REVISÃO ENEM

Temperatura, calor e processos de
transmissão de calor
TEMPERATURA
Temperatura é a grandeza física escalar que nos permite avaliar o grau de agitação
das moléculas.

Quanto maior for o grau de agitação molecular, maior será a temperatura e maior
será o grau de aquecimento do corpo.

❏ Equilíbrio térmico ocorre quando dois objetos com temperaturas
diferentes são postos em contato um com o outro, e, depois de um certo
tempo, eles apresentam uma temperatura comum. Podemos dizer que o
corpo de maior temperatura transfere parte da energia de suas moléculas às
moléculas do corpo de menor temperatura, até que o estado de agitação
molecular de ambos seja igual.
equilíbrio térmico = temperaturas iguais
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Princípio zero da Termodinâmica:
Dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio
térmico entre si.

CONCEITO FÍSICO DE CALOR
Calor é a energia transferida de um corpo a outro, devido à desigualdade de
temperaturas existente entre eles. Essa transferência sempre ocorre do corpo
de maior temperatura para o de menor temperatura.
A transferência de calor ocorre até o instante em que os corpos atingem a mesma
temperatura (equilíbrio térmico).

TRANSMISSÃO DE CALOR
O calor é uma forma de energia que se propaga entre dois pontos devido a uma
diferença de temperatura entre eles. O sentido da transferência é sempre do de
maior para o de menor temperatura. Vamos analisar os processos utilizados para
essa transferência.
❏ Condução térmica é um transporte de energia sem transporte de matéria,
que ocorre principalmente nos materiais sólidos, onde a vibração das
partículas em torno de uma posição de equilíbrio favorece a transmissão de
energia.

O fluxo de calor (Φ) (quantidade de calor por unidade de tempo) que atravessa um
condutor é:
❏
❏
❏
❏

diretamente proporcional à área A atravessada;
diretamente proporcional à diferença Δt de temperatura;
inversamente proporcional ao comprimento L;
dependente da natureza do material ⇨ condutividade térmica do
material (k)
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❏ Convecção térmica é o processo de transferência de calor, através do
transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade e a ação da
gravidade. É um processo que só pode ocorrer nos fluídos (líquidos e
gases). Formam- se então, no interior do fluido, as denominadas correntes
de convecção (uma ascendente, quente, e uma descendente, fria),
originadas pelas diferenças de densidade.

O resfriamento do chope é realizado colocando-se o gelo sobre o barril,
pois o chope mais frio (mais denso) desce e o que sobe (mais quente)
também se resfria em contato com o gelo.

Brisa Marítima: devida à diferença entre o calor específico da água e o da
terra, durante um dia quente o ar sobre a terra está mais aquecido do que o
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ar sobre o mar. Assim, o ar quente sobre a terra sobe e é reposto pelo ar mais
frio que vem do mar. São as correntes de convecção conhecidas com brisa
marinha. Durante a noite, o processo se inverte: a terra se esfria mais
rapidamente que a água do mar; o ar quente sobre a água sobe e é reposto
pelo ar que vem da terra. São as correntes de convecção conhecidas como
brisa terrestre.

❏ Irradiação térmica é o processo de transmissão de energia através de
ondas eletromagnéticas, predominantemente faixa do infravermelho.
Enquanto a condução e a convecção somente ocorrem em meios materiais, a
irradiação acontece tanto em determinados meios materiais como no
vácuo (ausência de matéria).

Superfícies escuras absorvem mais calor do que superfícies claras.
Superfícies polidas refletem mais calor do que superfícies foscas.

A irradiação térmica utilizada em coletores solares: em placas metá- licas
P são soldados tubos (serpentinas), pelos quais passa água. O conjunto
todo é pintado de preto e sobre ele é disposta uma placa de vidro. Ao ser
exposto ao Sol, a água circulante se aquece.
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As estufas de plantas são recintos com paredes de vidro, transparentes às
ondas de infravermelho de alta freqüência provenientes do Sol, e com o
chão escuro, com alta absorvidade. A energia radiante reemitida pelo
chão e pelos corpos colocados dentro da estufa se dá sob a forma de
radiação infravermelha de baixa freqüência, à qual o vidro é opaco. Assim,
a estufa se mantém mais aquecida que o meio exterior.
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