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PROFESSOR: Luiz Machado

DISCIPLINA: Termodinâmica
CÓDIGO: EMA801
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: (x ) Energia e Sustentabilidade
CARGA HORÁRIA: 45 horas
CRÉDITOS: 3

EMENTA:
Substância simples: tabelas termodinâmicas e modelo de gás ideal. 1ª Lei da Termodinâmica:
calor, trabalho, energia interna, entalpia, energia cinética e potencial gravitacional e aplicações
em massas de controle e volumes de controle tais como bocais, difusores, bombas, compressores,
turbinas, trocadores de calor, usinas térmicas e sistema de refrigeração e aquecimento por
compressão de vapor. 2ª Lei da Termodinâmica: motor térmico, refrigerador e bomba de calor,
ciclo de Carnot, princípio do aumento de entropia para massa e volume de controle. Exergia e
irreversibilidade para massas e volumes de controle. Combustão: balanço estequiométrico de
combustíveis fósseis, entalpia de formação, calor de combustão, temperatura adiabática de
chama e irreversibilidade da combustão. Células a combustão: princípio de funcionamento e
balanço de energia.

PROGRAMA:

PROGRAMA:
Cada encontro tem duração de 150 minutos (3 aulas de 50 minutos cada uma)
1ª parte: Revisional
Encontro 1: Substância pura, título e gás ideal
Encontro 2: Calor, trabalho e a 1ª lei para massa de controle
Encontro 3: Complemento da teoria e exercícios
Encontro 4: 1ª lei para volume de controle: bocal, difusor, turbina, compressor, trocador de calor,
etc.
Encontro 5: Complemento da teoria e exercícios
Encontro 6: 2ª lei para um ciclo
Encontro 7: Entropia
Encontro 8: 2ª lei para volume de controle
Encontro 9: Complemento da teoria e exercícios e 1ª prova
2ª parte: Exergia
Encontro 10: Exergia para massa de controle
Encontro 11: Complemento da teoria e exercícios
Encontro 12: Exergia para volume de controle
Encontro 13: Complemento da teoria e exercícios e 2ª prova
3ª parte: Combustão
Encontro 14: Combustão
Encontro 15: Complemento da matéria e 3ª prova



SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

1ª parte: 50 pontos
15 pontos para a lista de exercícios e 35 pontos da 1ª prova
2ª parte: 30 pontos
10 pontos para a lista de exercícios e 20 pontos da 2ª prova
3ª parte: 20 pontos
5 pontos para a lista de exercícios e 15 pontos da 3ª prova*
*Realizada no CCE – Centro de Cálculo Eletrônico da Escola de Engenharia da UFMG

BIBLIOGRAFIA:

1. Thermodynamics, K. Wark Jr, D. E. Richards, 6th Edition, 1999, McGraw-Hill

2. Introduction to Engineering Thermodynamics, R. E. Sonntag, C. Borgnakke, 8th Edition, 2012,
John Wiley

Softwares livres:

1. EES-Demo (http://fchart.com/ees/demo-file.php)

2. CATT3 (https://www.blucher.com.br/area/material_apoio/termodinamica-278)

3. CoolPack (https://softadvice.informer.com/Cool_Pack_Refrigeration_Software.html)

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

O objetivo central da disciplina é fornecer aos estudantes do PPGMEC conceitos teóricos de
termodinâmica para subsidiar estudos posteriores, por exemplo, em cogeração, refrigeração e
bombas de calor, fontes de energias renováveis e fenômenos de transporte. Experiência
inovadora de ensino: (i) Uso de softwares para resolver problemas de Termodinâmica, bem
como a 3ª Prova do Curso.


