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1.3. Energia, Fenómenos Térmicos e Radiação
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transferida espontaneamente entre 
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Termodinâmica: 

transferências de energia e 
conservação da energia

Segunda Lei da 
Termodinâmica: 

degradação da energia 
e rendimento
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Na apresentação das experiências de Benjamin Thompson e de Joule deve mostrar-se como é que se reconheceu e comprovou que o calor era

energia, apontando as razões que levaram Thompson a concluir que calor não poderia ser uma substância (o calórico), mas sim uma energia. Na

experiência de Joule interpretar o aumento de energia interna como resultado do trabalho realizado sobre o sistema e concluir que esse aumento

de energia interna poderia ser obtido por absorção de energia por calor.

Para exemplificar o aumento da energia interna por realização de trabalho pode usar-se um tubo de cartão, com esferas de chumbo no seu interior

e as extremidades tapadas com rolhas de cortiça, que será invertido repetidamente na vertical; as medidas da massa das esferas, da altura do

tubo e das temperaturas das esferas, antes e após um certo número de inversões, permitirão calcular o trabalho do peso e a variação de energia

interna. Na abordagem da Segunda Lei da Termodinâmica deve recorrer-se a exemplos que mostrem que as máquinas funcionam sempre com

dissipação de energia, não utilizando toda a energia disponível na realização de trabalho. Deve destacar-se também que ocorre diminuição da

energia útil nos mais diversos processos naturais e que este é o critério que determina o sentido em que evoluem esses processos.

IRRADIÂNCIA

Energia da radiação emitida por um corpo por

unidade de tempo e por unidade de área.

A taxa temporal de transferência de energia, sob a forma de
calor, por condução através de um material é inversamente
proporcional à sua espessura e diretamente proporcional à
área transversal e à diferença de temperatura nas suas
extremidades.

A energia a transferir 
sob a forma de calor 

é diretamente 
proporcional à 

variação de 
temperatura que se 

quer provocar e à 
massa de substância e 

dependente do 
material que a 

constitui.

Quando uma substância muda de estado físico, a energia
sob a forma de calor que é necessário fornecer à
substância é tanto maior quanto maior a sua massa e
quanto maior a variação de entalpia.



Energia, fenómenos térmicos e radiação

Compreender os processos e mecanismos de transferências de energia entre sistemas termodinâmicos, interpretando-os

com base na Primeira e na Segunda Leis da Termodinâmica.

3.1 Distinguir sistema, fronteira e vizinhança e definir sistema isolado.

3.2 Identificar um sistema termodinâmico como aquele em que se tem em conta a sua energia interna.

3.3 Indicar que a temperatura é uma propriedade que determina se um sistema está ou não em equilíbrio térmico com outros e que

o aumento de temperatura de um sistema implica, em geral, um aumento da energia cinética das suas partículas.

3.4 Indicar que as situações de equilíbrio térmico permitem estabelecer escalas de temperatura, aplicando à escala de temperatura

Celsius.

3.5 Relacionar a escala de Celsius com a escala de Kelvin (escala de temperatura termodinâmica) e efetuar conversões de

temperatura em graus Celsius e kelvin.

3.6 Identificar calor como a energia transferida espontaneamente entre sistemas a diferentes temperaturas.

3.7 Descrever as experiências de Thompson e de Joule identificando o seu contributo para o reconhecimento de que o calor é

energia.

3.8 Distinguir, na transferência de energia por calor, a radiação – transferência de energia através da propagação de luz, sem haver

contacto entre os sistemas – da condução e da convecção que exigem contacto entre sistemas.

3.9 Indicar que todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente emitem predominantemente no infravermelho,

dando exemplos de aplicação desta característica (sensores de infravermelhos, visão noturna, termómetros de infravermelhos,

etc.).

3.10 Indicar que todos os corpos absorvem radiação e que a radiação visível é absorvida totalmente pelas superfícies pretas.

3.11 Associar a irradiância de um corpo à energia da radiação emitida por unidade de tempo e por unidade de área.

3.12 Identificar uma célula fotovoltaica como um dispositivo que aproveita a energia da luz solar para criar diretamente uma

diferença de potencial elétrico nos seus terminais, produzindo uma corrente elétrica contínua.

3.13 Dimensionar a área de um sistema fotovoltaico conhecida a irradiância solar média no local de instalação, o número médio de

horas de luz solar por dia, o rendimento e a potência a debitar.

3.14 Distinguir os mecanismos de condução e de convecção.

3.15 Associar a condutividade térmica à taxa temporal de transferência de energia como calor por condução, distinguindo materiais

bons e maus condutores do calor.

3.16 Interpretar o significado de capacidade térmica mássica, aplicando-o na explicação de fenómenos do quotidiano.

3.17 Interpretar o conceito de variação de entalpias de fusão e de vaporização.

3.18 Determinar a variação de energia interna de um sistema num aquecimento ou arrefecimento, aplicando os conceitos de

capacidade térmica mássica e de variação de entalpia (de fusão ou de vaporização), interpretando o sinal dessa variação.

3.19 Interpretar o funcionamento de um coletor solar, a partir de informação selecionada, e identificar as suas aplicações.

3.20 Interpretar e aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica.

3.21 Associar a Segunda Lei da Termodinâmica ao sentido em que os processos ocorrem espontaneamente, diminuindo a energia útil.

3.22 Efetuar balanços energéticos e calcular rendimentos.

CONDUÇÃO: Mecanismo de transferência de energia como
calor que ocorre devido à transferência de energia das
partículas mais agitadas (a maior temperatura) para as mais
lentas (a menor temperatura). As partículas mais agitadas
propagam a agitação às partículas vizinhas havendo assim
transferência de energia sem transporte de matéria.

CONVECÇÃO: Mecanismo de transferência de energia como
calor que ocorre em fluidos (líquidos e gases) acompanhado
de movimentos do próprio fluido que são designados de
correntes de convecção.

CONDUTIVIDADE TÉRMICA: Grandeza física que
mede a capacidade de uma substância conduzir o
calor. Pode ser definida como a energia transferida
sob a forma de calor por unidade de tempo através
de uma superfície com 1 m2 de área e 1 m de
espessura quando a diferença de temperatura entre
as duas faces dessa superfície é 1 K.

A capacidade térmica mássica ou calor específico, c,
corresponde à variação de energia por unidade de
massa e de variação de temperatura da substância,
sendo medido no SI em J kg-1 K-1.

1ª Lei da Termodinâmica: Numa transformação entre
dois estados, a variação de energia interna de um
sistema é igual à soma do trabalho realizado sobre o
sistema (ou que o sistema faz sobre o exterior) com o
calor transferido para o mesmo (ou cedido por ele).

2ª Lei da Termodinâmica: “Os processos que 
ocorrem espontaneamente na natureza levam a uma 
diminuição da energia útil do universo”. 


