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Energia do Sol para a Terra
O Sol é a principal fonte de energia do nosso sistema solar, libertando
grandes quantidades de radiação electromagnética para o espaço.
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Balanço Energético da Terra
A temperatura à superfície da Terra – que apresenta um valor médio
de 15ºC (288 K) – resulta de um balanço energético.
Este valor tem-se
tem se mantido praticamente constante ao longo dos
anos, uma vez que a Terra absorve energia, proveniente do Sol, mas
também a emite.

Emissão e absorção de energia
A absorção, reflexão ou
transmissão de radiação depende
d superfície
da
fí i em que esta
t iincide.
id
Ou seja, dependendo da sua
forma e natureza, há superfícies
que são melhores
emissoras/absorsoras de radiação
do que outras.
Partindo deste facto podemos falar em poder de emissão ou
emissividade como a tendência que um corpo tem para emitir
radiação, quando comparado com a um emissor perfeito.
perfeito
O poder de absorção e de emissão de um corpo estão directamente
relacionados. Isto significa que, se um corpo tiver um baixo poder de
absorção irá ter, também um baixo poder de emissão (ou
emissividade). O inverso também é verdade.
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Poder de emissão de um corpo ou Emissividade
Tendência que um corpo tem
para emitir radiação. Depende da
natureza das superfícies e toma
valores
l
entre
t 0 e 11.
Por convenção, os corpos que
não emitem nenhuma radiação
têm emissividade zero, enquanto
os corpos que emitem toda a
radiação que absorveram têm
emissividade um.

O que se pode concluir?
Um corpo que é bom emissor
de energia é também bom
absorsor.

O corpo negro
•

Nenhum corpo real absorve
toda a radiação que incide
sobre ele.

•

Existe, no entanto, um corpo
hipotético – o corpo negro –
que absorve toda a radiação
que sobre ele incide.

•

Para uma dada temperatura e
um dado comprimento de
onda, este corpo também emite
radiação: tem emissividade 1,
sendo
d considerado
id
d um
emissor perfeito.

•

Para uma dada temperatura, a
maior potência irradiada, por
unidade de área, é a do corpo
negro.

3

22-04-2010

O Cubo de Leslie
O Cubo de Leslie é um cubo
com 4 faces diferentes: preta,
branca, polida e baça. Estas
faces permitem comparar o
poder de absorção das
diferentes superfícies, em
função do tempo, quando
sobre elas se faz incidir
radiação visível.

Lei de Stefan-Boltzmann
Quando se faz incidir radiação sobre um corpo a sua temperatura
aumenta.
A esta subida de temperatura corresponde um aumento da
potência irradiada.
Em 1879, Josef Stefan descobriu, experimentalmente, que todos
os corpos emitem energia com uma dada potência.
Mais tarde, em 1884, Ludwig Boltzmann demonstrou teoricamente
esta relação.
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Lei de Stefan-Boltzmann
A potência total irradiada por uma superfície é
directamente pproporcional
p
à área da sua superfície
p
eà
quarta potência da sua temperatura absoluta.

Deslocamento de Wien
Os corpos emitem radiação a
qualquer temperatura a que se
encontrem e há zonas do espectro
electromagnético em que emitem
com uma intensidade máxima.
Esta zona não é sempre a mesma
e desloca-se para menores
comprimentos de onda à medida
que a temperatura aumenta.
A este fenómeno de deslocamento
chama-se deslocamento de Wien e representa-se pela relação:
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O espectro electromagnético e a
potência máxima irradiada pelos corpos
Nem todos os corpos emitem
energia na mesma gama de
f
frequências.
ê i

O deslocamento de Wien
relaciona o comprimento de
onda para uma dada potência
emitida com a temperatura a
que o corpo se encontra. É
através deste comprimento
p
de
onda que podemos identificar
o tipo de radiação emitida.

O espectro electromagnético e a
potência máxima irradiada pelos corpos

Fonte: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Blackbody_Spectrum
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