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TERMOLOGIA 4
DIANA CAIRES E FERNANDA TENORIO



Tudo é POSSÍVEL quando você está
COMPROMETIDO!!!

MOTIVAÇÃO DO DIA



Sistema Termodinâmico: é um sistema
fechado, ou seja, não realiza trocas de calor com
a vizinha e nem exerce ou recebe trabalho do
ambiente externo.

Estado Termodinâmico: os parâmetros que
simbolizam a condição do estado de um sistema
são: pressão, volume e temperatura. 

INTRODUÇÃO#1



Transformações Reversíveis: Ocorrem próximas da
situação de equilíbrio. O sistema que está passando
por esse tipo de transformação tem a capacidade
de volta rapidamente à situação de equilíbrio. 

Transformações Irreversíveis: O sistema muda
suas características de tal modo que não seja mais
possível retornar ao estado anterior.

INTRODUÇÃO#1



Equilíbrio Termodinâmico: Ocorre quando não há
mudança de estado (pressão, volume e temperatura)
de forma espontânea, a menos que sofra alguma
influência da vizinhança.

Lei de Joule:  

INTRODUÇÃO#1



É a sequência repetitiva de transformações físicas
produzidas por um sistema a fim de realizar
trabalho. 

Os ciclos termodinâmicos são a base do
funcionamento de motores de calor, que operam a
maioria dos veículos no mundo!

CICLOS TERMODINÂMICOS#2



CICLO DE CARNOT

CICLO DE OTTO

CICLO DE DIESEL

CICLO DE RANKINE

CICLO DE STIRLING

CICLOS TERMODINÂMICOS#2



CICLO DE CARNOT

CICLO DE OTTO

CICLO DE DIESEL

CICLO DE RANKINE

CICLO DE STIRLING

CICLOS TERMODINÂMICOS#2



CICLO DE CARNOT#2.1
Nicolas Léonard Sadi Carnot

Engenheiro francês 



CICLO DE CARNOT#2.1

É  considerado um ciclo termodinâmico ideal,
representando apenas o funcionamento teórico
de uma máquina. 

Este ciclo reversível é formado por duas
transformações isotérmicas, que se alternam
com duas transformações adiabáticas. Todas as
trocas de calor são isotérmicas neste ciclo.



CICLO DE CARNOT#2.1



CICLO DE CARNOT#2.1

O gás sofre uma transformação isotérmica. Se expande
e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte
quente à temperatura T1.

Após a transformação isotérmica, o gás sofre uma
transformação adiabática (sem trocas de calor com o
meio). Como se expande adiabaticamente, sua
temperatura cai para um valor T2.

O ciclo de Carnot pode ser descrito pelas seguintes
etapas:



CICLO DE CARNOT#2.1

Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e
libera uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria à
temperatura T2.

Finalmente, retorna a condição inicial após sofrer uma
compressão adiabática.

O ciclo de Carnot pode ser descrito pelas seguintes
etapas:



CICLO DE CARNOT#2.1
Até hoje ainda não foi possível desenvolver  uma
máquina que opere sob o ciclo de Carnot, uma vez que,
seu rendimento corresponde ao máximo que uma
máquina térmica pode atingir, operando entre
determinadas temperaturas de fonte quente e fonte
fria. 

Assim, para chegar próximo ao sistema isotérmico, um
processo real desse ciclo teria que ser muito lento e
isso inviabilizaria seu uso.



Esse ramo da física foi
criada durante a
Revolução Industrial,
com o objetivo de
desenvolver máquinas a
vapor mais eficientes.

LEIS DA TERMODINÂMICA#3

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/revolucao-industrial


 As Leis da Termodinâmica estudam os sistemas em
que há trocas de energia e como esse calor altera os
estados de temperatura, pressão e volume em um
processo físico.

LEIS DA TERMODINÂMICA#3



Trata do princípio de conservação da energia, de forma
quantitativa. Num processo termodinâmico a energia total
é conservada, de modo que a variação de energia interna
(ΔU) de um sistema é a diferença entre o calor (Q) trocado
com o meio e o trabalho (τ) realizado pelo sistema na
vizinhança, por meio de uma força:

ΔU=Q−τ

Em resumo, jamais um sistema pode criar ou destruir
energia, apenas transformá-la.

1ª LEI DA TERMODINÂMICA#3.1



Faz uma análise qualitativa do processo termodinâmico.

Enunciado de Clausius: é impossível um sistema que
apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte
quente ou só é possível o calor ir de uma fonte fria para
uma fonte quente fornecendo energia ao sistema.

Enunciado de Kelvin: em uma transformação cíclica é
impossível transformar toda energia térmica (calor),
recebida de uma unica fonte quente, em energia
mecânica (trabalho).

2ª LEI DA TERMODINÂMICA#3.2

https://www.infoescola.com/quimica/analise-qualitativa/
https://www.infoescola.com/quimica/analise-qualitativa/


Ou seja, o calor jamais fluirá de um corpo frio para um
corpo quente, a não ser que haja trabalho. E nem todo
calor será transformado em trabalho, uma parte é
perdida, em uma máquina térmica funcionando em
ciclos.

Ainda define-se a Segunda Lei constatando-se que a
entropia só pode mudar em uma direção.

2ª LEI DA TERMODINÂMICA#3.2

https://www.infoescola.com/fisica/maquina-termica/


ENERGIA
TÉRMICA 

#4 MÁQUINAS TÉRMICAS

TRABALHO
MECÂNICO



Fonte de calor
Substância de trabalho 

Elas necessitam de:

MÁQUINAS TÉRMICAS#4

Precisa ser capaz de ter o seu volume
modificado e, consequentemente, movimentar
algum mecanismo, como válvulas ou pistões.

SUBSTÂNCIA DE TRABALHO:



MÁQUINAS TÉRMICAS#4



Elas operam de acordo com um ciclo termodinâmico, ou
seja, de acordo com sequências de estados
termodinâmicos que se repetem. 

#4.1

Os ciclos apresentam
diferentes estados de volume,
pressão e temperatura.

COMO FUNCIONAM?

COMO VISTO ANRERIORMENTE:



O fluido de trabalho é submetido a um ciclo de sentido
anti-horário, dessa forma ele retira certa quantidade de
calor (Q2) da fonte fria; e cede calor (Q1) para a fonte
quente. 

A passagem de calor da fonte fria para a 
fonte quente  é realizada através de um
trabalho externo.

#5 MÁQUINAS FRIGORÍFICAS



Uma geladeira doméstica uma máquina frigorífica na qual
a fonte fria é o congelador, a fonte quente é o meio
ambiente e o trabalho é realizado pelo compressor.

#5.1 MÁQUINAS FRIGORÍFICAS
NO COTIDIANO

Freezers e Refrigeradores
OUTROS EXEMPLOS:



APLICAÇÃO 1
Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a
vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot
demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas
fontes térmicas (uma quente e outra fria), obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre
porque essas máquinas:

a) realizam trabalho mecânico.

b) produzem aumento da entropia.

c) utilizam transformações adiabáticas.

d) contrariam a lei da conservação de energia.

e) funcionam com temperatura igual à da fonte quente.
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APLICAÇÃO 2
Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo
está esquematizado no diagrama pressão x volume. O ciclo Diesel é composto por quatro
etapas, duas das quais são transformações adiabáticas. O motor de Diesel é caracterizado
pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível no final.



APLICAÇÃO 2
No ciclo Diesel, o calor é absorvido em:

a) A → B e C → D, pois em ambos ocorre realização de trabalho.

b) A → B e B → C , pois em ambos ocorre elevação da temperatura.

c) C → D, pois representa uma expansão adiabática e o sistema realiza trabalho.

d) A → B, pois representa uma compressão adiabática em que ocorre elevação da
temperatura.

e) B → C , pois representa expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a
temperatura se eleva.
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APLICAÇÃO 3
(AFA-012) Com relação às máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica, analise
as proposições a seguir.

I. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia
térmica com consequente realização de trabalho.

II. O enunciado da Segunda Lei da Termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o
calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser
forçado por um agente externo como é o caso do refrigerador.

III. É possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas,
tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica de
uma fonte quente.
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Não

ISSO VAI CONTRA O ENUNCIADO DE
KELVIN, DA 2ª LEI DA TERMODINÂMICA



APLICAÇÃO 3
IV. Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter
rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas
temperaturas.

São corretas apenas

a) I e II
b) II e III
c) I, III e IV
d) II e IV
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APLICAÇÃO 4
(ENEM-MEC-011) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de
energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte,
liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar.

Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não
pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da
energia em outra forma.
CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).
De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o
funcionamento do motor são decorrentes de a:
a) liberação de calor dentro do motor ser impossível.
b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.
c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.
d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.
e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.
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a liberação de calor, decorrente da queima do
combustível dentro do motor, que faz o carro
andar.
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Quem controla é o próprio motorista, quando
acelera ou freia o carro, por exemplo.
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De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o
funcionamento do motor são decorrentes de a:
a) liberação de calor dentro do motor ser impossível.
b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.
c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.
d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.
e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.



APLICAÇÃO 4
(ENEM-MEC-011) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de
energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte,
liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar.

Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não
pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da
energia em outra forma.
CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).
De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o
funcionamento do motor são decorrentes de a:
a) liberação de calor dentro do motor ser impossível.
b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.
c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.
d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.
e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.



MUITO OBRIGADA
PELA ATENÇÃO!

 


