con

dição. Teremos pois 

dQ 
y = <^  . . . (12), 

sendo u, funcção das variáveis independentes que considerarmos. 
Tal é a relaçSo que costuma ser apresentada como expressão do 
primeiro principio fundamental da thermodynamicq, quando ap
plicado a uma transformação elementar. . 

De (12) tirase para expressão da quantidade de calor absorvido 
ou desenvolvido entre os estados f e 2 : 

Q=/i»PdH .' (13), 
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onde, como se disse, d;;, é uma differencial exacta de uma funcçao 
de duas das variáveis p, v e t; e F uma funcçao das mesmas va
riáveis que ug 

De (12) tira-se ainda 

E cumpre notar que o integral (13) naodepende só doestado 
inicial e final, mas também da serie das transformfiçôcs que esta
belecem a passagem entre elles; em quanto (14) depende apenas 
dos estados 1 e 2. 

Se suppozermos um corpo, sujeito a uma serie de transfor
mações que o conduzam ao mesmo estado de que havia partido, 
ao que se chama percorror um cyelo, t)j, p^, íj torao os valores 
vi> Pi» 'i» s e r a ^2 = ,̂ 1 e v i r a a relaçSo: 

/?-• S 
Apresentaremos as considerações que permittem determinar a 

funcç?o F, determinação em que consiste o segundo principio fun
damental da thermodynamica. 

Já vimos que, quando um corpo passa de um a outro estado, 
com desenvolvimento ou absorpçSo do calor, as transformações 
que elle experimenta podem ser representadas por uma curva. 
Entre as diversas curvas de transformação, existem duas, sobre as 
quaes devemos presentemente fixar um pouco a attençSo, cha
madas: as primeiras, linhas isothermicas ; as segundas, linhas 
adiabalica». 

As linhas isothermicas-^-caracterisam uma serie de transfor
mações tal, que, durante ellas, a temperatura do corpo se con
serva constante, variando apenas o volume e a pressõo. 

As linhas adiabalicas — representam as transformações que um 
corpo é susceptive! de experimentar, conservando sempre a mesma 

/ 1 F 
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quantidade de calor que possuia, sem receber nenhum do exte
rior, nem o ceder aos outros corpos que o cercam. 

Compreheudida a significação d'estas duas espécies de linhas, 
imagine-se um corpo percorrendo um cyclo, formado por duas 
linhas isothermicas e duas adiabaticas: isto é, partindo (Turn es
tado A, e sem que a temperatura varie, para o que deve absorver 
calor d'uma fonte calorífica S, chegando a um estado B, caracteri-
sado por novos valores do volume e da pressão; do estado B, sem 
receber nem perder calor, passando a C; depois, chegando de Ca 
D, outra vez sem variação de temperatura, cedendo a um corpo 
S' o calor que tinha recebido de S; finalmente voltando, sem perda 
nem ganho de calor, ao estado A d'onde partira: teremos o que 
se chama um cyclo de Carnol, cuja concepção é fundamental em 
thermodynamica. Este cyclo, que é reversível, como costuma di-
zer-se, isto é, susceptivel de ser percorrido em dois sentidos op-
postos, goza alem d'isso d'uma propriedade notável, que pode 
enunciar-se do modo seguinte. 

Se tivermos muitos corpos différentes A, B, C,. . . . funccio-
nando segundo cyclos de Carnol, que designaremos por (A), (B), 
( C ) , . . . . entre os mesmos limites de temperatura, dados por 
outros dois corpos S e S', e se designarmos por Q2, Q'2, Q"a.— 
as quantidades de calor, hauridas do corpo S, e por Qu Q'i> 

Q Q Qí Q/ 
QYiM»i as cedidas ao corpo S', as relações —77-—, . , 
Q"g-Q"t . ° 2 ° 2 

—jrr , . . . . serão eguaes. 
y 2 

As relações — - — ? , 8 ^ 1 téra recebido diversas 
Q2 Q2 

denominações que importa indicar. Se concebêssemos diversas ma
chinas thermicas, baseadas nas transformações dos corpos A, B, 
C,. . . ., e que funccionassem segundo cyclos de Carnot, é claro 
que as differences O2 —Qi, Q'2 —Q'l exprimiriam, para 
cada uma d'ellas, as quantidades de calor transformadas em tra-
u 11 O2 —Oi 
bailio; e assim a expressão , e as suas análogas, repre-

Q'4 . 
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sentariam, para cada uma das ditas machinas, a fracção de calor 
aproveitada em trabalho, correspondente a cada unidade calorífica 
haurida da fonte de calor S. É o que Verdet (a) chama coeficiente 
económico, c outros denominam rendimento (6) da machina. 

O theorema antecedente pode portanto enunciar-se ainda do 
seguinte modo : 

Para différentes machinas thermicas, funecionando segundo 
cyclos de Carnot entre os mesmos limites de temperatura, o coef
iciente económico ou o rendimento é o mesmo, qualquer que seja 
o corpo empregado. Enunciado d'esta forma, 6 o theorema de que 
falíamos conhecido pelo nome de — principio da egualdnde de 
coefficiente económico ou da egualdade de rendimento. 

Para demonstrar esta proposição (c), limitemo-nos a considerar 
os dous corpos A e B, e admitíamos que a propriedade enun
ciada se não verifique. Teriamos nesse caso 

Q a - Q i > < y a - Q i m 

Q2 < Q'« l '* 

Consideremos em primeiro logar a primeira desegualdadc, 
que da 

Q a - Q i Qs 
Q '2 -QV QV 

e ponhamos para simplificar 

O í - Q i m 
Q' i -Q ' l n 

(17). 

(o) V rdct—toc. cit. 
(b) Duprè—Théorie mêc. de la chaleur. 
(c) Sobre este ponto pode ver-se, alem de Briot — Théor. mie. dl la chat., 

Moutier — Éléments de thermodynamique. Actualités scientifiques. Paris, 
1872. 
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seré 
Q« m 
Q ^ < — o« mQ'2 — « Q 2 > 0 . . . (18). 

Formemos com os corpos A e B uma machina complexa, na 
qual, em quanto o corpo A percorre n vezes o seu cyclo (A) em 
sentido directo, B percorra o cyclo (B) m vezes em sentido in
verso, e vejamos os effeitos produzidos: 

1.° O corpo A, de cada vez que percorre o cyclo (A), trans
forma em trabalho a quantidade de calor Qj—Qi ; e assim tem 
produzido, no fim, o trabalho nE(Q% — Q\). Ao mesmo tempo 
o corpo B, de cada vez que percorre o cyclo ti em sentido in
verso, produz a quantidade de calor 0'2—Q'l. pola destruição do 
trabalho /?(Q'2 — Qi) ; e assim deve no fim ter destruído o tra
balho m£(Q'a—Q'j). Mas, em virtude de (17) 

mE(Q ' 2 -Q ' 1 )==nE(Q 8 ~Q 1 ) : 

portanto n5o haveria trabalho algum produzido nem destruído. 
2.° O corpo A, de cada vez que percorre um cyclo, tira em S 

o calor Q2 e cede a S' o calor Qi ; ao mesmo tempo o corpo B 
tira, em cada cyclo, a S' o caloi Q'j, e lança em S o calor Q'2. 
Assim temos 

calor adquirido por S mQ't — >iQ9 
calor perdido por S' mQ'i — nQ\ 

quantidades eguaes, em virtude de (17), e positivas em virtude 
de (18). 

Conclusão geral das nossas hypotheses: a machina complexa, 
que imaginamos, seria capaz de transportar a quantidade de calor 
wQ'2 — "Q2 do corpo S' para o corpo S, mais quente que S\ 
sem que este transporte custasse trabalho algum —resultado pal-
pavelmente absurdo, em foce dus leis ordinários, relativas ao equi
líbrio dp temperatura e a communiraçfto do calor. 
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Um processo de demonstração, análogo ao que temos seguido, 
mostraria que a segunda desegualdade (16) nSo pode ter logar, 
pelo que somos necessariamente levados a admittir a egualdade 

Q 2 - Q 1 Q Í Q 2 - Q 1 Q ' 2 - Q ' i . 
ou Q ' 2 - Q ' i Q'a Q Í Q'* " 

Do que acabámos de ver, deduz-se muito facilmente para 09 
différentes corpos A, B, G,.. . : . . 

Qt Q'i Q"i '" LÇ 

o que mostra que, para quaesquer corpos que funccionem segundo 
cyclos de Carnot, a relação entre a quantidade de calor absorvida 
ao percorrer a primeira linha isothermica e a cedida ao percorrer 
a segunda é constante: independente portanto da natureza dos 
corpos e da forma das linhas adiabalicas, e dependente só das 
temperaturas extremas /2 e h. Tal relação deve pois ser expressa 
para todos 09 corpos por uma mesma funcção das temperaturas 
extremas. 

Vejamos a importância d'esta deducçSo do lheorema de Car
not, e como, graças a ella, se pode determinar a funcção F. 

Imaginemos uma machina funccionando segundo um cyclo de 
Carnot, entre os quatro estados A, li, C e D de um corpo, sendo 
este cyclo formado de duas linhas isothermicas quaesquer, entre 
os estados A e B, e bem assim D e C, e duas adiabaticas, infini
tamente visinhas, uma entre B e C, outra entre D e A. 

É claro que as transformações AB e CD são elementares. Te
remos pois em virtude de (12): 

para AB dQ2 = Fsdu 

para CD dQi .-= Fida, 
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pois (/[/. deve ter em umbos os cusos o mesmo valor. E d'aqui 
deduz-se 

I " " Q ; = F ; Í 

mas acabamos de ver que a relaçSo — é para todos os corpos 

uma mesma funcçSo das temperaturas <a e t\ : logo também o 
F2 , F2 — l?i 

será a relação—, O mesmo se verificará para— , que 6 
Vi~ F l 

egual a— 1; e também para— . Se considerarmos, 
Fl r i 

pois, duas linhas isotliermicas infinitamente visinhns quaesquer, 
cujas temperaturas sejam l e l -f dt, segue-se que a relação 
dF\ 

• será uma mesma funcçao de t para todos os corpos, a que 
F 

podemos chamar ^ (/). Assim teremos 

(?) d l o s P = « . ) . dt 
d'onde 

logF=/ | ( / ) ( i / - r - logc 

F = c/* (< )<" 

Cumpre porém notar que, devendo F ter valores différentes, 
para os diversos estados do corpo que se considera, náo depende 

dV 
em geral somente de /, mas também de p ; e assim-—-représenta 
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o derivada parcial de F em ordem a t suppondo p constante, e 
portanto c deve ser uma funcçao arbitraria de JA, a que chama
remos Ç((A). Virá pois 

pondo 

mas ty[l) é a mesma para todos corpos: logo f(t) será também 
uma funcçao com a mesma forma para todo e qualquer corpo. 
Por outro lado <p(u) é arbitraria, e podemos suppor ^ . ) = 1. 
Vô-se pois que — entre os diversos valores da funcçSo F, existe 
um dependente só da temperatura e o mesmo para todos os corpos. 

Fm vista d'esté notável resultado, lembrava adoptar a funcçao 
F para construir uma escala de temperaturas, tomando para de
finir a temperatura d'um corpo o valor dado por /"(<), a que cha
maremos T. Esta maneira de avaliar as temperaturas, contando-as 
a partir do ponto cm que f(l) = 0, isto é, em que o corpo nSo 
encerra calor algum, tem a vantagem de dar o que se chama — 
temperatura absoluta — ou temperatura contada desde o zero 
absoluto. 

A relação (12) pode pois escrevcr-se 

<IQ . 

equação importantíssima, applicavel a todos os corpos, e que é a 
expressão do segundo principio fundamental da thermodynamica. 

FIM. 
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