
                             

        

DISCIPLINA: CTE 60905 – CIÊNCIAS TÉRMICAS 

 

PROF. MAURICIO NATH LOPES 

 

1.5 Energia  

 Energia tem sido definida como a capacidade de produzir um efeito. 

 É importante notar que energia pode ser acumulada num sistema e que também pode 

ser transferida de um sistema para outro (na forma de calor, por exemplo). 

 A energia pode existir sob diversas formas, como energia térmica, energia mecânica, 

energia química, energia elétrica, etc., e pode ser transformada de uma destas formas para 

outra. Por exemplo, a energia química de uma bateria transforma-se em energia elétrica que 

passa em um circuito e acende uma lâmpada (energia luminosa e energia térmica) ou aciona 

um motor (energia mecânica). 

 Embora seja possível transformar a energia de uma forma para outra, é impossível 

criá-la ou destruí-la em um sistema fechado. É o princípio da conservação de energia. 

 Trataremos aqui na termodinâmica das transformações de energia mecânica (através 

do trabalho) e da energia térmica (através do calor). Trabalho e calor são formas de 

transferência de energia de um sistema para outro. 

 

1.5.1 Calor (Q)  

 O calor é definido como sendo a forma de transferência de energia através da 

fronteira de um sistema, numa dada temperatura, a um outro sistema (ou meio), que 

apresenta uma temperatura inferior, em virtude da diferença entre as temperaturas dos dois 

sistemas. 

 

 Unidade => JOULE => J 

 

 Outras unidades: cal, Btu. 

  

 Calor é positivo => se calor é transferido para uma sistema 

 Calor é negativo => se calor é transferido de um sistema. 

 

 Assim, transferência de calor positiva representa um aumento de energia no sistema e 

transferência de calor negativa representa uma diminuição de energia no sistema. 

 

 Os processos que não apresentam transferência de calor (Q=0)  são denominados 

adiabáticos. 

 

 

1.5.2 Trabalho (W)  

 Um sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio puder ser o levantamento 

de um peso. 

 Em refrigeração dizemos que o compressor realiza trabalho sobre o gás refrigerante. 

  

Unidade =>JOULE => J 



                             

 

 Trabalho é positivo => se o trabalho é realizado pelo sistema 

 Trabalho é negativo => se o trabalho é realizado sobre o sistema. 

 

 

1.5.2 Potência (Ẇ)  

 Potência é a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, 

 

Potência =  energia 

         tempo 

  

Unidade => J/s = W 

 

Outras unidades: cal/s, kcal/h, Btu/h, TR, CV, HP, TR 

 

 

1.6 Volume específico (v) e massa específica (ρ)  

 O volume específico de uma substância é definido como o volume ocupado pela 

unidade de massa. 

 

v = volume/ massa  

 

Unidade => m
3
/kg

 

 

 

 A massa específica, ou densidade, de uma substância é definida como a massa 

associada à unidade de volume. 

ρ = massa / volume 

 

Unidade => kg/m
3
 

 

 

 Note que, 

ρ = 1/ v 

 

 

1.7 Pressão  

 A pressão num ponto de um fluido em repouso é igual em todas as direções e 

definimos a pressão como a componente normal da força por unidade de área. 

 

Unidade => Pascal => Pa 

 

1 Pa = 1 N/m
2 

 

 A pressão atmosférica padrão (nível do mar) é 101325 Pa. 

 



                             

 A pressão absoluta é utilizada na maioria das análises termodinâmicas. Entretanto, a 

maioria dos manômetros de pressão e de vácuo indicam a diferença entre a pressão absoluta 

e a atmosférica, diferença esta chamada de pressão manométrica. 

 

 Para a obtenção da pressão absoluta a partir da pressão manométrica (medida através 

de manômetros), fazemos, 

 

pabs = patm + pman 

 

 onde, 

  pabs = pressão absoluta 

  patm = pressão atmosférica 

  pman = pressão manométrica 

 

 Exemplo de medição de pressão com coluna de líquido, 

 

 
 

 Os líquidos (fluidos manométricos) freqüentemente usados são a água, mercúrio, 

álcool o óleo. 

 

 No ponto 2 da figura acima, em equilíbrio temos,  

 

∑ F vertical  = 0 
 Ou seja, 

     patm . Acil + m.g = p2 . Acil 

  

mas, 

m = ρ . V 

m = ρ . Acil . h 

 
assim, 

     patm . Acil + ρ . Acil . h.g = p2 . Acil 



                             

 

     patm  + ρ.h.g = p2   

 
 Os pontos 1 e 2 estão em mesma elevação, assim as pressões nos pontos 1 e 2 são 

iguais. Se a massa específica do gás contido no reservatório for pequena em relação a massa 

específica do fluido manométrico, temos que a pressão no reservatório (p) é muito próxima 

da pressão no ponto 1. 

 

 Assim,  

      p = patm  + ρ.h.g   
 

onde ρ é a densidade do fluido manométrico. 

    

 


