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R=8.314 J/(mol·K); cagua = 4, 18 J/gK cCu = 0, 418 J/gK
cPb = 1, 29 J/gK g = 9, 8 m/s2

Exercício 2.1 Um kg de água a 0◦C é posto em contato com um grande reservatório de calor
a 100◦C. Quando a água atingiu 100◦C,

a) qual foi a variação na entropia da água, do reservatório de calor e todo o sistema que consiste
em reservatório de calor e água?

b) Se a água tivesse sido aquecida de 0◦C a 100◦C colocando-a primeiro em contato com um
reservatório a 50◦C e depois com um reservatório a 100◦C, qual teria sido a variação na entropia
de todo o sistema?

c) Mostre como a água pode ser aquecida de 0◦C a 100◦C sem mudança na entropia do sistema.

Exercício 2.2 Um calorímetro de cobre de 750 g contem 200 g de água em equilíbrio a uma
temperatura de 20◦C. Um experimentador coloca 30 g de gelo a 0◦C no calorímetro e espera a que
se alcance o equilíbrio. O calor latente de fusão do gelo é 333 J/g (ou seja, são necessários 333 J de
calor para converter 1 g de gelo em água a 0◦C).

a) Qual será a temperatura da água quando todo o gelo tiver derretido e o equilíbrio for atingido?

b) Calcule a variação de entropia total resultante do processo da alínea a).

c) Depois que todo o gelo derreteu e o equilíbrio foi alcançado, quanto trabalho, em joules, deve ser
fornecido ao sistema (por exemplo, por meio de uma vareta de agitação) para que toda a água
volte a alcançar os 20◦C?

Exercício 2.3 Na experiência que Joule utilizou para demonstrar a equivalência entre trabalho
e calor, utilizou um calorímetro com água, no qual se faziam rodar umas pás, em quanto um peso
exterior descia acionado pela força gravítica. O calorímetro estava isolado termicamente do exterior.
Assumindo que o calorímetro era feito de chumbo, com uma massa de 1 kg, a massa de agua de
300 g, e o peso externo de 400 g, calcule:

a) A altura que tem de descer o peso para aumentar a temperatura da água de 0◦C a 1◦C. (Nota:
na experiência original, o peso descia de forma iterativa, várias vezes.)

b) A variação da entropia da água durante este processo.



c) Escreva a expressão que lhe permite estimar a probabilidade de, uma vez atingida a situação
de equilíbrio calculada em a), a água voltar à situação inicial. Dê um valor numérico a essa
probabilidade.

Exercício 2.4 O calor absorvido por um mol de gás ideal em um processo quasiestático no qual
sua temperatura T varia em dT e seu volume V em dV é dado por d̄Q = cV dT + p̄dV , onde cV e é o
calor específico molar a volume constante e p̄ a pressão média, p̄ = RT/V . Encontre uma expressão
para a variação de entropia desse gás em um processo quasiestático que vai de um estado inicial
com temperatura Ti e volume Vi a um estado final com temperatura Tf e volume Vf . O resultado
depende do processo que vai do estado inicial ao final?

Exercício 2.5 Um sólido contém N átomos magnéticos com spin 1/2. A temperaturas sufi-
cientemente altas, cada spin está orientado de forma completamente aleatória, ou seja, as duas
orientações possíveis são igualmente prováveis. Mas em temperaturas suficientemente baixas as
interações entre os átomos magnéticos fazem com que eles exibam ferromagnetismo, é dizer, os
seus spins ficam orientados ao longo da mesma direção quando T → 0. De forma aproximada, a
contribuição dependente do spin C(T ) da a capacidade calorífica deste sólido tem a forma

C(T ) = C1

(
2
T

T1
− 1

)
se

1

2
T1 < T < T1

C(T ) = 0 caso contrário

O aumento abrupto do calor específico à medida que T desce por baixo de T1 é devido ao início
do comportamento ferromagnético. Use considerações de entropia para encontrar uma expressão
explícita para o valor máximo C1 da capacidade calorífica.

Exercício 2.6 Considere o sistema de átomos ferromagnéticos descrito no exercício anterior.
Quando se diluem os átomos magnéticos substituindo 30% dos átomos de ferro por átomos de
zinco não magnéticos, os restantes 70% dos átomos de ferro ainda se tornam ferromagnéticos a
temperaturas suficientemente baixas. Os átomos magnéticos agora contribuem para a capacidade
calorífica do sólido C(T ) com uma dependência de temperatura dada por

C(T ) = C2
T

T2
se 0 < T < T2

C(T ) = 0 caso contrário

Como as interações entre os iões magnéticos foram reduzidas, o comportamento ferromagnético
agora inicia-se a uma temperatura T2 menor que a temperatura anterior T1, e a capacidade calorífica
cai mais lentamente por abaixo da temperatura T2. Use considerações de entropia para comparar
a magnitude do calor específico máximo C2 no caso diluído com a magnitude de o calor específico
máximo C1 no caso não diluído. Encontre uma expressão explícita para C2/C1.

Exercício 2.7 Um gás ideal tem um calor específico molar a volume constante cV , indepen-
dente da temperatura. Seja γ = cp/cV a razão de seus calores específicos a pressão e volume
constante. O gás é isolado termicamente e expande-se de forma quasiestática de um volume inicial
Vi à temperatura Ti até um volume final V .

a) Calcule a temperatura final Tf deste gás a partir da equação de estado em processos adiabáticos.

b) Use o fato de que a entropia permanece constante nesse processo para encontrar a temperatura
final Tf .



Exercício 2.8 O calor específico molar a volume constante de um gás ideal monoatómico é
cV = 3R/2. Suponha que uma mole desse gás seja submetido a um processo cíclico quasiestático
que aparece como um círculo no diagrama p-V mostrado na figura. Calcule:

a) O trabalho total (em J) realizado pelo gás em um ciclo.

b) A diferença de energia interna (em joules) do gás entre o estado C e o estado A.

c) O calor absorvido (em joules) pelo gás ao ir de A a C pelo caminho ABC do ciclo.

Exercício 2.9 Um gás diatómico ideal tem uma energia interna molar E = 5RT/2 que depende
apenas de sua temperatura absoluta T . Um mol desse gás é levado quasiestaticamente primeiro do
estado A para o estado B, e então do estado B para o estado C ao longo das trajetórias em linha
reta mostradas no diagrama de pressão p versus volume V.

a) Qual é a capacidade calorífica molar a volume constante desse gás?

b) Qual é o trabalho realizado pelo gás no processo A → B → C?

c) Qual é o calor absorvido pelo gás nesse processo?

d) Qual é a sua variação de entropia neste processo?



Exercício 2.10 Um recipiente cilíndrico de 80 cm de comprimento está separado em dois com-
partimentos por um pistão fino vertical, originalmente fixado na posição a 30 cm da extremidade
esquerda. O compartimento esquerdo está preenchido com uma mole de gás hélio a uma pressão
de 5 atmosferas; o compartimento da direita está preenchido com árgon a 1 atmosfera de pressão.
Em estas condições ambos gases podem ser considerados ideais. O cilindro está submerso em 1 litro
de água, e todo o sistema está inicialmente a temperatura uniforme Ti = 25◦C. As capacidades
caloríficas do cilindro e pistão podem ser desprezadas. Após soltar o pistão, alcança-se uma nova
situação de equilíbrio.

a) Qual é o aumento da temperatura da água?

b) A que distância da extremidade esquerda do cilindro irá parar o pistão?

c) Qual é o aumento da entropia total do sistema?

Exercício 2.11 Um cilindro vertical, fechado por um pistão de massa M e área A, contém 1 mole
de um gás ideal. A aceleração da gravidade é g. O calor específico molar cV (a volume constante)
do gás é uma constante independente da temperatura. As capacidades caloríficas do pistão e do
cilindro, assim como quaisquer forças de atrito entre o pistão e as paredes do cilindro, podem ser
desprezadas. Todo o sistema está isolado termicamente. Inicialmente, o pistão está fixado de modo
que o gás tenha um volume V0 e uma temperatura T0. O pistão é então liberado e, após algumas
oscilações, fica em repouso em uma situação de equilíbrio final correspondente a um volume maior
do gás.

a) A temperatura do gás aumenta, diminui ou permanece a mesma?

b) A entropia do gás aumenta, diminui ou permanece a mesma?

c) Calcule a temperatura final do gás em termos de T0, V0 e os outros parâmetros do enunciado.

Exercício 2.12 Considere a atmosfera terrestre como um gás ideal de peso molecular µ subme-
tido a um campo gravitacional uniforme. Seja g a aceleração da gravidade.

a) Se z denota a altura acima do nível do mar, mostre que a variação da pressão atmosférica p com

a altura é dada por
dp

p
= − µg

RT
dz onde T é a temperatura absoluta na altura z.

b) Se a diminuição da pressão em (a) é devido a uma expansão adiabática, mostre que
dp

p
=

γ

γ − 1

dT

T

c) A partir de (a) e (b) calcule dT/dz em graus por km. Suponha que a atmosfera consista
principalmente de gás nitrogênio (N2) para o qual γ = 1, 4.



d) Expresse a pressão p na altura z em termos da pressão p0 ao nível do mar para uma atmosfera
isotérmica à temperatura T .

e) Se a pressão ao nível do mar e a temperatura forem p0 e T0 respetivamente, e a atmosfera for
considerada adiabática como na parte (b), encontre novamente a pressão p na altura z.

Exercício 2.13 O mercúrio líquido à pressão atmosférica e 0◦C (isto é, 273 K) tem um volume
molar de 14,72 cm3/mol e um calor específico a pressão constante de cp = 28, 0 J/(gK). O seu
coeficiente de dilatação é α = 1, 81× 10−4 K−1, e a sua compressibilidade adiabática é κ = 3, 88×
10−11 m2/N . Encontre seu calor específico cV a volume constante e o coeficiente γ = cp/cV .

Exercício 2.14 Considere um sólido isotrópico de comprimento L. O seu coeficiente de expansão

linear αL é definido como αL ≡ 1

L

(
∂L

∂T

)
p

e representa uma medida da mudança no comprimento

desse sólido produzida por uma pequena mudança na temperatura. Mostre que o coeficiente de

expansão volumétrico α ≡ 1

V

(
∂V

∂T

)
p

para este sólido é aproximadamente igual a α = 3αL.

Exercício 2.15 Um material sólido é submetido a um processo isotérmico a alta pressão. Se,
durante este processo, a pressão aumentar em uma quantidade ∆p a uma taxa suficientemente lenta
para que o processo possa ser considerado quasiestático, qual é a mudança resultante da temperatura
∆T da amostra? Se ∆p for suficientemente pequeno, deduza uma expressão para ∆T em termos de
∆p, da temperatura absoluta T da amostra, do seu calor específico a pressão constante cp, da sua
densidade ρ e do seu coeficiente de expansão volumétrico α.

Exercício 2.16 Uma substância homogénea à temperatura T e pressão p tem um volume molar
v e um calor específico molar (medido a pressão constante) cp. O seu coeficiente de expansão
volumétrico α é conhecido em função da temperatura. Calcule como cp depende da pressão a uma
dada temperatura, ou seja, calcule (∂cp/∂p)T , expressando o resultado em termos de T , v, e as
propriedades de α.

Exercício 2.17 Entorno de uma certa temperatura absoluta T , a tensão F aplicada a uma
barra de plástico esticada está relacionada ao seu comprimento L pela expressão

F = aT 2(L− L0)

onde a e L0 são constantes positivas, sendo L0 o comprimento não esticado da barra. Quando
L = L0, a capacidade calorífica CL da barra de plástico (medida em comprimento constante) é dada
pela relação CL = bT , onde b é uma constante.

a) Escreva a relação termodinâmica fundamental para este sistema, expressando dS em termos de
dE e dL.

b) A entropia S(T, L) da barra é uma função de T e L. Calcule (∂S/∂L)T .

c) Conhecendo S(T0, L0), encontre S(T, L) em qualquer outra temperatura T e comprimento L. (É
mais conveniente calcular primeiro a variação de entropia com a temperatura no comprimento
L0 onde a capacidade calorífica é conhecida.)

d) Se começarmos em T = Ti e L = Li e esticarmos a barra termicamente isolada de forma
quasiestática até atingir o comprimento Lf , qual é a temperatura final Tf? É Tf maior ou
menor que Ti?

e) Calcule a capacidade calorífica CL(L, T ) da barra quando seu comprimento é L em vez de L0.



f) Calcule S(T, L) escrevendo S(T, L) − S(T0, L0) = [S(T, L) − S(T0, L)] + [S(T0, L) − S(T0, L0)]
e usando o resultado da parte (e) para calcular o primeiro termo entre parênteses retos. Mostre
que a resposta final concorda com a encontrada em (c).

Exercício 2.18 A figura ilustra um filme de sabão (mostrado em cinza) apoiado por uma
armação de arame. Por causa da tensão superficial, o filme exerce uma força 2σℓ no fio móvel
transversal. Essa força tende a mover o fio de modo a diminuir a área do filme. A quantidade σ é a
tensão superficial do filme e o fator 2 aparece porque o filme tem duas superfícies. A dependência
da temperatura de σ é dada por

σ = σ0 − αT

onde σ0 e α são constantes independentes de
T ou x.

a) Suponha que a distância x (ou equivalentemente, a área total do filme 2ℓx) seja o único parâmetro
externo significativo no problema. Escreva uma relação expressando a variação dE na energia
média do filme em termos do calor d̄Q absorvido e do trabalho realizado por ele em um processo
quase estático infinitesimal no qual a distância x muda por uma quantidade dx.

b) Calcule a variação da energia média ∆E = E(x) − E(0) do filme quando ele é esticado a uma
temperatura constante T0 desde um comprimento inicial x = 0 para um comprimento final x.

c) Calcule o trabalho W realizado sobre o filme para esticá-lo a essa temperatura constante desde
um comprimento inicial x = 0 até um comprimento final x.

Exercício 2.19 A equação de estado de um gás pode ser escrita na forma
p = nkT (1 +B2n)
em que p é a pressão média do gás, T sua temperatura absoluta, k a constante de Boltzmann,

n = N/V o número de moléculas por unidade de volume e B2 = B2(T ) é uma função crescente
da temperatura (segundo coeficiente virial). Encontre como a energia interna média E desse gás
depende de seu volume V , ou seja, encontre uma expressão para (∂E/∂V )T . É positiva ou negativa?

Exercício 2.20 A expansão livre de um gás é um processo onde a energia média total E
permanece constante. Para este processo, calcule:

a) (∂T/∂V )E . Expresse o resultado em termos de p, T , (∂p/∂T )V e cV .

b) (∂S/∂V )E . Expresse o resultado em termos de p e T .

c) Usando os resultados (a) e (b), calcule a variação de temperatura ∆T = T2−T1 em uma expansão
livre de um gás do volume V1 para o volume V2. Dê resultados explícitos para ν moles de um
gás de van der Waals, assumindo que cv seja independente da temperatura.

Exercício 2.21 A equação de van der Waals para 1 mole de gás é dada por

(p+ av−2)(v − b) = RT



onde v é o volume molar, v = V/ν. Em geral, as curvas de p versus v para vários valores de
T exibem um máximo e um mínimo na dois pontos onde (∂p/∂v)T = 0. O máximo e o mínimo
unem-se em um único ponto nessa curva onde (∂2p/∂v2)T = 0. Este ponto é chamado de "ponto
crítico"da substância e a temperatura, pressão e volume molar nesse ponto são denotados por Tc,
pc e vc respetivamente.

a) Expresse a e b em termos de Tc e Vc.

b) Expresse pc em termos de Tc e Vc.

c) Escreva a van equação de der Waals em termos das variáveis adimensionais reduzidas

T ′ =
T

Tc
; v′ =

v

vc
; p′ =

p

pc

Exercício 2.22 Encontre a curva de inversão, na qual o coeficiente de Joule-Thompson µ =
(∂T/∂p)H é nulo, para um gás de van der Waals. Expresse seu resultado em termos das variáveis
reduzidas p′ e T ′ e encontre p′ em função de T ′ ao longo da curva de inversão. Esboce esta curva
em um gráfico de p′ versus T ′, certificando-se de indicar quantitativamente os pontos de corte no
eixo T ′ e a localização da pressão máxima nessa curva.

Exercício 2.23 Uma máquina térmica utiliza dois reservatórios de calor. Um deles é uma
piscina de alumínio derretido (660◦C) e o outro utiliza um bloco de mercúrio sólido (−38.9◦C). Em
cada ciclo, a máquina congela 1 g de alumínio e derrete 15 g de mercúrio. O calor latente de fusão
do alumínio é 3.97× 105 J/kg e o do mercúrio é 1.18× 104J/kg. Qual é o rendimento da máquina?

Exercício 2.24 Uma máquina diesel efetua um ciclo como
indicado na figura. O combustível é injetado no cilindro no
ponto de máxima compressão B. A combustão acontece a
pressão constante, expandindo-se o pistão até o ponto C.
O ciclo continua com uma expansão adiabática, seguida de
uma fase de arrefecimento a volume constante, e mais uma
compressão adiabática. Demonstre que o rendimento de esta
máquina está dado por

η = 1− 1

γ

(
TD − TA

TC − TB

)

Exercício 2.25 A figura representa o diagrama PV do Ci-
clo de Otto, usado nos motores a gasolina. Neste ciclo,
os processos 1-2 e 3-4 são adiabáticos e os processos 2-3 e
4-1 são feitos a volume constante, onde Vmim = 1 dm3 e
Vmax = 16 dm3, respetivamente. Suponha que o ciclo é efe-
tuado por n = 0, 01 moles de gás diatómico, com cV = 5R/2,
inicialmente à temperatura T1 = 300 K. A temperatura má-
xima atingida ocorre para T3 = 1800 K.

a) Calcule a pressão em cada um dos quatro pontos (1 a 4) do ciclo.

b) Calcule a temperatura em cada um dos quatro pontos (1 a 4) do ciclo.

c) Qual o trabalho total realizado pelo motor durante um ciclo?

Exercício 2.26 É possível construir centrais eléctricas aproveitando a diferença de temperatura
entre a superfície e o fundo do mar. Em 1979 foi construído um protótipo no Hawai, onde a



temperatura da superfície é de 30◦C e a do fundo 18◦C. Admita que este protótipo funciona como
uma máquina de Carnot, permitindo a produção de 500 MW de potência eléctrica.

a) Calcule o rendimento deste protótipo de central eléctrica.

b) Faça um esboço dos diagramas (p, V ) e (T, S) deste ciclo, assinalando as transformações em que
a central realiza/recebe trabalho e aquelas nas que fornece/recebe calor.

c) Calcule a potência térmica extraída das águas superficiais.

d) Calcule a potência térmica libertada para águas profundas.

e) Calcule a variação de entropia, por unidade de tempo, das águas profundas, das águas superficiais
e da central.

Exercício 2.27 Considere uma máquina frigorífica que opera entre as temperaturas de −10◦C
e 25◦C. Durante meia hora, o fluído recebe 106 J do congelador. Admita que a máquina funciona
reversivelmente.

a) Calcule o rendimento da máquina.

b) Calcule o valor da energia mecânica fornecida à máquina e da energia térmica cedida à fonte
quente, durante média hora.

c) Calcule o valor da potencia indicada pelo fabricante da máquina.

Exercício 2.28 Um sistema de ar acondicionado, baseado numa máquina de Carnot reversível,
utiliza-se para arrefecer uma vivenda. A potência total consumida pela máquina é P quando opera
de forma contínua. Se a temperatura exterior é T1 e a temperatura no interior da vivenda é T2,
com T1 > T2:

a) Deduza o valor da eficiência η = Q2/P em função das temperaturas T1 e T2, onde Q2 é o calor
retirado da vivenda num segundo.

Como a vivenda não está perfeitamente isolada, infiltra-se calor procedente do exterior. A quan-
tidade de calor que se infiltra por segundo é dada pela expressão Q = A(T1 − T2), onde A é uma
constante.

c) Calcule a constante A em função de T1, T2 e P para a situação de equilíbrio na qual a temperatura
da vivenda permanece constante e o sistema de ar acondicionado funciona de forma contínua.

d) O sistema de ar acondicionado tem um termostato que se activa/desactiva quando necessário.
Quando a temperatura exterior é de 37 ◦C e a temperatura interior se mantém a 27 ◦C, o
aparelho funciona 30% do tempo. Encontre a temperatura exterior máxima para a qual se
consegue manter a temperatura interior a 27 ◦C.

e) Calcule o calor total transferido para o exterior da vivenda por unidade de tempo, quando a
temperatura exterior é de 37 ◦C, a temperatura interior mantêm-se a 27 ◦C e o aparelho funciona
durante 30% do tempo. A potência do aparelho quando este está ligado é 2 kW.

Exercício 2.29 Uma bomba de calor é um sistema de aquecimento que funciona como um
frigorífico, absorvendo calor da terra circundante ou do ar fora da casa e depois fornecendo calor
para o interior do edifício (que está a uma temperatura mais alta). Considere uma bomba de calor
que opera entre uma temperatura absoluta externa T0 e uma temperatura absoluta interna Ti.



a) Qual seria o número máximo de kW-hora de calor que poderia ser fornecido ao edifício para cada
kW-hora de energia elétrica necessária para operar o dispositivo?

b) Obtenha uma resposta numérica para o caso em que a temperatura externa é 0◦C e a temperatura
interna é 25◦C.

Exercício 2.30 Dois corpos idênticos, cada um caracterizado por uma capacidade calorífica a
pressão constante C, independente da temperatura, são usados como reservatórios de calor para
uma máquina térmica. Os corpos permanecem sob pressão constante e não sofrem mudança de
fase. Inicialmente, suas temperaturas são T1 e T2, respetivamente; finalmente, como resultado da
operação da máquina térmica, os corpos atingirão uma temperatura final comum Tf .

a) Qual é a quantidade total de trabalho W realizado pela máquina? Expresse a resposta em termos
de C, T1, T2 e Tf .

b) Use argumentos baseados em considerações de entropia para derivar uma desigualdade relacio-
nando Tf e as temperaturas iniciais T1 e T2.

c) Para dadas temperaturas iniciais T1 e T2, qual é a quantidade máxima de trabalho obtida do
motor?

Exercício 2.31 O calor latente de fusão do gelo por unidade de massa é L. Um balde contém
uma mistura de água e gelo à temperatura absoluta T=0 na qual ambos coexistem. Deseja-se usar
um refrigerador para congelar uma massa adicional m de água no balde. O calor que o refrigerador
liberta vai aquecer um corpo de capacidade calorífica constante C que inicialmente também está
à temperatura T0. Qual é a quantidade mínima de calor que o refrigerador deve libertar para o
corpo?

Exercício 2.32 Um motor a gasolina pode ser aproximadamente representado pelo processo
cíclico idealizado abcd mostrado no diagrama anexo de pressão p versus volume V do gás no cilindro.
Aqui a → b representa a compressão adiabática da mistura ar-gasolina, b → c o aumento da pressão
a volume constante devido à explosão da mistura, c → d a expansão adiabática da mistura durante
a qual o motor realiza trabalho útil, e d → a o arrefecimento final do gás a volume constante.

Suponha que este ciclo seja realizado quasiestaticamente para uma quantidade fixa de gás ideal
com um calor específico constante. Denote a razão de calor específico por γ ≡ cp/cV . Calcule o
rendimento η (o quociente entre o trabalho realizado com respeito ao calor fornecido) para este
processo, expressando sua resposta em termos de V1, V2 e γ.


