LISTA DE EXERCÍCIOS 2 – SUBSTÂNCIAS PURAS
1) Um cilindro-pistão contem 0,85 kg de R-134a a -10º C. O pistão está livre para se movimentar e tem uma
massa de 12 kg e um diâmetro de 25 cm. A pressão atmosférica local é de 88 kPa. A partir de certo
momento, calor é transferido para o R-134a até que sua temperatura chegue a 15º C. Determine:
a. Pressão final
(R.90,4 kPa)
b. Variação no volume do cilindro
(R.0,0205 m3)
c. Variação na entalpia total do refrigerante
(R.17,34 kJ)
2) Um cilindro-pistão contem 1,0 kg de R-134a a -26,4º C. O sistema é aquecido a pressão constante, até 100º
C. Determine o volume final do sistema sabendo que o volume inicial é de 0,14 m3. (R. 0,30138 m3)
3) Um kilograma de água enche um container rígido de 150 l a pressão inicial de 2 Mpa. O container é então
resfriado até 40º C. Determine a temperatura inicial e a pressão final da água. (R. 395ºC; 7,3851 kPa)
4) 10 kg de R134a enchem um container rígido de 1,348 m3 a temperatura inicial de -40º C. O container é então
aquecido até 200 kPa. Determine a pressão inicial e a temperatura final. (R. 51,25 kPa e 66,3º C)
5) Um container de 9 m3 é cheio com 300 kg de R134a a 10º C. Qual é a entalpia específica do R134a neste
container?
(R. 179,87 kJ/kg)
6) Um pistão que sofre a carga de uma mola é inicialmente cheio com 0,1 kg de uma mistura líquido-vapor de
R-134a cuja temperatura é -34ºC e cujo título é 80%. A constante da mola é 6,6 kN/m e o diâmetro do pistão
é de 30cm. O gás passa por um processo que aumenta seu volume em 40%. Calcule a temperatura e entalpia
finais do gás. (R. -30,9ºC; 13,7 kJ/kg).
7) Um kilograma de água enche um dispositivo pistão-cilindro com 0,1546 m3 a temperatura de 350º C. O
dispositivo é então resfriado até 100º C. Determine a pressão final da água e o volume. (Resp. 1,8 Mpa;
0,001043 m3).
8) Um recipiente rígido de 0,3 m3 contêm inicialmente mistura líquido-vapor saturado de água a 150º C. A água
é então aquecida até atingir o estado crítico. Determine a massa de líquido no estado inicial. (Resp. 96,1 kg,
0,105 m3)
9) Um recipiente de 0,5 m3 contêm 10 kg de R134a a -20º C. Determine: a) pressão; b) energia interna total; c)
volume ocupado pela fase líquida. (resp. a) 132,82 kPa; b) 904,2 kJ; c) 0,00489 m3).
10) Um recipiente rígido contem 2 kg de R134a a 800 kPa e 120ºC. Determine o volume do recipiente com
energia interna total. (Resp. 0,0753 m3; 655,7 kJ).
11) 100 g de R134a enchem um dispositivo pistão-cilindro a 60 kPa e -20º C. O dispositivo é então aquecido até a
temperatura de 100º C. Determine a variação no volume do cilindro como resultado do aquecimento. Resp.
0,0168 m3.
12) Um tanque rígido contêm vapor d’água a 250º C e pressão desconhecida. Quando o tanque é resfriado para
124º C o vapor começa a condensar. Estime a pressão inicial do tanque. Resp. 0,30 Mpa.
13) Vapor superaquecido a 1,4 Mpa e 250º C é resfriado a volume constante até que a temperatura caia para
120º C. No estado final, determine:
a. Pressão
(resp. 198,7 kPa)
b. Título
(resp. 0,1825)
c. Entalpia
(resp. 905,7 kJ/kg)
14) Um tanque rígido com um volume de 1,8 m3 contêm 15 kg de mistura vapor-líquido saturado de água a 90º
C. A água é então lentamente aquecida. Determine a temperatura que o líquido é completamente
vaporizado. Esboce o processo no diagrama T-v. Resp. 202,9º C.
15) Um balão esférico de 9 m de diâmetro é enchido com Hélio a 27ºC e 200 kPa. Determine o número de moles
e a massa de gás no balão. Resp. 30,6 kmol e 123 kg.
16) Um tanque de 1m3 contêm ar a 25ºC e 500 kPa é conectada através de uma válvula a outro tanque contendo
5 kg de ar a 35ºC e 200 kPa. A válvula é aberta e o permite-se que o sistema atinja o equilíbrio térmico com a
vizinhança que está a 20ºC. Determine o volume do segundo tanque e a pressão de equilíbrio final. Resp.
2,21 m3, 284,1kPa.

17) Um tanque rígido com volume desconhecido é dividido em duas partes por uma divisória. Um lado do
tanque contêm gás ideal a 927ºC. O outro lado é evacuado e tem um volume duas vezes o tamanho da parte
que contêm o gás. A divisória é então removida e o gás expande até preencher o tanque. Calor é agora
aplicado ao gás até que a pressão iguale a pressão inicial. Determine a temperatura final do gás. Resp.
3327ºC.
18) A pressão em um pneu de automóvel depende da temperatura do ar no pneu. Quando a temperatura do ar
é de 25ºC, a pressão manométrica lida é de 210kPa. Se o volume de ar no pneu é de 0,025 m3, determine a
pressão do ar no pneu quando sua temperatura sobe para 50ºC. Determine ainda a quantidade de ar que
deve ser retirado para que a pressão volte ao valor inicial nesta nova temperatura. Assuma a pressão
atmosférica como 100 kPa. Resp. 336kPa; 0,0070kg
19) Um dispositivo pistão-cilindro contendo 10 g de oxigênio a 20 kPa e 100ºC é resfriado. Determine a variação
de volume. Resp. -0,013 m3.
20) Determine o volume específico de vapor d’água superaquecido a 15MPa e 350ºC, usando: a) equação de gás
ideal; b) a carta de compressibilidade generalizada; c) as tabelas de propriedades do vapor superaquecido.
Determine também o erro dos casos “a” e “b”, ao se comparar aos dados experimentais de “c”. Resp. a)
0,01917 m3/kg, 67% b) 0,01246 m3/kg , 8,5%; c) 0,01148 m3/kg.
21) Determine o volume específico de vapor de R-134a a 0,9MPa e 70ºC, usando: a) equação de gás ideal; b) a
carta de compressibilidade generalizada; c) as tabelas de propriedades do vapor superaquecido. Determine
também o erro dos casos “a” e “b”, ao se comparar aos dados experimentais de “c”. Resp. a) 0,03105 m3/kg,
13,3% b) 0,02776 m3/kg , 1,3%; c) 0,027413 m3/kg.
22) Determine o volume específico do gás nitrogênio a 10MPa e 150K, usando: a) equação de gás ideal; b) a
carta de compressibilidade generalizada. Compare estes resultados com o valor experimental de
0,002388m3/kg, e determine os erros envolvidos para cada caso. Resp. a) 0,004452 m3/kg, 86,4% b)
0,002404 m3/kg , 0,7%.
23) Determine o volume específico de vapor d’água superaquecido a 3,5MPa e 450ºC, usando: a) equação de
gás ideal; b) a carta de compressibilidade generalizada; c) as tabelas de propriedades do vapor
superaquecido. Determine também o erro dos casos “a” e “b”, ao se comparar aos dados experimentais de
“c”. Resp. a) 0,09533 m3/kg, 3,7% b) 0,09161 m3/kg , 0,4%; c) 0,09196 m3/kg.
24) Etileno é aquecido a pressão constante de 5 MPa e 20ºC a 200ºC. Usando a carta de compressibilidade,
determine a variação do volume específico do etileno como resultado deste aquecimento. Resp. 0,0172
m3/kg.
25) Um quilograma de R-134a enche um container rígido com 0,090 m3 a temperatura inicial de -40ºC. O
container é então aquecido até a pressão de 280kPa. Determine a pressão inicial e a temperatura final. Resp.
51,25kPa, 50ºC.
26) Os diâmetros do pistão da Fig.1 abaixo são D1=10cm e D2=4cm. Câmara 1 contêm 1kg de Helium, câmara 2 é
enchida com vapor d’água condensando e câmara 3 é evacuada. O dispositivo é disposto em um ambiente
cuja temperatura é de 200ºC. Determine o volume da câmara 1 quando o equilíbrio termodinâmico foi
atingido. Resp. 3,95m3.
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27) Um tanque rígido de 0,5 m3 contendo hidrogênio a 20ºC e 600 kPa é conectado por uma válvula a outro
tanque rígido de 0,5 m3 contendo hidrogênio a 30ºC e 150kPa (ver Fig.2). A válvula é aberta e o sistema é
deixado até atingir equilíbrio térmico com a vizinhança, que está a 15ºC. Determine a pressão final no
tanque. Resp. 365,8 kPa.
28) Um tanque de volume desconhecido é dividido em duas partes por uma divisória. Um lado do tanque
contêm 0,01 m3 de R-134a como líquido saturado a 0,8 MPa enquanto o outro lado é evacuado. A divisória é
removida e o refrigerante preenche todo o tanque. Se o estado final do refrigerante é de 20ºC e 400 kPa.
Determine o volume do tanque. Resp. 0,641 m3.
29) Vapor a 400ºC tem volume específico de 0,02 m3/kg. Determine a pressão do vapor baseado em: a)equação
de estado do gás ideal; b) carta de compressibilidade generalizada; c) tabela de vapor. Resp. a) 15,529kPa; b)
12,574kPa; c)12,515kPa.
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