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Lei de Wien 

Quanto maior for a temperatura do corpo, maior a agitação das 

partículas constituintes, aumentando as amplitudes das suas oscilações, bem 

como as frequências das mesmas. 

Se a temperatura diminuir, diminui a agitação das partículas 

constituintes, diminuindo tanto as amplitudes como as frequências das 

oscilações. 

A figura seguinte mostra como varia o espectro da intensidade da 

radiação emitida por um corpo negro se a temperatura for maior, ou menor, 

do que a temperatura anteriormente considerada de 5800 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim: 

 Quanto maior for a temperatura, mais energia será emitida por 

um corpo por unidade de tempo e por unidade de área do corpo. 

O cálculo dessa energia é efectuado através da área por baixo de 

cada gráfico. A curva roxa, correspondente a maior temperatura, 

tem por baixo uma maior área, logo seguida das curvas vermelha 

e verde. 

 A máxima intensidade em cada uma das curvas ocorre para 

comprimentos de onda da radiação emitida diferentes, e que são 

tanto maiores quanto menor for a temperatura do corpo. 
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Existe uma relação simples entre a temperatura do corpo e o 

comprimento de onda correspondente à emissão máxima do corpo, que foi 

traduzida por Wilhelm Wien, físico austríaco contemporâneo de Max Planck, 

sendo que essa relação é de proporcionalidade inversa entre o comprimento 

de onda da emissão máxima e a temperatura absoluta do corpo, tal que, 

 

 

em que  é uma constante de valor 2,898 x 10-3 m K.  

A radiação solar na produção de energia eléctrica 

Um painel fotovoltaico é constituído por uma associação de células de 

silício, um semicondutor, que ser designam por células fotovoltaicas. 

Semicondutor – substância cristalina cuja resistividade tem um valor 

compreendido entre o dos bons condutores e o dos isoladores. A sua 

condutividade aumenta com o aumento da temperatura. 

Uma célula fotovoltaica não é mais do que um gerador que converte 

uma parte da energia solar que recebe em energia eléctrica. De facto, uma 

célula fotovoltaica é sensível à radiação de comprimento de onda entre os 

300nm e os 600nm. 

O rendimento do processo de conversão da radiação solar em energia 

eléctrica é baixo, cerca de 12% 

Para dimensionar um painel fotovoltaico, é necessário: 

 Determinar a potência eléctrica que se necessita; 

 Conhecer a potência solar média por unidade de área; 

 Conhecer o rendimento do processo fotovoltaico; 
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Mecanismos de transferência de energia como 

calor: condução e convecção 

Condução de calor 

No processo de condução a energia é transferida por interacções, a 

nível microscópico, das partículas constituintes da matéria (gasosa, liquida ou 

sólida), sem que haja qualquer transporte material. 

Há condução de calor quando há transferência de energia através de 

um meio material onde existem zonas a diferentes temperaturas. Por 

exemplo: através do vidro de uma janela, através de uma barra metálica com 

extremidades diferentes temperaturas. 

A quantidade de energia transferida como calor por unidade de tempo 

𝑃 =
𝑄

∆𝑡
, num processo de condução, é directamente proporcional à área da 

superfície, A, e a diferença de temperaturas Tq–Tf , inversamente 

proporcional a espessura, L, e depende dos materiais. 

Estas grandezas estão relacionadas com a expressão: 

𝑃 = 𝑘𝐴
𝑇𝑞 − 𝑇𝑓

𝐿
 

Que traduz a lei de condução do calor ou Lei de Fourier e onde k é a 

condutividade térmica, propriedade que caracteriza a condução de calor em 

materiais, cuja unidade SI é o joule por segundo por metro por Kelvin (J s-1 

m-1 K-1) ou o watt por metro por Kelvin (W m-1 k-1). 

Convecção do calor 

No processo de convecção a energia é transferida entre regiões de um 

fluido (gás ou líquido), sujeito à acção da gravidade, por movimentos que 

misturam partes do fluido a diferentes temperaturas, correntes de convecção. 

Verifica-se que, para a mesma pressão, a massa volúmica de um fluido 

diminui com o aumento da temperatura, logo, a matéria menos densa (que 

está a uma temperatura superior) sobe, enquanto a mais densa (a que está a 

uma temperatura inferior), que se encontra na parte superior, desce. 

A convecção é um processo físico de extrema importância na 

transferência de energia em fluídos, desempenhando um papel fundamental 

no sistema climático da Terra. 

 

 


