EMENTA – PROGRAMA DISCIPLINA
Título da Disciplina: Termodinâmica e Mecânica Estatística
Nome do(a) Professor(a) responsável: Vide Histórico Oficial
Carga horária total: 60 h
Número de créditos: 4
Código: MEF705
Caráter: Obrigatória
Ementa:
Fundamentos de termodinâmica. As leis da termodinâmica. Máquinas térmicas. Entropia.
Espaço de fases. Ensembles micro-canônico, canônico e grand-canônico. Equilíbrio
termodinâmico. Gases ideais. A terceira lei da termodinâmica e a mecânica quântica. Calor
específico. O sólido de Eisntein.
Conteúdo programático
1. Fundamentos de termodinâmica e as leis da termodinâmica: conceitos fundamentais
de calor, trabalho, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs e os enunciados das leis
da termodinâmica.
2. Máquinas térmicas: conceitos e a construção da ideia do ciclo de Carnot, motores e
refrigeradores
3. Entropia: o conceito de entropia e suas implicações práticas.
4. Espaço de fases: o que é um espaço de fases e suas aplicações em termodinâmica.
5. Ensembles micro-canônico, canônico e grand-canônico: o que são ensembles e a
construção estatística da termodinâmica.
6. Equilíbrio termodinâmico: o conceito de equilíbrio e suas aplicações em
termodinâmica.
7. Gases ideais: o que são gases ideias, formulação matemática para os gases ideias e a
termodinâmica.
8. A terceira lei da termodinâmica e a mecânica quântica: a visão microscópica da
terceira lei da termodinâmica e sua relação com os conceitos de mecânica quântica.
9. Calor específico: o que é calor específico, a formulação conceitual macroscópica e
microscópica do calor específico.
10. O sólido de Einstein: conceitos fundamentais sobre o sólido de Einstein e suas
aplicações em termodinâmica.
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