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Sugere-se a aplicação dos balanços de energia para 
um volume de controle para a obtenção de relações, 
que serão aplicadas em capítulos posteriores (turbinas 
e bombas, por exemplo), como plantas de potência a 
vapor. A separação entre o trabalho de deslocamento e o 
trabalho de eixo pode ser trabalhada, de modo a justificar 
o uso da entalpia nos balanços de energia. Uma análise
útil (sugerida para a pós-aula) é a aplicação de balanço de
energia em uma válvula parcialmente aberta.

PLANO
DE AULA

Sugestão:  
Solicitar que os alunos leiam os conteúdos abaixo.

Objetivos

� Formular as expressões para os balanços materiais e de
energia em um volume de controle.

� Entender a diferença entre o trabalho de deslocamento e o
trabalho de eixo.

� Utilizar a entalpia para expressar os balanços de energia.
� Aplicar os balanços materiais e de energia em diversos

equipamentos de interesse industrial, como bocais,
difusores, turbinas, compressores, bombas, dispositivos de
estrangulamento.

Estudo de Caso

Balanço de energia para um volume de controle, conforme a 
equação a seguir.

Obtenha a equação para o balanço de energia em uma turbina, 
em regime permanente. Considere desprezíveis as variações de 
energia cinética e de energia potencial na turbina. Os índices 
“e” e “s” representam as entradas e saídas do sistema. O índice 
“vc” significa volume de controle. Suponha que a perda de calor 
na turbina é desprezível. O que ocorreria, caso a perda de calor 
na turbina não fosse desprezível?

2 2

2 2
e s vc

vc vc e e e e e s s s s s
e s

V V dEQ W m u p v gz m u p v gz .
dt

   
− + + + + − + + + =   

   
∑ ∑   

� A Segunda Lei da Termodinâmica.
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 �Propostas de leitura de páginas específicas do livro Princípios de Termodinâmica para 
Engenharia e sugestões de videoaulas exclusivas. O objetivo é preparar o aluno para as 
atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

PÓS-AULA

 � Indicação de questões para refletir e exercitar, a partir do que foi aprendido em sala de aula. 

NA PRÓXIMA AULA

 �O professor poderá tirar dúvidas dos exercícios indicados como tarefa pós-aula.

AULA

 �Apresentação de estudos de caso inéditos com posterior solução, baseados no que foi lido 
antes da aula. Ao final, o professor poderá apresentar os tópicos a serem abordados na aula 
seguinte e o conteúdo que deverá ser estudado para a pré-aula subsequente.

Estrutura do Plano 
de Aula sugerido



O principal clássico sobre o tema é indispensável para o 
ensino da Termodinâmica. Oferece explanações claras 
e concisas baseadas em fundamentos, com pedagogia 
inovadora centrada na aprendizagem eficaz, além de 
aplicações relevantes e atualizadas.
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1	 Usando termos familiares vistos no curso de Física, o sistema da parte (a) envolve a conversão de energia cinética em eletricidade, 
enquanto o sistema da parte (b) envolve o armazenamento de energia no interior da bateria.

Pode-se considerar que um sistema geral, que consiste no turbogerador e na bateria, 
opera em regime permanente? Explique. Resposta: Não. Um sistema está em regime permanente apenas 
se nenhuma de suas propriedades varia com o tempo.

Teste-Relâmpago

 RESUMO DO CAPÍTULO E GUIA DE ESTUDOS

Neste capítulo apresentamos alguns dos conceitos fundamentais e de-
finições usados no estudo da termodinâmica. Os princípios da termodi-
nâmica são aplicados por engenheiros para analisar e projetar uma 
grande variedade de dispositivos destinados a atender às necessidades 
humanas.

Um aspecto importante da análise termodinâmica é o de identifi car 
sistemas e descrever o comportamento de sistemas em termos de pro-
priedades e de processos. Três propriedades importantes discutidas 
neste capítulo são: o volume específico, a pressão e a temperatura.

Em termodinâmica consideramos sistemas em estados de equilí brio 
e sistemas que passam por processos (mudanças de estado). Es tu-
damos processos nos quais os estados intermediários não são estados 
de equilíbrio e processos em que o desvio do equilíbrio é desprezível.

Neste capítulo, introduzimos as unidades de massa, comprimento, 
tempo, força e temperatura no SI e no sistema inglês de engenharia. 
É necessário se familiarizar com ambos os sistemas de unidades 
durante o uso deste livro. Os fatores de conversão podem ser encon-
trados no início do livro.

O Cap. 1 foi finalizado com discussões sobre como a termodinâmica 
pode ser usada em um projeto de engenharia e como resolver proble-
mas de termodinâmica de uma forma sistemática.

Este livro possui várias características que facilitam o estudo e 
contribuem para uma melhor compreensão. Para uma visão geral, veja 
Como Usar Este Livro de Forma Eficaz, no início do livro.

Os itens a seguir fornecem um guia de estudo para este capítulo. 
Ao término do estudo do texto e dos exercícios dispostos no final do 
capítulo você estará apto a

  descrever o significado dos termos dispostos em negrito ao longo 
do capítulo e entender cada um dos conceitos relacionados. O conjunto 
de conceitos fundamentais listados mais adiante é particularmente 
importante para os capítulos subsequentes.

  identificar uma fronteira apropriada de um sistema e descrever as 
interações entre o sistema e suas vizinhanças.

  trabalhar em uma base molar utilizando a Eq. 1.8.

  usar as unidades de massa, comprimento, tempo, força e tempe-
ratura no SI e no sistema inglês de engenharia e aplicar apropriada-
mente a segunda lei de Newton, Eqs. 1.16-1.19.

  aplicar a metodologia de solução de problemas discutida na 
Seção 1.9.

equilíbrio
escala Kelvin
escala Rankine
estado
fronteira
pressão

processo
propriedade
propriedade extensiva
propriedade intensiva
sistema
sistema fechado

temperatura
vizinhanças
volume de controle
volume específico

 CONCEITOS FUNDAMENTAIS NA ENGENHARIA

 � m /M  n (1.8) Relação entre quantidades de matéria em uma base mássica, m, e uma base molar, n.

    T (�R) � 1,8T (K) (1.16) Relação entre as temperaturas Rankine e Kelvin.

T (�C) � T (K) � 273,15 (1.17) Relação entre as temperaturas Celsius e Kelvin.

T (�F) �  T (�R) � 459,67 (1.18) Relação entre as temperaturas Fahrenheit e Rankine.

 T (�F) � 1,8T (�C) � 32 (1.19) Relação entre as temperaturas Fahrenheit e Celsius.

 EQUAÇÕES PRINCIPAIS

  EXERCÍCIOS: PONTOS DE REFLEXÃO PARA OS ENGENHEIROS

 1. Em 1998, devido a uma confusão envolvendo unidades, a sonda Mars 
Climate Orbiter lançada pela Nasa saiu de curso e se perdeu ao entrar na 
atmosfera de Marte. Que confusão foi essa?

 2. Os centros cirúrgicos de hospitais normalmente têm uma pressão po-
sitiva em relação aos espaços adjacentes. O que isso significa e por que 
isso é feito?
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Novos
conceitos

Explicações claras
e didáticas

Problemas e
exemplos

Materiais
suplementares

online

Conceitos Introdutórios 
e Definições

Quando você completar o estudo deste capítulo estará apto a…

 demonstrar conhecimento de diversos conceitos fundamentais usados ao 
longo deste livro… incluindo sistema fechado, volume de controle, fronteira e 
vizinhanças, propriedade, estado, processo, a distinção entre propriedades 
extensivas e intensivas, e equilíbrio.

 aplicar as unidades SI e as unidades inglesas de engenharia, incluindo as 
unidades para o volume específico, a pressão e a temperatura.

 trabalhar com as escalas de temperatura Kelvin, Rankine, Celsius e Fahrenheit.

 aplicar os fatores de conversão de unidades adequadas em cálculos.

 aplicar a metodologia de solução de problemas usada neste livro.

 RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

1

3
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Resultados de Aprendizagem 
No início de cada capítulo, os autores 
destacam os principais tópicos 
abordados e as habilidades que serão 
desenvolvidas.    

O final de cada capítulo 
traz resumo, conceitos, as 
principais equações aprendidas 
e exercícios. Centenas de novos 
problemas foram adicionados, 
considerando-se os quatro 
grupos em que estão dispostos: 
conceitual, verificação de 
aprendizado, construção de 
habilidades e projeto.

32  Capítulo 2

2.1 Revendo os Conceitos Mecânicos de Energia
A partir das contribuições de Galileu e outros, Newton formulou uma descrição geral dos movimentos dos objetos sob 
a influência de forças aplicadas. As leis do movimento de Newton, que fornecem a base para a mecânica clássica, con-
duzem aos conceitos de trabalho, energia cinética e energia potencial, os quais eventualmente levam a um conceito mais 
amplo de energia. A presente discussão se inicia com uma aplicação da segunda lei do movimento de Newton.

2.1.1 Trabalho e Energia Cinética

A curva na Fig. 2.1 representa a trajetória percorrida por um corpo de massa m (um sistema fechado) movendo-se em 
relação aos eixos coordenados x-y mostrados. A velocidade do centro de massa do corpo é denotada por V. Sobre o 

corpo atua uma força resultante F, que pode variar em magnitude, de posição a posição, ao longo do 
caminho. A força resultante é decomposta em uma componente Fs tangente à trajetória e em uma com-
ponente Fn normal à trajetória. O efeito da componente Fs é o de mudar a magnitude da velocidade, 
enquanto o efeito da componente Fn é o de mudar a direção da velocidade. Conforme ilustrado na Fig. 
2.1, s é a posição instantânea do corpo medida ao longo da trajetória, a partir de algum ponto fixo indi-
cado por 0. Uma vez que a magnitude de F pode variar com a posição ao longo do caminho, as magni-
tudes de Fs e Fn são, em geral, funções de s.

Consideremos o corpo enquanto ele se move de s = s1, em que a magnitude de sua velocidade é V1, para s = s2, em que sua 
velocidade é V2. Para a presente discussão, admita que a única interação entre o corpo e sua vizinhança envolve a força F. Pela 
segunda lei do movimento de Newton, a magnitude da componente Fs está relacionada com a variação da magnitude de V por

 Fs � m
dV

dt
 (2.1)

Usando a regra da cadeia, a equação anterior pode ser escrita como

 Fs � m
dV

ds
 
ds

dt
� mV

dV

ds  
 (2.2)

na qual V = ds/dt. Rearranjando a Eq. 2.2 e integrando de s1 a s2, obtém-se

 �
V2

V1

mV dV � �
s2

s1

Fs ds
 
 (2.3)

A integral no lado esquerdo da Eq. 2.3 é calculada como se segue:

 �
V2

V1

mV dV �
1

2
mV2 d

V2

V1

�
1

2
m1V2

2 � V2
12 

 (2.4)

A quantidade 1
2 mV2 é a energia cinética, EC, do corpo. A energia cinética é uma grandeza escalar. A variação da 

energia cinética, ∆EC, do corpo é

 ¢EC � EC2 � EC1 �
1

2
m1V2

2 � V2
12  (2.5)

A integral no lado direito da Eq. 2.3 é o trabalho realizado pela força Fs quando o corpo se move de 
s1 até s2 ao longo da trajetória. O trabalho também é uma grandeza escalar.

Utilizando a Eq. 2.4, a Eq. 2.3 fica

 
1

2
m1V2

2 � V2
12 � �

s2

s1

F � ds
 

 (2.6)

energia cinética

TOME NOTA...
Os símbolos em negrito indicam 
vetores. As magnitudes dos 
vetores são mostradas em 
fonte normal.

TOME NOTA...
O símbolo ∆ significa sempre “o 
valor final menos o valor inicial”.

Fig. 2.1 Forças atuando sobre um sistema em movimento.

y

x

s

ds
V
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F
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Moran 02.indd   32 12/11/2017   00:48:43

 Energia e a Primeira Lei da Termodinâmica  33

   Você já desejou saber o que acontece com a energia cinética quando você pisa 
no pedal do freio do seu carro em movimento? Esse tipo de questionamento fez com que engenheiros de automóveis chegassem 
ao veículo elétrico híbrido, que combina a frenagem regenerativa, baterias, um motor elétrico e um motor convencional. Quando 

os freios são aplicados em um veículo híbrido, parte de sua energia cinética é colhida e armazenada a bordo eletricamente para 
uso quando necessário. Por meio da frenagem regenerativa e de outras características inovadoras, os veículos híbridos alcançam 

uma quilometragem muito maior do que os veículos convencionais.
A tecnologia dos veículos híbridos está evoluindo com rapidez. Atualmente, tais veículos usam a eletricidade para complementar a 

potência do motor convencional, enquanto os futuros veículos híbridos plug-in usarão a potência de um motor menor para complementar 
a eletricidade. Os híbridos agora na estrada têm bateria suficiente a bordo para a aceleração de cerca de 20 milhas por hora (32,2 km/h) 
e, depois disso, auxiliam o motor quando necessário. Isso melhora o consumo de combustível, porém as baterias são recarregadas pelo 
motor – e nunca plugadas. 

Os veículos híbridos plug-in alcançam uma economia de combustível ainda melhor. Em vez de confiar no motor para recarregar as baterias, 
a maioria da recarga será realizada a partir de uma tomada elétrica, enquanto o carro está estacionado – durante a noite, por exemplo. Isto 
permitirá que os carros obtenham a energia de que necessitam principalmente da rede elétrica e não por meio da bomba de combustível. A 
implantação generalizada da versão plug-in aguarda o desenvolvimento de uma nova geração de baterias e ultracapacitores (veja Seção 2.7).

Uma melhor economia de combustível não só permite que a nossa sociedade seja menos dependente do petróleo para atender às neces-
sidades de transporte, mas também reduz a emissão de CO2 dos veículos para a atmosfera. Cada galão de gasolina queimada pelo motor de 
um veículo produz cerca de 9 kg (20 lb) de CO2. Um veículo convencional produz várias toneladas de CO2 por ano. Os veículos híbridos citados 
produzem muito menos. Contudo, como os híbridos usam a eletricidade da rede, um esforço maior deverá ser feito para reduzir as emissões 
das usinas de energia, incluindo mais energia eólica, energia solar e outras energias renováveis no mix nacional.

ENERGIA & MEIO AMBIENTE

em que a expressão para o trabalho foi escrita em termos do produto escalar do vetor força F pelo vetor deslocamento 
ds. A Eq. 2.6 estabelece que o trabalho realizado pela força resultante sobre o corpo é igual à variação da sua energia 
cinética. Quando o corpo é acelerado pela força resultante, o trabalho realizado sobre o corpo pode ser considerado como 
uma transferência de energia para o corpo, armazenada sob a forma de energia cinética.

Pode-se atribuir um valor à energia cinética conhecendo-se apenas a massa do corpo e a magnitude da sua velocida-
de instantânea em relação a um sistema de coordenadas especificado, sem considerar como essa velocidade foi atingida. 
Assim, a energia cinética é uma propriedade do corpo. Como a energia cinética está associada ao corpo como um todo, 
ela é uma propriedade extensiva.

2.1.2 Energia Potencial

A Eq. 2.6 é o resultado principal da seção anterior. Oriunda da segunda lei de Newton, a equação 
fornece uma relação entre dois conceitos definidos: energia cinética e trabalho. Nesta seção ela é 
usada como ponto de partida para estender o conceito de energia. Para começar, dirija-se à Fig. 2.2, 
que mostra um corpo de massa m que se move verticalmente de uma altura z1 até uma altura z2 em 
relação à superfície da Terra. A figura mostra duas forças agindo sobre o sistema: uma força para 
baixo, em virtude da gravidade, com magnitude mg, e uma força vertical com magnitude R, que 
representa a resultante de todas as outras forças que agem sobre o sistema.

O trabalho realizado por cada força que atua sobre o corpo mostrado na Fig. 2.2 pode ser deter-
minado pela definição dada anteriormente. O trabalho total é a soma algébrica desses valores indi-
viduais. De acordo com a Eq. 2.6, o trabalho total é igual à variação de energia cinética. Isto é,

 
1

2
m1V2

2 � V2
12 � �

z2

z1

R dz � �
z2

z1

mg dz
 
 (2.7)

Um sinal negativo é introduzido antes do segundo termo à direita, uma vez que a força gravitacio-
nal tem sentido contrário à orientação positiva de z.

A primeira integral no lado direito da Eq. 2.7 representa o trabalho realizado pela força R sobre 
o corpo conforme ele se move verticalmente de z1 até z2. A segunda integral pode ser calculada 
como se segue:

 �
z2

z1

mg dz � mg1z2 � z12  (2.8)

na qual a aceleração da gravidade foi considerada constante com a altura. Incorporando a Eq. 2.8 na Eq. 
2.7 e rearranjando

 
1

2
m1V2

2 � V2
12 � mg1z2 � z12 � �

z2

z1

R dz
 
 (2.9)

A quantidade mgz é a energia potencial gravitacional, EP. A variação na energia potencial gravitacional, ∆EP, é

 ¢EP � EP2 � EP1 � mg1z2 � z12  (2.10)

energia 
potencial 
gravitacional

Fig. 2.2 Ilustração utilizada para 
apresentar o conceito de energia 
potencial.

z

Superfície da Terra

z1

z2

R

mg

TOME NOTA...
Ao longo deste livro, supõe-se 
que a aceleração da gravidade, 
g, pode ser considerada 
constante.
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Em alguns casos é conveniente utilizar o fluxo de calor, q?, que é a taxa de transferência de calor por unidade de área 
de superfície do sistema. A taxa líquida de transferência de calor, Q? , está relacionada ao fluxo de calor q? pela integral

 Q
�

� �
A

q�  dA
 
 (2.30)

em que A representa a área na fronteira do sistema na qual ocorre a transferência de calor.
As unidades para a transferência de calor Q e a taxa de transferência de calor Q?  são as mesmas apresentadas antes 

para W e W? , respectivamente. As unidades para o fluxo de calor são as da taxa de transferência de calor por unidade de 
área: kW/m2 ou Btu/h  ?  ft2.

A palavra adiabático significa que não há transferência de calor. Assim, se um sistema passa por um processo que 
não envolve transferência de calor com sua vizinhança esse processo é chamado de processo adiabático.

adiabático

Pesquisadores médicos descobriram que um aumento gradual da temperatura do tecido cance-
roso para 41-45°C leva a uma maior eficiência da quimioterapia e da radioterapia para alguns pacientes. Diferentes abordagens 
podem ser usadas, incluindo o aumento da temperatura do corpo inteiro com dispositivos de aquecimento e, de modo mais 

seletivo, por meio de feixes de micro-ondas ou ultrassom sobre o tumor ou órgão afetado. As especulações sobre o motivo do 
aumento de temperatura ser benéfico variam. Alguns dizem que isso ajuda a radioterapia a penetrar certos tumores mais facil-

mente por meio da dilatação dos vasos sanguíneos. Outros acham que isso ajuda a radioterapia em virtude do aumento da quanti-
dade de oxigênio nas células do tumor, fazendo com que elas fiquem mais receptivas à radiação. Os pesquisadores informam que é neces-
sário um estudo adicional antes que seja estabelecida a eficácia dessa abordagem e os mecanismos por meio dos quais os resultados 
positivos são alcançados.

BIOCONEXÕES

2.4.2 Modos de Transferência de Calor

Métodos baseados em experimentos estão disponíveis para avaliar a transferência de energia sob a forma de calor. Esses 
métodos identificam dois mecanismos básicos de transferência: condução e radiação térmica. Além disso, relações 
empíricas estão disponíveis para avaliar a transferência de energia que envolve um modo combinado chamado convecção. 
Uma breve descrição de cada um desses modos é dada a seguir. Considerações mais detalhadas são deixadas para um 
curso de transferência de calor aplicado à engenharia, no qual esses tópicos são estudados em profundidade.

Condução
A transferência de energia por condução pode ocorrer em sólidos, líquidos e gases. A condução pode ser ima-
ginada como a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para as partículas 
adjacentes que são menos energéticas, devido a interações entre as partículas. A taxa temporal de transferência 
de energia por condução é quantificada macroscopicamente pela lei de Fourier. Como uma aplicação elemen-
tar, considere a Fig. 2.12, que mostra uma parede plana de espessura L em regime permanente, na qual a 
temperatura T(x) varia linearmente com a posição x. Pela lei de Fourier, a taxa de transferência de calor através 
de qualquer plano normal à direção x, Q? x, é proporcional à área da parede, A, e ao gradiente de temperatura 
na direção x, dT/dx:

 Q
�

x � �kA
dT

dx
 (2.31)

em que a constante de proporcionalidade k é uma propriedade chamada de condutividade térmica. O sinal 
negativo é uma consequência da transferência de energia no sentido decrescente da temperatura.

no caso da Fig. 2.12 a temperatura varia linearmente; assim, o gradiente de temperatura é

dT

dx
�

T2 � T1

L
1�  02

e a taxa de transferência de calor na direção x é, então,

Q
�

x � �kA c
T2 � T1

L
d  � � � � �

Os valores para a condutividade térmica são dados na Tabela A-19 para materiais usuais. As substâncias com valores 
elevados de condutividade térmica, como o cobre, são boas condutoras, e aquelas com baixas condutividades (cortiça e 
espuma de poliestireno) são boas isolantes.

Radiação
A radiação térmica é emitida pela matéria como resultado de mudanças na configuração eletrônica dos átomos ou mo-
léculas no seu interior. A energia é transportada por ondas eletromagnéticas (ou fótons). Diferente da condução, a radia-
ção térmica não necessita de nenhum meio para propagar-se, e pode até mesmo ocorrer no vácuo. As superfícies sólidas, 

  POR EXEMPLO

Modos_de_TC 
A.7 – Aba b

lei de Fourier

Fig. 2.12 Ilustração da lei 
de Fourier da condução 
de calor.

T2

T1

L
Área, A

x

Qx
.
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1  Embora o valor de Q seja o mesmo para cada sistema, observe que os valores de W diferem. 
Observe, também, que as variações de energia diferem dependendo do sistema, que pode ser 
constituído apenas pelo ar ou pelo ar e o pistão.

2  Para o sistema da parte (b), o seguinte balanço de energia apresenta a contabilidade comple-
ta da transferência de energia por meio de calor para o sistema:

Energia que Entra por Transferência de Calor

15,35 Btu

Disposição da Energia que Entra

• Energia armazenada
 Energia interna do ar 10,8  Btu (70,4%)
 Energia potencial do pistão  0,2  Btu ( 1,3%)
• Energia que sai por trabalho  4,35 Btu (28,3%)
  15,35 Btu (100%)

Qual a variação da energia potencial do ar, em Btu? Resposta: 1,23 3 10–3 Btu.
Teste-Relâmpago

�� Habilidades Desenvolvidas

Habilidades para…
�R  definir sistemas fechados 

alternativos e identificar 
as interações que ocorrem 
em sua fronteira.
�R  calcular o trabalho usando 

a Eq. 2.17.
�R  aplicar o balanço de energia 

a um sistema fechado.
�R  desenvolver um balanço de 

energia.

2.5.3  Utilizando o Balanço da Taxa de Energia: Operação em Regime 
Permanente

Um sistema está em regime permanente se nenhuma das suas propriedades varia ao longo do tempo (Seção 1.3). Muitos 
dispositivos operam em regime permanente ou próximo do regime permanente, significando que as variações das pro-
priedades com o tempo são pequenas o suficiente para serem ignoradas. Os dois exemplos a seguir ilustram a aplicação 
da equação da energia sob a forma de taxa a sistemas fechados em regime permanente.

     EXEMPLO 2.4 

Avaliando as Taxas de Transferência de Energia de uma Caixa de Redução 
em Regime Permanente
Durante uma operação em regime permanente, uma caixa de redução recebe 60 kW através do eixo de entrada e fornece potência atra-
vés do eixo de saída. Considerando a caixa de redução como sistema, a taxa de transferência de energia por convecção é

Q
#

� �hA1Tb � Tf2

em que h = 0,171 kW/m2  ?  K é o coeficiente de transferência de calor, A = 1,0 m2 é a área da superfície externa da caixa de redução, 
Tb = 300 K (27°C) é a temperatura da superfície externa e Tf = 293 K (20°C) é a temperatura do ar da vizinhança longe das imediações 
da caixa de câmbio. Para a caixa de engrenagens, calcule a taxa de transferência de calor e a potência fornecida através do eixo de saí-
da, ambas em kW.

SOLUÇÃO
Dado:  Uma caixa de redução opera em regime permanente com uma potência de entrada conhecida. Uma expressão para a taxa de 
transferência de calor da superfície externa também é conhecida.
Pede-se:  Determine a taxa de transferência de calor e a potência fornecida através do eixo de saída, ambas em kW.
Diagrama Esquemático e Dados Fornecidos:

Fig. E2.4

Tb = 300 K

1

2

Caixa de redução

Superfície externa

Eixo de
entrada

Eixo de
saída

A = 1,0 m2

Tf = 293 K

h = 0,171 kW/m2 · K

W1 = –60 kW˙

W2˙

Modelo de Engenharia:
1.   A caixa de redução é um sistema fechado em regime 

permanente.
2.   Para a caixa de redução, o modo de transferência de 

calor dominante é a convecção.
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de algum equívoco nesses casos, o sentido no qual a energia é transferida é mostrado por uma seta no desenho represen-
tativo do sistema, e o trabalho é considerado positivo no sentido da seta.

Para calcular a integral na Eq. 2.12, é necessário saber como as forças variam com o deslocamento. Essa informação 
realça uma ideia importante sobre o trabalho: o valor de W depende dos detalhes das interações que ocorrem entre o 
sistema e a vizinhança durante um processo, e não apenas dos estados inicial e final do sistema. Assim, o trabalho não é 
uma propriedade do sistema ou da vizinhança. Além disso, os limites de integração na Eq. 2.12 significam “do estado 1 
ao estado 2”, e não podem ser interpretados como os valores do trabalho nesses estados. A noção de trabalho em um 
estado não possui significado; assim, o valor dessa integral nunca deve ser indicado como W2 – W1.

trabalho não é 
uma 
propriedade

Engenheiros que trabalham no campo da nanotecno-
logia, a engenharia dos dispositivos de tamanho molecu-

lar, aguardam o momento em que possam ser fabricadas 
máquinas úteis em nanoescala capazes de se movimentar, de 

perceber e responder a estímulos tais como luz e som, entregando 
medicamentos no interior do corpo, realizando cálculos e numerosas 
outras funções que promovam o bem-estar humano. Esse assunto 
inspirou estudos biológicos de engenheiros sobre máquinas em na-
noescala em organismos que realizam funções tais como criação e 

reparação de células, circulação de oxigênio e digestão de comida. 
Esses estudos produziram resultados positivos. Moléculas que imitam 
a função de dispositivos mecânicos têm sido fabricadas, incluindo en-
grenagens, rotores, roquetes, freios, chaves e estruturas semelhantes 
a ábacos. Um sucesso particular é o desenvolvimento dos motores 
moleculares que convertem luz em movimento linear ou de rotação. 
Embora os dispositivos produzidos até o momento sejam rudimenta-
res, eles demonstram a viabilidade da construção de nanomáquinas, 
dizem os pesquisadores.

 Máquinas em Nanoescala a Caminho
HORIZONTES

A diferencial do trabalho, dW, é chamada de inexata porque, em geral, a integral a seguir não pode ser calculada sem 
que sejam especificados os detalhes do processo

�
2

1

dW � W

Por outro lado, a diferencial de uma propriedade é dita exata quando a variação de uma propriedade entre dois estados 
quaisquer não depende de maneira alguma dos detalhes do processo que ligam esses dois estados. Por exemplo, a variação 
do volume entre dois estados pode ser determinada pela integração da diferencial dV, sem considerar os detalhes do pro-
cesso, como a seguir

�
V2

V1

dV � V2 � V1

na qual V1 é o volume no estado 1 e V2 é o volume no estado 2. A diferencial de toda propriedade é exata. As diferenciais 
exatas são escritas utilizando-se o símbolo d. Para enfatizar a diferença entre diferenciais exatas e inexatas, a diferencial 
do trabalho é escrita como dW. O símbolo d também é usado para identificar outras diferenciais inexatas encontradas 
mais tarde.

2.2.2 Potência

Muitas análises termodinâmicas preocupam-se com a taxa de tempo na qual a transferência de energia ocorre. A taxa de 
transferência de energia por meio de trabalho é denominada potência, e é representada por W. Quando uma interação sob 
a forma de trabalho envolve uma força macroscopicamente observável, a taxa de transferência de energia sob a forma 
de trabalho é igual ao produto da força pela velocidade no ponto de aplicação da força

 W
�

� F � V  (2.13)

Ao longo deste livro, para indicar uma taxa temporal, é colocado um ponto sobre o símbolo, como em W? . Em princípio, a 
Eq. 2.13 pode ser integrada do tempo t1 até o tempo t2 para obtermos o trabalho total realizado durante o intervalo de tempo

 W � �
t2

t1

W
�
 dt � �

t2

t1

F � V dt
 
 (2.14)

A mesma convenção de sinal aplicada para W?  é adotada para W. Como a potência é o trabalho realizado por unidade 
de tempo, ela pode ser expressa em termos de quaisquer unidades de energia e tempo. No SI, a unidade de potência é o 
J/s, e é chamada de watt. Neste livro, é geralmente empregado o quilowatt (kW). As unidades inglesas mais utilizadas 
para potência são ft  ?  lbf/s, Btu/h e o horsepower, hp.

para ilustrar o uso da Eq. 2.13, vamos calcular a potência necessária para um ciclista, viajando a 20 
milhas por hora, superar a força de arrasto imposta pelo ar ao seu redor. Essa força de arrasto aerodinâmico é dada por

Fd � 1
2 CdArV2

  POR EXEMPLO

potência

unidades de 
potência
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