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           RESUMO 
            O presente artigo se refere a uma grande invenção realizada pelos presentes 

alunos acimas citados, em busca de que a sociedade tenha um modo de pensar 
diferente, levando-se em conta a economia de energia, que hoje em dia não está 
sendo aproveitada corretamente e pensando principalmente numa maneira de 
construir um mundo melhor. 
 

           Palavra-Chave: Economia, Termologia e Reaproveitamento. 
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INTRODUÇÃO 

O que é termologia? O que ela estuda? Termologia é a parte da física que estuda o 

calor, ou seja, ela estuda as manifestações dos tipos de energia que de qualquer 

forma produzem variação de temperatura, aquecimento ou resfriamento, ou mesmo 

a mudança de estado físico da matéria, quando ela recebe ou perde calor. A 

termologia estuda de que forma esse calor pode ser trocado entre os corpos, bem 

como as características de cada processo de troca de calor, são essas as formas de 

transferências de calor:  

• Convecção; 

• Irradiação; 

• Condução. 

Mas o que vem a ser calor? O que é temperatura? Calor é a energia térmica em 

trânsito, ou seja, é a energia que está sempre em constante movimento, sempre 

sendo transferida de um corpo para outro. Já temperatura é o grau de agitação das 

moléculas, ou seja, calor e temperatura são conceitos bem diferentes com os quais 

a termologia trabalha. 

O estudo da termologia, assim como os vários outros ramos de estudo da física, 

possibilita entender muitos fenômenos que ocorrem no cotidiano, como, por 

exemplo, a dilatação e contração dos materiais, bem como entender por que elas 

ocorrem e como ocorrem. São essas as formas de dilatação que a termologia 

estuda:  

• Dilatação superficial; 

• Dilatação volumétrica; 

• Dilatação dos líquidos. 

 

 

Justificativa  

Quando pensamos em criar este projeto inovador, levamos em conta a economia 

com o gasto de energia que as pessoas têm no seu dia a dia, ou seja, a uma 



economia muito grande, e ele além de ser econômico também é bem fácil e barato 

de se produzir tendo em vista os materiais que são usados para a confecção. 

 

Motivação  

Pensamos em elaborar esse projeto por causa do baixo consumo de energia, e 

depois de duas tentativas conseguimos chegar ao resultado desejado. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Explicar para a sociedade o consumo indevido de energia.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Conscientizar a população da importância de se usar de forma sustentável 

o ar condicionado. 

• Explicar para a sociedade os conceitos de termologia envolvidos no 

experimento.   

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 

PVC 

Gelo  

2 Cooler 

Mesas 

Caixa de isopor 

Carregador 

Fita Isolante 

Estilete 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

RESPONSÁVEL TEMPO 

ESTIPULADO 

1ª Pesquisa da 

experiência e 

Materiais para 

confecção 

Elayne Cristina 

 

10 dias 

2ª Planejar outros 

recursos para 

serem usados na 

apresentação 

(cartazes) e 

elaborar ficha dos 

materiais 

necessários. 

Elayne Cristina 

Millena Karolyne 

 

 

 

1 semana 

3ª Providenciar os 

materiais listados 

Raphaella 

Dryelle 

10 dias 

4ª   Montagem da 

experiência do 

mini ar 

condicionado  

Elayne Cristina 

Millena Karolyne 

Raphaella Dryelle  

. 

                                                                                                       

1 semana 

5ª Elaboração do 

projeto escrito 

           Elayne Cristina 

Millena Karolyne 

Raphaella Dryelle  

 

1 semana 

 

  

 

 



RESULTADO ESPERADO 

O grupo espera trazer contribuições na conscientização das pessoas com o uso 

indevido de energia elétrica em suas residências, baseando se nos estudos da 

termologia. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

O trabalho acima foi apresentado na Feira de Ciências da escola 

 


