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Termodinâmica I (FMT0159) – IME - Noturno 

1º semestre de 2010 - Lista de exercícios 6 
 

1. Considere que um gás ideal realiza o ciclo de Carnot mostrado na figura.  

a) Demonstre que cdba PPPP // =  

b) Partindo da relação anterior, mostrar que dcab VVVV // = . 

 

 

    

Problema 1       Problema 2 
 

2. O gráfico mostrado acima representa uma transformação a → b para uma massa m = 2,34 g de gás 

ideal monoatômico (γ = 5/3 e M = 16,0 g/mol).  

a) Calcular as temperaturas Ta e Tb dos estados a e b do gás.  

b) Determinar os valores de pc e Vc tal que a → c seja seja uma transformação isotérmica  e   c → b 

uma tranformação adiabática.  

c) Calcular a variação de entropia no processo a → b.  
 

3. Uma usina de força opera com um rendimento de 32,0% durante o verão quando a água do mar 

utilizada para refrigeração está a 20,0
0
C. A usina utiliza vapor a 350

0
C para acionar as turbinas. 

Supondo que o rendimento da usina muda na mesma proporção que o rendimento ideal, qual seria o 

rendimento da usina no inverno, quando a água do mar está a 10,0
0
C? 

 

4. Qual é o coeficiente de desempenho CD de um refrigerador que opera com rendimento de Carnot entre 

as temperaturas −3,00
0
C e 27,0

0
C? 

 

5. 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 f

f

fq
Q

T

TT
W

−
=  

b) Mostre que o coeficiente de desempenho do refrigerador ideal é: 

f

fq

R
T

TT
CD

−
=  

 

6. Uma bomba de calor, cujo esquema é mostrado abaixo, é essencialmente uma máquina térmica 

funcionando 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 
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realizado pelo motor do dispositivo é 10,0% da razão máxima teórica. Determine a quantidade de calor 

que entra no cômodo para cada Joule de trabalho realizado pelo motor, quando a temperatura interna é 

de 20,0
0
C e a temperatura externa é de −5,00

0
C. 

   

Problema 6     Problema 8 
 

7. Demonstrar que o coeficiente de desempenho de uma bomba de calor (CDBC) é 1+= RBC CDCD , 

onde CDR é o coeficiente de desempenho de um refrigerador operando entre as mesmas temperaturas. 

Explique detalhadamente.  
 

8. Um mol de um gás monoatômico ideal realiza o ciclo mostrado na Figura acima. O processo A→ B é 

uma expansão isotérmica reversível. Calcule (a) o trabalho líquido feito pelo gás, (b) o calor recebido 

pelo gás, (c) o calor rejeitado pelo gás e (d) o rendimento do ciclo. 
 

9. Um quarto é mantido aquecido a 24 
0
C por um aquecedor elétrico de três resistências de 400 W cada 

uma. A temperatura exterior é 16 
0
C. Se o aquecedor é ubstituído por uma bomba de calor com  

coeficiente de desempenho CDBC  três vezes menor que o máximo teórico, qual é a  economia 

percentual de energia elétrica?  
 

10. O ciclo de Otto 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 abaixa durante o curso O→A da 

entrada (veja a figura). O pistão sobe para a extremidade fechada do cilindro para comprimir 

adiabaticamente a mistura no processo A→B. A razão r = V2/V1   é a taxa de compressão do motor. Em 

B, a gasolina é inflamada pela vela e a pressão eleva-se enquanto ela queima (processo B→C). No 

processo C→D, os produtos da combustão se expandem adiabaticamente enquanto forçam o pistão 

para baixo. Eles esfriam mais ainda no 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 γ das capacidades térmicas 

caracteriza tanto a mistura ar-combustível quanto os gases de exaustão (supostos como gases ideais). 

Mostre que o rendimento do motor é 
γη −−= 11 r . 



 3 

      

Problema 10: Ciclo de Otto     Problema 11: Ciclo de Sterling 
 

11. A figura acima representa um modelo para o ciclo termodinâmico da máquina de Sterling, inventada 

pelo clérigo escocês Robert Sterling em 1827, e para a qual se tem encontrado uma variedade de 

aplicações desde então. O combustível é queimado externamente para aquecer um dos dois cilindros da 

máquina. Uma quantidade fixa de gás inerte move-se ciclicamente entre os dois cilindros, expandindo-

se no quente e se contraindo no frio. Considere n mols de um gás monoatômico ideal que está 

atravessando uma vez o ciclo, consistindo de dois processos isotérmicos a temperaturas 3Ti e Ti e dois 

processos a volume constante. Determine, em termos de n, R e Ti: (a) o calor transferido para o gás, (b) 

o trabalho feito pela máquina, e (c) o rendimento da máquina. 
 

12. O ciclo de Brayton é utilizado em turbinas, como as de aviões a jato, e compõe-se de duas 

transformações adiabáticas e duas transformações isobáricas (veja a figura abaixo).  

a) Mostre que a eficiência do ciclo é 

AB

DC

q

f

TT

TT

Q

Q

−

−
−=−= 11η  

b) Compare o valor obtido em a) com o rendimento de um motor operando em um ciclo de Carnot 

entre as temperaturas extremas do ciclo de Brayton.  

      

Problema 12: Ciclo de Brayton    Problema 13: Ciclo Diesel 
 

13. O ciclo Diesel é comumente empregado na construção de motores de combustão interna. Compõe-se 

de duas transformações adiabáticas, uma isobárica e uma isocórica, como mostrado na figura acima. 

Mostre que a eficiência do ciclo é 
)(

1
DA

CB

TT

TT

−

−
−=

γ
η , onde γ é a razão entre os calores específicos 

molares a pressão constante e a volume constante do fluido combustível.  
 

 



 4 

14. Um indivíduo alega ter construído um aparelho para “gerar” energia 

da seguinte maneira (veja o esquema ao lado):  

-. Um motor térmico gera trabalho Wm entre reservatórios quente 

(A) e frio (B). 

-. Uma bomba de calor aproveita parte do trabalho anterior para 

tansferir calor de B para A.  

-. Assim, o trabalho líquido gerado será W = Wm – WB.  

Considerando a eficiência máxima do motor e o valor máximo do 

coeficiente de desempenho para a bomba de calor CDBC,  mostrar 

que é impossível que tal aparelho gere trabalho líquido.  
 

15. Um motor funciona em condições de eficiência máxima entre dois reservatórios finitos e iguais A e B, 

de capacidades térmicas C cujas temperaturas iniciais são AiT  e BiT , respectivamente. Conforme o 

motor funciona, as temperaturas dos reservatórios vão mudando até chegar ao equilíbrio térmico.  

a) Demonstre que a temperatura de equilíbrio é BiAieq TTT = . 

b) Mostre que o trabalho total realizado pelo motor é )2( eqBiAi TTTCW −+=  

 
 

16. Uma máquina térmica opera entre dois reservatórios a T2 = 600 K e T1 = 350 K. Ela absorve 1000 J do 

reservatório quente e executa 250 J de trabalho. Encontre: 

a) a variação de entropia do universo ∆Su, para este processo; 

b) o trabalho que poderia ter sido feito por uma máquina ideal de Carnot que operasse entre os dois 

reservatórios. 

c) Mostre que a diferença entre as quantidades de trabalho nos itens (a) e (b) é T1∆Su. 
 

17. Um recipiente de 2,00 l  tem uma divisória central que o divide ao meio como mostrado na figura 

abaixo. 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? 

 


