
    

ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E 

CONDICIONAMENTO DE ARCONDICIONAMENTO DE ARCONDICIONAMENTO DE ARCONDICIONAMENTO DE AR 

    
UNIDADE CURRICULAR: Termodinâmica (TMD)    PROF.: BOABAID  
 

GABARITO 3ª LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

(1) No diagrama de estado p-T (pressão-temperatura) abaixo, a linha que une o ponto tríplice (ou 

ponto triplo) e o ponto crítico é chamada de linha de equilíbio líquido-vapor. Ou seja, indica as 

condições de pressão e temperatura em que a substância passará do estado de líquido para o de 

vapor, ou vice-versa. Pode-se perceber claramente que, para qualquer substância, quanto maior 

fôr a pressão, maior será a temperatura de vaporização.  

 

 Esta influência é explicada pelo efeito da pressão: quanto maior a pressão a que um líquido é 

submetido, mais “compactadas” estão suas moléculas, isto é, mais próximas estão umas das 

outras, existindo uma maior interação (atração) entre elas (conforme o modelo cinético-

molecular). Sendo assim, maior será a energia necessária para fazer com que as moléculas 

possam libertar-se e passar para o estado gasoso. Esta maior necessidade de energia se traduz 

pela maior temperatura de vaporização.  

 

(2) Novamente, recorremos ao diagrama p-T, mostrado acima; se, na pressão atmosférica, a 

temperatura de ebulição é 78ºC, significa que, aumentando-se a pressão, o álcool precisará atingir 

uma temperatura maior para entrar em ebulição. Ou seja, em uma maior pressão, o álcool 

permanecerá líquido a 78ºC. Então; é possível manter o álcool líquido até 100 ºC sem que ele 

entre em ebulição, simplesmente aumentando a pressão a que o álcool está submetido (por 

exemplo, em uma panela de pressão).  

 

(3) Ao fecharmos a panela de pressão, com uma quantidade de água dentro, a pressão em seu 

interior é a pressão atmosférica (1 atm). Sabe-se que, ao serem aquecidas, as substâncias se 

dilatam. Sendo assim, ao aquecermos a panela de pressão, a própria panela, a água e o ar 

contidos em seu interior irão se dilatar. Porém, sabe-se também que os gases se dilatam mais que 

os líquidos, e estes se dilatam mais que os sólidos. Então, o ar e a água tentarão dilatar mais do 

que a panela, mas não conseguem; o resultado disto é que a pressão no interior da panela de 

pressão aumenta. A pressão irá subir, até o momento que a válvula de controle (o “pino” que fica 

sobre a tampa da panela) se abrirá, deixando escapar vapor e mantendo desta forma uma pressão 

constante. O valor desta pressão mais elevada fará com que a água não mais vaporize a 100ºC, 

mas a uma temperatura maior, em geral em torno de 120ºC a 140ºC. Sendo assim, a água líquida 

e o vapor permanecerão em equilíbrio nesta temperatura, até que toda a água vaporize. Com isso, 



 

consegue-se um cozimento mais rápido dos alimentos, pois estes estarão imersos em água e 

vapor a temperaturas de 120ºC a 140 ºC, enquanto que, em um “banho-maria” comum, a 

temperatura máxima da água seria de 100ºC.  

 

(4) O barro de que é feita a moringa é um material bastante poroso. Assim, a água colocada em seu 

interior consegue migrar através das paredes da moringa, atingindo a face externa desta em 

minúsculas gotículas, praticamente imperceptíveis. Por serem gotículas muito pequenas, em 

contato com o ar ambiente elas evaporam-se facilmente, extraíndo calor do próprio ar mas 

principalmente da umidade presente na parede da moringa. Esta, por sua vez, rouba calor da água 

no interior da moringa. O resultado global disto é que a água da moringa é resfriada a uma 

temperatura abaixo da temperatura ambiente, ficando mais fresca (um genuíno processo de 

refrigeração, totalmente natural – o resfriamento evaporativo).  

 Na garrafa de vidro, este mecanismo não pode ocorrer, pois o vidro é totalmente impermeável. 

Por isso, a água de uma garrafa de vidro tende a permanecer em equilíbrio térmico com o ar 

ambiente.  

 

(5) Quando o ar ambiente entra em contato com a superfície do líquido quente, absorve calor deste, 

aquece-se, diminuíndo sua densidade, e começa a subir. Desta forma, criam-se as correntes de 

convecção natural, que, entretanto, são relativamente lentas, isto é, a velocidade de 

movimentação do ar é bem pequena. Ao soprarmos sobre a superfície do líquido, estamos 

acelerando a movimentação do ar, e contribuíndo para aumentar a taxa de absorção de calor que 

o ar absorve do líquido. Com isso, conseguimos resfriar o líquido mais rapidamente.  

 

(6) a) São Paulo: patm ≅ 680 mmHg Tebulição ≅ 97 ºC 

b) Córdoba: patm ≅ 730 mmHg Tebulição ≅ 99 ºC 

c) La Paz:  patm ≅ 510 mmHg Tebulição ≅ 88 ºC 

d) São José: patm = 760 mmHg Tebulição = 100 ºC 

 

(7) a) o processo evaporativo depende da temperatura ambiente (quanto maior a temperatura 

ambiente, mais rapidamente ocorre a evaporação), e também depende da concentração de 

vapor d’água presente no ar atmosférico. Esta concentração é medida em termos de “umidade 

relativa”: quando não há nenhum vapor d’água presente no ar, a umidade relativa é de 0%; 

quando a concentração de vapor d’água é máxima, a umidade relativa é de 100%. Quando se 

diz que o clima está seco, é porque a umidade relativa é baixa; quando se diz que o clima está 

úmido, é porque a umidade relativa é alta. Sendo assim, o processo de evaporação é 

favorecido (é mais intenso) quando a umidade relativa do ar é baixa; quando a umidade 

relativa está alta, a quantidade de água que é capaz de evaporar é menor.  

b) o processo de evaporação também depende da velocidade do ar: quanto mais rápida a 

movimentação do ar, mais intensamente ocorre a evaporação; ao ligarmos o ventilador, 

estamos justamente aumentando a movimentação de ar e proporcionando uma maior taxa de 

evaporação nas pessoas, contribuíndo para uma maior perda de calor.  

 
 



 

 

GABARITO 4ª LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

(1) c = 0,667 cal/g.ºC 

 

(2) Tfinal  = -10 ºC 

 

(3) c = 0,8 cal/g.ºC 

 

(4) c = 0,2 cal/g.ºC 

 

(5) tempo = 5,11875 min = 307 s 

 

(6) t = 2093 s  = 34,89 min 

 

(7) Tsaída  = 24,15 ºC 

 

 

 

GABARITO 5ª LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

(1) Erro! O objeto inserido não é válido. = 22,4478 

kcal/min = 1,566 kW 

 

(2) (a) Lvapor  = 20 cal/g 

  (b) cliq = 0,2 cal/g.ºC 

  (c) cgas = 0,1 cal/g.ºC 

 

(3) Q = -74,78 kcal 

 

(4) Q = 19 kcal 

 

(5) Erro! O objeto inserido não é válido. = -404,84 

kcal/h = -470,74 W 

 

 

 

 

(6) para o processo de congelamento é 

necessário 

Erro! O objeto inserido não é válido.proc = 96.700 

kcal/h = 112,44 kW 

potência do equipamento: 

Erro! O objeto inserido não é válido.equip = 30 

TR = 105,51 kW 

 

 Então  
Erro! O objeto inserido não é válido. 

 ou seja, o equipamento não será capaz de 

dar conta da produção desejada. 

 

(7) Erro! O objeto inserido não é válido. = 

840,6 kg/h 

 Isto é, o equipamento é capaz de congelar 

no máximo 840,6 kg de sardinha por hora, 

nas condições desejadas. 

 

 

 

 


