
Lista de Exercı́cios 10
Máquinas térmicas,
Segunda lei da Termodinâmica

Exercı́cios Sugeridos (19/11/2009 ) A numeração corresponde ao Livro Texto.

A18.2 Uma máquina térmica executa 200 J de trabalho em cada ciclo e tem um rendimento de 30%.
Para cada ciclo quanto calor é (a) absorvido e (b) rejeitado?

A18.5 Uma das máquinas mais eficientes já construı́da opera entre 430◦C e 1870◦C.
a) Qual é o seu rendimento teórico máximo?
b) O rendimento real da máquina é de 42,0%. Quanta potência útil o motor produz se ab-

sorver 1,40×105 J de calor a cada segundo de seu reservatório quente?

A18.9 Um gás ideal realiza um ciclo de Carnot. A expansão isotérmica ocorre a 250◦C e a compressão
isotérmica ocorre a 50,0◦C. O gás absorve 1200 J de calor do reservatório quente durante a
expansão isotérmica. Encontre (a) o calor rejeitado para o reservatório frio em cada ciclo e (b)
o trabalho lı́quido feito pelo gás em cada ciclo.

A18.16 Uma bomba de calor, mostrada na Figura P18.16, é essencialmente uma máquina térmica fun-
cionando de trás para frente. Ela extrai calor do ar mais frio do lado de fora e o deposita em um
cômodo mais quente. Suponha que a razão entre o calor real que entra no cômodo e o trabalho
realizado pelo motor do dispositivo é 10,0% da razão máxima teórica. Determine o calor que
entra no cômodo por joule de trabalho realizado pelo motor quando a temperatura interna é
de 20,0◦C e a temperatura externa é de −5,00◦C.

Figura P18.16

A18.17 Um refrigerador ideal ou uma bomba de calor ideal são equivalentes a uma máquina de Carnot
funcionando ao contrário. Isto é, o calor Qf é absorvido de um reservatório frio e o calor Qq é
rejeitado para um reservatório quente.

a) Demonstre que o trabalho que deve ser fornecido para fazer funcionar o refrigerador ou
a bomba de calor é

W =
Tq − Tf
Tf

Qf .
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b) Mostre que o coeficiente de desempenho (CDD) do refrigerador ideal é

CDD =
Qf
W

=
Tf

Tq − Tf
.

A18.20 Uma cuba de gelo contém 500 g de água lı́quida a 0◦C. Calcule a variação da entropia da água
enquanto ela congela lenta e completamente a 0◦C.
Dado: calor latente de fusão da água, L = 3,33×105 J/kg.

A18.21 Calcule a variação da entropia de 250 g de água lentamente aquecida de 20,0◦C a 80,0◦C.
Dado: calor especı́fico da água, c ≈ 4186 J/kg◦C.

A18.34 Um recipiente de 2,00 L tem uma divisória central que o divide ao meio como mostrado na
Figura P18.34. O lado esquerdo contém gás H2 e o lado direito gás O2. Os dois gases estão à
temperatura ambiente e pressão atmosférica. A divisória é removida e os gases se misturam.
Qual é o aumento na entropia do sistema?

Figura P18.34

A18.54 O ciclo de Otto esquematizado na Figura P18.54 modela a operação do motor de combustão
interna de um automóvel. Uma mistura de vapor de gasolina e ar é injetada em um cilindro
enquanto o pistão abaixo durante o cursoO → A da entrada. O pistão sobe para a extremidade
fechada do cilindro para comprimir adiabaticamente a mistura no processo A → B. A razão
r = V1/V2 é a taxa de compressão do motor. Em B, a gasolina é inflamada pela vela e a pressão
eleva-se rapidamente enquanto ela queima no processo B → C. No curso de potência C → D,
os produtos da combustão se expandem adiabaticamente enquanto forçam o pistão para baixo.
Os produtos da combustão esfriam mais ainda em um processo isocórico D → A e no curso
A→ O da exaustão, quando os gases são eliminados do cilindro. Suponha que um único valor
da razão das capacidades térmicas γ caracteriza tanto a mistura ar-combustı́vel quanto os gases
de exaustão. Prove que o rendimento do motor é 1− r1−γ .

Figura P18.54

A18.S4 Um cilindro contém uma mistura dos gases nobres hélio (MHe = 4,00×10−3 kg/mol) e argônio
(MAr = 40,0×10−3 kg/mol) em equilı́brio a uma temperatura T1 = 100◦C.

a) Quais são a energia cinética média e a velocidade quadrática média de cada tipo de átomo
da mistura?

b) Qual será a temperatura do sistema, T2, ao final de uma expansão adiabática em que o
volume é dobrado?

c) Qual é o rendimento de uma máquina de Carnot operando entre estas duas temperaturas
(T1 e T2)?
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