
                             

        

 

DISCIPLINA: CTE 60905 – CIÊNCIAS TÉRMICAS 

 

PROF. MAURICIO NATH LOPES 

 

1. Conceitos e Definições  

 A Termodinâmica é a ciência que trata do calor, do trabalho e daquelas propriedades 

das substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho. 

 A base da termodinâmica, como de todas as ciências, é a observação experimental. 

Na termodinâmica, essas descobertas foram formalizadas através da primeira, segunda e 

terceira leis da termodinâmica. E além dessas, a lei zero. 

 A seguir apresenta-se algumas definições e conceitos básicos da termodinâmica. 

 

1.1 Sistema Termodinâmico e o Volume de Controle 

 Um sistema termodinâmico é definido como uma quantidade de matéria, com massa 

e identidade fixas, sobre a qual nossa atenção é dirigida. Tudo o que é externo ao sistema é 

denominado meio ou vizinhança. O sistema é separado da vizinhança pelas fronteiras do 

sistema e essas fronteiras podem ser móveis ou fixas. 

 
 Quando temos situações onde há escoamento de massa para dentro e/ou para fora do 

equipamento em estudo, o procedimento para realizar a análise termodinâmica consiste em 

especificar um volume de controle que envolve a região a ser considerada. A superfície 

desse volume de controle é chamada superfície de controle. 

 

 



                             

 Resumindo, 

 

MASSA FIXA => SISTEMA => FRONTEIRA DO SISTEMA 

 

FLUXO DE MASSAS=> VOLUME DE CONTROLE => SUPERFÍCIE DE CONTROLE 

 

 

1.2 Estado e Propriedades de um substância 

 Uma substância pode existir sob várias formas (fases): fase líquida, fase gasosa e fase 

sólida. Uma fase é definida como uma quantidade de matéria totalmente homogênea. Em 

cada fase a substância pode existir a várias pressões e temperaturas ou, usando a 

terminologia da termodinâmica, em vários estados. 

 

 
  

O estado pode ser identificado ou descrito por certas propriedades macroscópicas 

observáveis (ex. temperatura, pressão, massa específica). Cada uma das propriedades de uma 

substância, num dado estado apresenta somente um determinado valor e essas propriedades 

tem sempre o mesmo valor para um dado estado. 

 

As propriedades termodinâmicas podem ser divididas em duas classes: 

 As intensivas => que independem da massa. Ex.: pressão, temperatura e densidade. 

 As extensivas => que varia diretamente com a massa. Ex.: massa e volume total. 

 

 Podemos nos referir às propriedades de um sistema se o valor da propriedade tem 

significância para todo o sistema, o que por sua vez implica no que é chamado equilíbrio. 

 

 

1.3 Processos e Ciclos 

 Quando o valor de pelo menos uma propriedade de um sistema é alterado, dizemos 

que ocorreu uma mudança de estado. O caminho definido pela sucessão de estados através 

dos quais o sistema percorre é chamado de processo. 

  

 Alguns processos apresentam denominação própria pelo fato de que uma propriedade 

se mantém constante. A saber: 

 Processo isotérmico => temperatura constante 



                             

 Processo isobárico => pressão constante 

 Processo isocórico => volume constante 

 

 Quando um sistema, num dado estado inicial, passa por um certo número de 

mudanças de estado, ou processo, e finalmente retorna ao estado inicial, dizemos que o 

sistema executa um ciclo termodinâmico. Desta forma, no final de um ciclo, todas as 

propriedades apresentam os mesmos valores iniciais. 

 

 

1.4 Unidades de Massa, Comprimento, Tempo e Força no Sistema Internacional(SI) 

 Tempo => segundos => s 

 

 Comprimento => metros => m 

 

 

 Força => Newton => N 

 

Pela segunda Lei de Newton, ∑ F = m ∙ a 

assim 1 N = 1 kg.m /s
2 

 

 Massa => quilograma => kg 

 

 Prefixos das unidades no SI: 

Fator Prefixo Símbolo 

10
12 

Tera T 

10
9
 Giga G 

10
6
 Mega M 

10
3
 Quilo k 

10
-3

 Mili m 

10
-6

 Micro µ 

10
-9

 Nano n 

10
-12

 Pico p 

 

 

 O termo “peso” está associado a força com que o corpo é atraído pela Terra. Assim,  

 

P = F = m.g 

 

Onde, m = massa em kg e g= aceleração da gravidade em m/s
2
. 

 


