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CICLOS

TERMODINÂMICOS



Define-se como

CICLO TERMODINÂMICO

A sequência repetitiva de transformações

físicas produzidas por um sistema a fim de

realizar trabalho;

São a base do funcionamento de

motores de calor, que operam a

maioria dos veículos no mundo.



Define-se como

CICLO TERMODINÂMICO



Define-se como

CICLO TERMODINÂMICO

Um fato característico dos ciclos

termodinâmicos é que a lei da conservação

de energia dita que: a soma de calor e

trabalho recebidos pelo sistema deve ser

igual à soma de calor e trabalho realizados

pelo sistema.



TIPOS DE CICLOS:

CICLO DE CARNOT



Ciclo IDEAL

CICLO DE CARNOT

Proposto pelo engenheiro

francês Nicolas Léonard

Sadi Carnot, é

considerado um ciclo

termodinâmico ideal,

representando apenas o

funcionamento teórico de

uma máquina.



CICLO DE CARNOT
Máquina imaginária que obedece um ciclo, chamado:

Ciclo de Carnot. Essa seria a melhor máquina possível,

que transforma todo calor em trabalho.

Expansão Isotérmica

Contração Isotérmica

Transformação 

Adiabática

Transformação 

Adiabática

Tome nota:

• Olhar para o gráfico e pensar: CICLO DE CARNOT

• Saber o nome e o que significa cada linha vermellha

 AB: Expansão Isotérmica

 BC: Expansão Adiabática

 CD: Contração Isotérmica

 DA: Contração Adiabática

• Isotérmica: Não varia a temperatura

• Adiabática: Não troca calor



CICLO DE CARNOT

Mas, por que é impossível existir uma máquina que

obedeça esse ciclo?

Porque na prática, quando um gás recebe calor, ele não

consegue se expandir isotermicamente. Ele sempre vai

aumentar um pouco a temperatura para pode se expandir.



CICLO DE CARNOT
Beleza, não conseguimos construir uma máquinas dessas

na prática. Mas se a gente conseguisse, o rendimento dela

seria de 100%, né?

A resposta é não, MAS seria a máquina com o mairo

rendimento de TODOS. Ou seja, ela nunca vai transformar

todo calor em trabalho;



CICLO DE CARNOT
Nesse ciclo, o calor recebido da fonte quente é

proporcional à temperatura quente (K). Assim como o calor

rejeitado da fonte fria é proporcional à temperatura fria (K).

𝑸𝟐

𝑸𝟏
=

𝑻𝟐

𝑻𝟏

E dessa forma, podemos escrever o rendimento como:

𝒏 = 𝟏 − (
𝑸𝟐

𝑸𝟏
)



CICLO DE CARNOT

Até hoje ainda não foi possível desenvolver uma máquina

de Carnot, ou seja, uma máquina que opere sob o ciclo de

Carnot, uma vez que, seu rendimento corresponde ao

máximo que uma máquina térmica pode atingir, operando

entre determinadas temperaturas de fonte quente e fonte

fria.

Assim, para chegar próximo ao sistema isotérmico, um

processo real desse ciclo teria que ser muito lento e isso

inviabilizaria seu uso.



TIPOS DE CICLOS:

CICLO DE OTTO



CICLO DE OTTO
O ciclo termodinâmico que representa o funcionamento de

motores de combustão interna, popularmente conhecidos

como motores a explosão.

O ciclo foi definido e patenteado

pelo engenheiro francês Beaus

de Rochas, porém, o engenheiro

alemão Nikolaus August Otto o

implementou, sendo o primeiro a

construir um motor com base

nesse ciclo.



CICLO DE OTTO

Assim como nenhum outro ciclo termodinâmico, o ciclo de

Otto não é tão eficiente quanto o ciclo de Carnot, visto que

sua eficiência depende diretamente das propriedades do

fluido, como, por exemplo, o calor latente de evaporação e

a energia interna.



CICLO DE OTTO
O modelo ideal do ciclo de Otto é constituído por quatro 

processos reversíveis internamente:

1. Admissão isobárica

2. Compressão adiabática

3. Expansão adiabática

4. Exaustão isobárica



CICLO DE OTTO
Motores de automóveis movidos a gasolina, álcool ou gás

natural operam com base no ciclo de Otto.

Esse tipo de motor também é chamado de motor de quatro

tempos uma vez que ocorre num ciclo de 4 etapas:

admissão, compressão, expansão e exaustão.



TIPOS DE CICLOS:

CICLO DE DIESEL



CICLO DE DIESEL

Rudolf Diesel patenteou um 

motor à combustão de elevada 

eficiência, demonstrando em 

1900, um motor movido a óleo 

de amendoim, cuja tecnologia 

leva seu nome até hoje. 

Ao lado encontra-se uma cópia 

do documento que garantiu a 

patente a Rudolf Diesel.



CICLO DE DIESEL
O ciclo de Diesel representa o funcionamento de outro

tipo de motor de combustão interna: o motor movido a

diesel.

A principal característica deste ciclo é o fato da

combustão ser provocada pela compressão da mistura de

combustível com o ar (sem faísca).

Isso ocorre porque nesse tipo de motor não existe a vela

(o dispositivo que causa a faísca), ao contrário dos

motores movidos a gasolina, por exemplo.



CICLO DE DIESEL
• Compressão adiabática.

Sem troca de calor. (1-2);

• Introdução de calor

• à pressão constante (2-3);

•Expansão adiabática.

Sem troca de calor (3-4);

•Expulsão do calor em

volume constante (4-1).



TIPOS DE CICLOS:

CICLO DE RANKINE



CICLO DE RANKINE
O ciclo Rankine é o ciclo termodinâmico que representa de

forma idealizada o funcionamento das máquinas a vapor,

ou seja, de um motor que opera através da transformação

de energia térmica em energia mecânica.

Tal processo baseia-se no fato de que um gás se contrai

ao condensar e se expande quando evapora, de forma a

realizar trabalho mecânico.

Sendo assim, neste ciclo existe uma transição de

fases: condensação e evaporação.



CICLO DE RANKINE

PASSO 1:

Inserir calor no nosso fluido

(queima de combustível,

lenha, gasolina)

PASSO 2:

Pelo processo da turbina vai 

produzir energia em forma 

de trabalho

PASSO 3:

Retirar calor do nosso fluido 

(queima de combustível, 

lenha, gasolina)
Vai retirar calor no condensador, pq quando 

sai da bomba: líquido+vapor. O condensador 

vai terminar de transformar o nosso fluido em 

líquido porque na bomba não pode ter vapor 

PASSO 4:

Bomba vai utilizar trabalho 

para permitir movimentação 

do nosso fluido



TIPOS DE CICLOS:

CICLO DE STIRLING



CICLO DE STIRLING

O ciclo de Stirling idealiza o funcionamento de um motor

de combustão externa – a combustão ocorre fora do

motor – e utiliza como fluido de trabalho somente o ar

aquecido pela combustão.

Este ciclo é o que mais se parece com o ciclo de Carnot. 

As máquinas térmicas que operam com base no ciclo de 

Stirling apresentam um rendimento maior do que aquelas 

operadas com base no ciclo de Otto ou de Diesel.



CICLO DE STIRLING
O motor de Stirling foi

inventado em 1816 por

Robert Stirling com o auxílio

de seu irmão. Eles

buscavam substituir os

motores a vapor, que

causavam diversos

acidentes entre os seus

funcionários.



CICLO DE STIRLING

1.Expansão isotérmica – absorvendo calor

de fontes externas (queima de carvão,

velas etc.);

2.Resfriamento isovolumétrico – o ar

presente no motor transfere calor para o

meio externo, mantendo-se a volume

constante;

3.Compressão isotérmica – o ar contido

dentro do cilindro do motor é contraído e

sua pressão aumenta em um processo

que ocorre em temperatura constante;

4.Aquecimento isovolumétrico – ocorre a

volume constante e envolve transferência

de calor da fonte quente para o ar

contido dentro do cilindro do motor.



SEGUNDA LEI DA 

TERMODINÂMICA



TERMODINÂMICA
SEGUNDA LEI DA 

É a que tem maior aplicação na construção de máquinas

e utilização na indústria, pois trata diretamente do

rendimento das máquinas térmicas.

•Enunciado de Clausius:

O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de temperatura

menor, para um outro corpo de temperatura mais alta.

•Enunciado de Kelvin-Planck:

É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo

termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho.



TERMODINÂMICA
SEGUNDA LEI DA 

A Segunda Lei da Termodinâmica trata da

transferência de energia térmica.

Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que

têm tendência para igualar temperaturas diferentes

(equilíbrio térmico), o que acontece de forma

espontânea.
Tome nota: 

Seus princípios são:

•O calor é transferido de forma espontânea do corpo de

maior temperatura para o de menor temperatura.

•Todo processo tem perda porque seu rendimento

sempre é inferior a 100%.



TERMODINÂMICA
SEGUNDA LEI DA 

É expressa pela seguinte fórmula:

Onde,

η: rendimento

QA: calor fornecido por aquecimento

QB: calor não transformado em trabalho



MÁQUINAS TÉMICAS



MÁQUINAS TÉRMICAS
Máquinas térmicas são dispositivos capazes de

transformar energia térmica em trabalho mecânico.

Toda máquina térmica necessita de uma fonte de

calor e de uma substância de trabalho capaz de ter

o seu volume modificado e, consequentemente,

movimentar algum mecanismo, como válvulas ou

pistões.



MÁQUINAS TÉRMICAS
Como funcionam as máquinas térmicas?

Todas as máquinas térmicas operam de acordo com

um ciclo termodinâmico, isto é, sequências de

estados termodinâmicos que se repetem.

Esses ciclos apresentam

diferentes estados de volume,

pressão e temperatura, que

são geralmente representados

por gráficos de pressão em

função do volume.



MÁQUINAS TÉRMICAS
Toda máquina térmica apresenta uma configuração similar:



MÁQUINAS 

FRIGORÍFICAS



MÁQUINAS FRIOGÍFICAS
EXEMPLOS: GELADEIRAS, FREEZERS E REFRIGERADORES

Nessas máquinas, o fluido de trabalho é submetido

a um ciclo de sentido anti-horário, dessa forma ele

retira certa quantidade de calor (Q2) da fonte fria; e

cede calor (Q1) para a fonte quente.

Sabemos que essa passagem de calor da fonte fria

para a fonte quente não é espontânea, pois ela é

realizada através de um trabalho externo. Sendo

assim, não viola o enunciado de Clausius da

segunda lei da termodinâmica.



MÁQUINAS FRIOGÍFICAS
EXEMPLOS: GELADEIRAS, FREEZERS E REFRIGERADORES

Uma geladeira doméstica,

por exemplo, é uma

máquina frigorífica na

qual a fonte fria é o

congelador, a fonte

quente é o meio ambiente

e o trabalho é realizado

pelo compressor.



VAMOS

PRATICAR



EXERCÍCIO:

(UNAMA) Um motor de Carnot cujo reservatório à baixa

temperatura está a 7,0°C apresenta um rendimento de 30%. A

variação de temperatura, em Kelvin, da fonte quente a fim de

aumentarmos seu rendimento para 50% será de:

a) 400

b) 280

c) 160

d) 560



EXERCÍCIO: 

Resolução

Sendo 7,0 °C a temperatura da fonte fria e aplicando o

rendimento de Carnot para o rendimento de 30%,

teremos:

T2 = 7 °C = 7+273 = 280 K

η = 1 – T2/T1.

0,3 = 1 – 280/T1

280/T1 = 1 – 0,3

280/T1 = 0,7

T1 = 280 ÷ 0,7

T1 = 400 K



EXERCÍCIO: 

Resolução

Para o rendimento de 50%, mantendo a mesma 

temperatura da fonte fria, teremos:

η = 1 – T2/T1

0,5 = 1 – 280/T1

280/T1 = 1 – 0,5

280/T1 = 0,5

T1 = 280 ÷ 0,5

T1 = 560 K



EXERCÍCIO: 

Resolução

A variação da temperatura da fonte quente necessária 

para que o rendimento aumente de 30% para 50% é de 

160 K.

560 – 400 = 160 K

Alternativa C



EXERCÍCIO:

(CEFET - PR) O 2° princípio da Termodinâmica pode ser enunciado da 

seguinte forma:"É impossível construir uma máquina térmica operando 

em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-

lo integralmente em trabalho."Por extensão, esse princípio nos leva a 

concluir que:

a) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%;

b) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente;

c) calor e trabalho não são grandezas homogêneas;

d) qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte 

desse calor para uma fonte fria;

e) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0°C, seria possível a uma 

certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho.



EXERCÍCIO: 

Resolução

Uma máquina térmica recebe calor de uma fonte quente,

converte uma parte desse calor em trabalho e rejeita outra

parte para uma fonte fria. O calor nunca é convertido

completamente em trabalho.

Alternativa D



OBRIGADA!
(E fiquem em casa)


