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Termodinâmica é a ciência que trata

• do calor e do trabalho
• das características dos sistemas e
• das propriedades dos fluidos 
   termodinâmicos
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Para entender melhor a 1a Lei de 
Termodinâmica 

é preciso compreender as características dos 
sistemas termodinâmicos e os caminhos 
“percorridos” pelo calor...
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Certa massa delimitada por 
uma fronteira. 

Vizinhança do sistema.

O que fica fora da fronteira

Sistema isolado

Sistema que  não troca energia nem 
massa com a sua vizinhança.

Sistema fechado

Sistema que não troca massa com a 
vizinhança, mas permite passagem de 

calor e trabalho por sua fronteira.

Sistema Termodinâmico
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Transformação

P1

V1

T1

U1

P2

V2

T2

U2

Estado 1 Estado 2

Transformação

Variáveis de estado Variáveis de estado
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“Caminho” descrito  pelo sistema na transformação .
Processos

P1

V1

T1

U1

P2

V2

T2

U2

Processos Durante a transformação

Isotérmico temperatura invariável

Isobárico Pressão invariável

Isovolumétrico volume constante

Adiabático É nula  a troca de calor com a vizinhança.
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1. Trabalho em uma Transformação Isobárica

A transformação isobárica, como o nome diz, é uma transformação 
em que variam somente o volume e a temperatura de um gás, sendo 
a pressão mantida constante.

Nesse caso o trabalho realizado pode ser expresso por:
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Sinal do trabalho

Caso haja uma expansão (aumento de volume) o trabalho 
será positivo;

em caso contrário, numa contração do gás, o trabalho será 
negativo.
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EX. Quando são colocados 12 moles de um gás em um 
recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual a da 
atmosfera, inicialmente ocupando 2m³. Ao empurrar-se o 
êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1m³. Considerando a 
pressão atmosférica igual a 100000N/m², qual é o trabalho 
realizado sob o gás?
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EX. Quando são colocados 5 moles de um gás em um 
recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual a da 
atmosfera, inicialmente ocupando 3m³. Ao empurrar-se o 
êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1m³. Considerando 
a pressão atmosférica igual a 100000N/m², qual é o 
trabalho realizado sob o gás?
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Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 1 000 
N/m². Determine o trabalho realizado sobre o gás, quando o 
volume passa de 0,8 m³ para de 1,5 m³.
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Em um processo a pressão constante de 2,0 .10² N/m², um gás 
aumenta seu volume de 8.10-³ m³ para 13.10-³ m³. Calcule o 
trabalho realizado pelo gás.
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Determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão, que 
teve seu volume alterado de 5.10-6 m3 para 10.10-6 m3, em uma 
transformação à pressão constante de 4.105 N/m2.
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• Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo:

• Qual o trabalho realizado por este gás?
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• Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo:

• Qual o trabalho realizado por este gás?
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