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Problema 1 

7ª Edição Exercício: 2.42 / 8ª Edição Exercício: 1.44 

A área da seção transversal da válvula do cilindro mostrado na figura abaixo é igual a 

11cm2. Determine a força necessária para abrir a válvula, sabendo que a pressão no 

cilindro é 735kPa e que a pressão externa é 99kPa. 

 

 

Problema 2 

7ª Edição Exercício: 2.89 / 8ª Edição Exercício: 1.101 

O diâmetro do pistão mostrado na figura abaixo é 100mm e sua massa é 5kg. A mola é 

linear e não atua sobre o pistão enquanto estiver encostado na superfície inferior do 

cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmera é 0,4L e a pressão é 

400kPa. Quando a válvula de alimentação de ar é aberta, o pistão sobe 20mm. 

Admitindo que a pressão atmosférica seja igual a 100kPa, calcule a pressão no ar nessa 

nova situação. 
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Problema 3 

7ª Edição Exercício: 3.48 / 8ª Edição Exercício: 2.48 

No seu refrigerador, a substância refrigerante muda de fase (evapora) a -20°C no 

interior de um tubo que envolve a câmara fria. Na parte externa (atrás ou abaixo do 

refrigerador) existe uma grade preta, dentro da qual a substância condensa, passando da 

fase vapor para líquida, a +45°C. Determine a pressão e a variação do volume 

específico (𝑣) detectadas no evaporador e no condensador dessa geladeira, admitindo 

que o fluido refrigerante seja amônia. 

 

Problema 4 

 7ª Edição Exercício: 3.76 / 8ª Edição Exercício: 2.76 

Inicialmente, um tanque rígido, com volume de 1m3, contem N2 a 600kPa e 400K. 

Suponha que ocorra um vazamento acidental de 0,5kg de N2 no tanque, após o 

vazamento é 375K, determine a pressão final.  

 

Problema 5 

 7ª Edição Exercício: 3.125 / 8ª Edição Exercício: 2.125 

O conjunto cilindro-pistão mostrado na figura abaixo contém ar a 250kPa e 300°C. O 

pistão de 50kg apresenta diâmetro igual a 0,1m, e inicialmente pressiona os esbarros. A 

pressão e a temperatura atmosféricas são iguais a 100kPa e 20°C. O cilindro é resfriado 

pela transferência de calor para o ambiente. 

a. Em que temperatura o pistão começa a se mover. 

b. Qual será o deslocamento do pistão quando o ar contido no conjunto apresentar 

temperatura igual à atmosférica? 

c. Represente o processo nos diagramas 𝑃 − 𝑣 e 𝑇 − 𝑣. 
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Problema 6 

7ª Edição Exercício: 4.12 / 8ª Edição Exercício: 3.14 

A figura abaixo mostra três situações físicas. Mostre os possíveis processos em um 

diagrama 𝑃 − 𝑣. 

 

 

Problema 7 

7ª Edição Exercício: 4.32 / 8ª Edição Exercício: 3.47 

Um tanque de 400L, A (veja figura abaixo), contém gás argônio a 250kPa e 30°C, O 

cilindro B, com um pistão que se movimenta sem atrito e massa tal que flutua com uma 

pressão interna de 150kPa, está inicialmente vazio. A válvula que liga os dois 

recipientes é, então, aberta e o argônio escoa para B e atinge um estado uniforme a 

150kPa e 30°C. Qual o trabalho realizado pelo argônio durante esse processo? 
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Problema 8 

7ª Edição Exercício: 5.88 / 8ª Edição Exercício: 3.124 

Um arranjo cilindro-pistão (massa de aço do conjunto é de 0,5kg) mantém a pressão 

constante sobre 0,2kg de R-134a como vapor saturado a 150kPa. O conjunto é aquecido 

até 40°C. O aço e o R-134a estão sempre à mesma temperatura. Determine o trabalho e 

a transferência de calor no processo. 

 

Problema 9 

7ª Edição Exercício: 5.77 / 8ª Edição Exercício: 3.177 

Um arranjo cilindro-pistão contém 5kg de água a 100°C com 𝑥 = 20% e o pistão de 

𝑚𝑝 = 75𝑘𝑔, repousa nos esbarros, semelhante ao representado na figura abaixo. A 

pressão externa é de 100kPa, e a área da seção transversal do cilindro é 𝐴 = 24,5𝑐𝑚2. 

O calor é adicionado até que a água alcance o estado de vapor saturado. Encontre o 

volume inicial, a pressão final, o trabalho, o calor transferido e apresente o diagrama 

𝑃 − 𝑣 do processo. 

 

 

Problema 10 

7ª Edição Exercício: 5.168 / 8ª Edição Exercício: 3.239 

Um balão esférico contém 2 kg de R-410a a 0°C com título de 30%. Esse sistema é 

aquecido até a pressão no balão atingir 1MPa. Para esse processo pode-se assumir que a 

pressão é diretamente proporcional ao diâmetro do balão. Como a pressão varia com o 

volume e qual é o calor trocado no processo? 
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Problema 11 

7ª Edição Exercício: 6.31 / 8ª Edição Exercício: 4.35 

Dióxido de carbono, usado como fluido refrigerante natural, sai de um resfriador a 

10MPa e 40°C e passa por um estrangulamento que reduz sua pressão a 1,4MPa. 

Determine o estado do fluido (𝑇, 𝑥) após o estrangulamento. 

 

Problema 12 

7ª Edição Exercício: 6.54 / 8ª Edição Exercício: 4.54 

 

Um compressor é alimentado com ar a 17°C e 100kPa e o descarrega a 1MPa e 600K, 

Em seguida, o ar passa por um resfriador que opera a pressão constante e do qual sai a 

300K (Veja a Figura abaixo). Determine o trabalho específico no compressor e a 

transferência específica de calor no resfriador. 

 

 

Problema 13 

7ª Edição Exercício: 6.74 / 8ª Edição Exercício: 4.83 

A pressão e a temperatura da água que escoa no ramal de distribuição que abastece o 

edifício mostrado na Figura abaixo são iguais a 600kPa e 10°C. O ramal está 5m abaixo 

do nível do solo. A pressão da água na tubulação localizada no último andar do prédio, 

a 150m do nível do solo, deve ser igual 200kPa. Admitindo uma vazão de 10 kg/s de 

água a 10°C e desprezando as variações de energia cinética e interna 𝑢, determine a 

potência fornecida pela bomba. 
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Problema 14 

7ª Edição Exercício: 6.85 / 8ª Edição Exercício: 4.95 

A Figura abaixo mostra o esquema de um trocador de calor utilizado para resfriar ar de 

800K a 360K à pressão constante de 1MPa. A água de resfriamento entra no 

equipamento a 15°C e 0,1 MPa e deixa o trocador de calor como vapor saturado. 

Calcule a relação entre as vazões de água e ar �̇�á𝑔𝑢𝑎/�̇�𝑎𝑟. 

 

 

Problema 15 

7ª Edição Exercício: 6.97 / 8ª Edição Exercício: 4.190 

A câmara de mistura mostrada na Figura abaixo é alimentada com 2kg/s de R-410ª a 

1MPa e 40°C (linha 2) e com 1kg/s de R-410ª a 15°C e com título igual a 50% (linha 1, 

antes da válvula). O refrigerante deixa a câmara a 1MPa e 60°C. Determine a taxa de 

transferência de calor nessa câmara de mistura. 

 


