ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ciências Físico-Químicas – 10º Ano
Assunto: Segunda lei da termodinâmica. Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas.
Transferência de energia por radiação.
Mecanismos de transferência de calor : condução e convecção.
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Máquinas frigoríficas
Frigorífico

Os frigoríficos retiram a energia, como calor, dos alimentos e transferem-na para o meio
exterior .
Qualquer substância, quando
passa do estado líquido ao estado
gasoso, retira do meio ambiente a
energia necessária a esta mudança de
estado. É o que fazem as máquinas que
se destinam a produzir artificialmente o
frio, retirando calor de um corpo. De
acordo com a segunda lei da
termodinâmica este processo é não
espontâneo pelo que só acontece caso se
forneça trabalho.
Existem substâncias utilizadas
para a produção de frio, substâncias
refrigerantes, sendo a mais utilizada o
fréon.
Um frigorífico é constituído por um recipiente fechado que se quer arrefecer e por um tubo
longo, a serpentina, onde circula um gás. A serpentina está ligada a um compressor,
encontrando-se parte desta no interior do frigorífico, e outra em contacto com o meio ambiente.
O gás é comprimido no compressor, até se liquefazer na parte exterior da
serpentina(condensador). A liquidificação do gás implica uma transferência de calor, que
provoca um aquecimento da serpentina exterior, através da qual o calor é cedido para o
ambiente. Quando a válvula de expansão se abre, o líquido penetra na serpentina
interna(evaporador) e, como não é comprimido, passa novamente ao estado gasoso, absorvendo
calor. De seguida, o gás é novamente comprimido e o ciclo repete-se.

Devido à libertação de calor para o ambiente, o condensador deve ficar num
local onde facilmente se efectuem essas transferências de energia. É importante, como
medida de conservação de energia, ter o condensador do frigorífico bem limpo de modo
a facilitar as trocas de calor para o meio ambiente.
Normalmente, o congelador fica na parte superior
do frigorífico, pois o ar frio, como é mais denso, desce
trocando continuamente de lugar com o ar aquecido em
contacto com os alimentos. Forma-se assim uma corrente
de convecção. Se o congelador ficasse na parte inferior
do frigorífico, o ar frio concentrava-se em baixo e não
subiria. A troca de calor seria pouco eficiente. Pelo
mesmo motivo, as prateleiras devem ser feitas de grades
(e não inteiriças) para permitir a convecção do ar dentro
do frigorifico.
Deve-se evitar introduzir alimentos quentes no
frigorífico. Neste caso, ocorre a condensação do vapor de
água com consequente formação de gelo, o que dificulta
as trocas de energia, como calor, para o meio ambiente.

energia cedida à fonte quente como calor = trabalho realizado + energia
retirada à fonte fria como calor
Eficiência de Carnot para uma máquina frigorífica
A eficiência teórica máxima de uma máquina frigorífica (máquina frigorífica ideal) foi
determinada por Sadi Carnot (1796-1832) e é dada pela expressão:

As temperaturas são expressas em Kelvin.
Máquinas térmicas
As máquinas térmicas são dispositivos que recebem a energia proveniente dos
combustíveis, transformando-a em trabalho. Os motores dos automóveis - a gasolina e a
gasóleo – os reactores dos aviões e as centrais térmicas, convertem a energia sob a
forma de calor proveniente da combustão, em energia mecânica.
Qualquer máquina térmica, por mais complicada que pareça, pode ser representada por
um esquema idêntico ao da figura. O dispositivo recebe o calor Q1 de uma fonte quente
que se encontra à temperatura T1, cede o calor Q2 à fonte fria que se encontra à
temperatura T2 e consegue converter parte da energia recebida, em energia útil ou
trabalho útil Wu.
Neste processo verifica-se que a energia Q2 é completamente desperdiçada.

Calor fornecido pela fonte quente = trabalho realizado + calor cedido à fonte fria

Rendimento de Carnot para uma máquina térmica
O rendimento máximo de uma máquina térmica
(máquina térmica ideal) foi determinado por Sadi
Carnot (1796-1832) que descobriu que as máquinas
tinham um limite máximo para o rendimento, o qual
dependia das temperaturas a que estão a fonte fria e a
fonte quente:
Microondas
Num forno de microondas para
cozinhar
alimentos, utilizam-se microondas de frequência 2,45 x
109 Hz, a que corresponde um comprimento de onda de
12 cm.
As microondas são reflectidas pelos metais,
são transmitidas pelo vidro e pela porcelana e são
absorvidas pelas moléculas de água da comida. São

produzidas por um dispositivo chamado magnetrão e conduzidas para um agitador metálico
rotativo, que as reflecte para diferentes partes do forno A caixa metálica e a rede metálica da
porta constituem uma blindagem, pois reflectem as microondas. Há também um dispositivo
automático de corte de corrente quando se abre a porta, para evitar que a radiação atinja as
pessoas e provoque queimaduras.
Por terem uma frequência adequada, as microondas são absorvidas pelas moléculas de
água da comida. Como estas moléculas são polares, adquirem uma oscilação num e noutro
sentido, e a sua energia cinética aumenta. Assim, a energia interna da água aumenta, o que se
detecta por uma elevação de temperatura. É este aquecimento da água, principal constituinte da
maioria dos alimentos, que os aquece e cozinha.
As microondas são usadas em radioterapia pois, quando se aquecem os tecidos até aos
45 ºC, as moléculas normais dissipam rapidamente a energia, enquanto as cancerosas, com fraca
irrigação, ficam destruídas.
Estufa
Quando um carro fica exposto ao Sol o seu interior aquece porque os vidros deixam
entrar a luz que é absorvida pelos objectos internos e por isso sofrem uma elevação de
temperatura. Costumamos dizer que o carro se transformou numa estufa.
De facto, as estufas utilizadas no cultivo de algumas plantas que necessitam de um
ambiente aquecido para se desenvolverem são cobertas de vidro, sendo este opaco aos
infravermelhos, provoca um aumento da temperatura da estufa. Este aumento de temperatura
ocorre porque a restante radiação pode ser transferida de um lado para o outro do vidro, mas o
infravermelho não; a maior parte da radiação proveniente do exterior ou é absorvida nos
processos de fotossíntese e no aquecimento do solo ou é reflectida de volta para o exterior. Mas
toda a radiação que é emitida pelos corpos no interior da estufa, devido à temperatura destes, é
infravermelha e, como o vidro é opaco a esta radiação, esta vai ser absorvida e contribuir para o
aquecimento do sistema.
Isolamento térmico
-Garrafas- termos
As garrafas-termos são constituídas por um vaso de vidro
com paredes duplas, afastadas entre si cerca de 1 cm. O ar é retirado
do espaço entre as paredes através de um orifício que a seguir é
selado. Reduz-se assim a transferência de calor por condução e
convecção. Para reduzir a transferência de calor por radiação, as
superfícies das paredes são espelhadas. Assim, as radiações são
reflectidas internamente sem que haja transmissão para o exterior.
Como o vidro é muito frágil, o vaso é colocado num
recipiente de metal ou plástico. A rolha é normalmente oca, sendo
feita de borracha ou plástico, que são bons isolantes térmicos.
Como não existem isolantes perfeitos, há sempre perda de calor pela
tampa, o que faz com que, se colocarmos um líquido quente no
interior da garrafa-termo, ao fim de algum tempo o líquido arrefece,
embora muito lentamente.
-Edifícios
As perdas de energia que ocorrem nas nossas casas levam a um acréscimo no gasto de
electricidade para aquecimento ou arrefecimento. Há perdas de energia pelas paredes, pelas
janelas, pelo telhado e pelo chão.
Os edifícios bem planeados, têm em conta os 3 modos de transferência de energia. As
paredes, os soalho e os tectos, devem ser feitos com materiais que reduzam a condução. O
isolamento dos tectos deve ser reforçado, de forma que no Inverno, o ar quente que atinge o
tecto por convecção, não consiga transferir a energia para o exterior.
Se se utilizarem persianas no exterior e se as abas do telhado estiverem dispostas
convenientemente, poder-se-á conseguir que os aposentos recebam menos radiação no Verão,
sem que isso impeça que a casa receba radiação solar no Inverno.

Nas construções há que ter algum cuidado na escolha dos materiais, para evitar perdas
desnecessárias de energia. Para reduzir as "perdas" de energia do interior das casas, utilizam-se,
hoje, muitos materiais de baixa condutividade térmica, como aglomerados de cortiça,
poliestireno, lã de vidro, lã de rocha...
Para conhecer e poder calcular as possíveis "perdas"
de energia dos diferentes materiais de construção, recorre-se
à grandeza física coeficiente de condutividade térmica
superficial exterior, U. Este coeficiente mede a quantidade
de energia que se transfere, sob a forma de calor, e por
segundo, para o exterior, através de uma superfície com 1 m2
de área, quando a diferença de temperatura entre o interior e
o exterior da casa é de 1 K (1°C). Os materiais com menor
valor de U são mais isoladores.
O uso de paredes duplas com caixa de ar reduz a
transferencia de calor, pois o ar tem baixa condutividade
térmica (desde que parado). No Verão, este tipo de paredes
impede o fluxo de energia de fora para dentro de casa e no
Inverno impede o fluxo de energia de dentro para fora de
casa.
A lã de vidro é usada para forrar o telhado,
impedindo que aí ocorram perdas de energia.
Colocar vidros duplos e pavimento isolado, calafetar
portas e janelas são algumas das medidas que podem ser
tomadas para minimizar as perdas de energia numa
habitação.
Na tabela dada é possivel verificar que:
- Uma parede com isolamento pode ter um coeficiente de
condutividade térmica cerca de quatro vezes inferior ao de uma
parede sem isolamento.
- O coeficiente de condutividade térmica de uma janela de
vidro simples é cerca de duas vezes superior ao de uma janela
de vidro duplo com caixa-de-ar.
- Um telhado com 15 cm de isolamento pode ter um
coeficiente de condutividade térmica cerca de nove vezes
inferior a um telhado não isolado.
- Um pavimento de madeira tem um coeficiente de
condutividade térmica cerca de 20 vezes maior do que o de um
pavimento isolado.

