REVISÃO ENEM

Termodinâmica
Termodinâmica é o ramo da física que relaciona as propriedades macroscópicas
da matéria com a energia trocada, seja ela sob a forma de calor (Q) ou de trabalho
(W), entre corpos ou sistemas.

INTERPRETAÇÃO MOLECULAR DA TEMPERATURA:
De acordo com a teoria cinética dos gases, a temperatura do gás é proporcional à
energia cinética média de suas moléculas.
A energia cinética média das moléculas de um gás depende apenas de sua temperatura
absoluta, não dependendo da natureza específica do gás.
EC = 3/2 ⋅ k ⋅ T

(k = constante)

❏ Energia interna
Energia interna (U) corresponde à soma de várias parcelas, tais como: energia
cinética média das moléculas, energia potencial de configuração (relacionada às
forças intramoleculares), energia cinética de rotação das moléculas e das
partículas elementares presentes nos átomos, etc.
Nos processos termodinâmicos, a variação da energia interna, ΔU, está sempre
relacionada com a variação da temperatura absoluta, ΔT, pois quando a
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temperatura varia, ocorre variação da energia cinética média das moléculas de um
gás.
❏ Lei de Joule
A energia interna de uma dada massa de gás perfeito monoatômico depende
exclusivamente de sua temperatura absoluta.
A variação da energia interna (ΔU) de uma dada massa de gás perfeito é dada por:
ΔU = 3/2 ⋅ n ⋅R ⋅ ΔT

❏ Trabalho nas transformações gasosas
Quando um gás sofre uma variação de volume ΔV, durante uma transformação
termodinâmica, há a realização de um trabalho W e, conseqüentemente, troca de
energia mecânica com o meio exterior. A realização de trabalho durante uma
transformação gasosa pode, então, ser interpretada como uma medida de energia
trocada pelo sistema gasoso com a vizinhança, sem a necessidade de uma
diferença de temperatura.
Para uma transformação isobárica, demonstra-se que o trabalho das forças de
pressão do gás é dado por:
W = p ⋅ ΔV
Portanto, temos:
➔ Se o volume do gás aumenta, (expansão),o gás realiza trabalho contra o
meio exterior
ΔV > 0 ⇨ W > 0
➔ Se o volume do gás diminui (contração), o gás recebe trabalho do meio
exterior.
ΔV <0 ⇨ W < 0
➔ Se o volume permanece constante, não há troca de trabalho com o meio
exterior.
ΔV = 0 ⇨ W = 0
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OBSERVAÇÃO
Pode-se obter o trabalho através do cálculo da área no diagrama de Clapeyron (p
x V)

PRIMEIRO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA
Durante uma transformação, o gás pode trocar energia com o meio ambiente sob
duas formas: calor e trabalho. Como resultado dessas trocas energéticas, a
energia interna do gás pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. O
primeiro Princípio da Termodinâmica é, então, uma Lei da Conservação de
Energia.

❏ Aplicação do primeiro princípio às transformações gasosas
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[I] transformação isobárica: o volume e a temperatura absoluta variam numa
proporção direta, a energia interna do gás varia, isto é ΔU≠0. Portanto, pelo PPT, a
quantidade de calor trocada Q e o trabalho realizado W são necessariamente
diferentes:
ΔU 0 →Q W
[II] transformação isocórica: o volume permanece constante, a energia interna
não varia.
W = 0 →Q = ΔU
[III] transformação isotérmica: a temperatura permanece constante, a energia
interna não varia.
ΔU= 0 →Q = W
Observe que, para a transformação isotérmica de um gás, embora a temperatura
permanece constante, ocorre troca de calor com o ambiente.
❏ Transformação adiabática
Chama-se adiabática a transformação gasosa em que o gás não troca calor com o
meio ambiente, seja porque o gás está termicamente isolado, seja porque o
processo é suficientemente rápido para que qualquer troca de calor possa ser
considerada desprezível.
Q = 0 →W = – ΔU
➔ expansão adiabática ⇨ a massa gasosa resfria
➔ compressão adiabática ⇨ a massa gasosa aquece

Q

W

ΔU
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OBSERVAÇÕES
◆ A variação da energia interna ΔU sofrida por um gás perfeito só depende dos
estados inicial e final da massa gasosa; não depende do conjunto de
transformações que o gás sofreu, ao ser levado ao estado inicial ao estado final.
(“independe da trajetória”)
◆ O trabalho realizado W e a quantidade de calor trocado com o ambiente Q
dependem do “caminho” entre os estados inicial e final.

❏ Transformação cíclica
Um gás sofre uma transformação cíclica ou realiza um ciclo quando a pressão, o
volume e a temperatura retornam aos seus valores iniciais, após uma seqüência de
transformações. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial, e a variação
da energia interna ΔU é nula.
Na transformação cíclica, há equivalência entre o trabalho realizado e a
quantidade de calor trocada com a ambiente.

◆ ciclo horário: o gás converte calor em trabalho: máquina térmica;
◆ ciclo anti-horário: o gás converte trabalho em calor: refrigerador.
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SEGUNDO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA
Para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar
continuamente ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, que permanecem
em temperaturas constantes. Em cada ciclo, é retirada uma certa quantidade de
calor (Q1) da fonte quente, que é parcialmente convertida em trabalho (W), sendo
o restante (Q2) rejeitado para a fonte fria.

❏ Rendimento
O rendimento de uma máquina térmica é dado pela relação entre o trabalho (W)
obtido dela (energia útil) e a quantidade de calor (Q1) retirada da fonte quente
(energia total):

❏ Rendimento máximo – ciclo de Carnot
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Carnot demonstrou que o maior rendimento possível para uma máquina térmica
entre duas temperaturas T1 (fonte quente) e T2 (fonte fria) seria o de uma máquina
que realizasse um ciclo teórico constituído de duas transformações isotérmicas e
duas transformações adiabáticas alternadas.

AB: expansão isotérmica (T1)
BC: expansão adiabática
CD: compressão isotérmica (T2)
DA: compressão adiabática

➔ Ciclo Otto -> motor a quatro tempos (gasolina ou álcool)

➔ Esquema de um refrigerador
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A – Compressor: a substância refrigerante (freon, amônia, tetrafluoretano, etc.),
entra no estado gasoso com baixa pressão e sai com alta pressão, já condensado.
B – Válvula: um tubo estreito (capilar), que diminui a pressão do vapor.
C – Radiador: serpentina externa (localizada na parte traseira), na qual o vapor se
liquefaz, liberando calor para o ambiente.
D – Congelador: a substância refrigerante no estado líquido se vaporiza ao
absorver calor do interior da geladeira.
O funcionamento de um refrigerador se baseia num processo de transferência de
calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Esse processo não é espontâneo. É
necessário uma energia externa, em forma de trabalho (no compressor), parta que
esta transferência possa ocorrer.
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