
Conforme prometido, eis o que sei sobre esta nobre equação.

1 A Equação de Calor

1.1 Dedução

Desejamos entender um pouco sobre a idéia da transmissão de calor de um meio
para outro. A segunda lei da termodinâmica garante que se há um sistema com
uma diferença de temperatura e é possivel o calor circular naquele meio, então o
mais quente ficará mais frio e o mais frio ficará mais quente. Isso é sabido, mas
seria interessante estudar com que taxa isso acontece, em que velocidade, do
que depende e todas essas coisas que os f́ısicos precisam saber de uma situação
para acharem que compreenderam aquele pedaço do universo.

Figura 1:
Vamos imaginar um sistema bem simples, uma caixinha com uma divisória

no meio (figura 1). Vamos colocar de um lado água quente (temperatura T1) e
do outro água fria (temperatura T2. Para facilitar nossa vida, vamos imaginar
que o calor não escapa da caixa, é uma garrafa términa incrivelmente eficiente,
de modo que o único meio que permite transmissão de calor seja a divisória.
Naturalmente, o calor vai migrar para a água fria com uma dada velocidade.
Vamos chamar essa velocidade de Φ.

Vamos imaginar o que seria capaz de em nosso problema aumentar ou domi-
nuir a velocidade de transmissão de calor. A primeira coisa que consigo pensar é
a diferença de temperatura. Quanto maior essa diferença, com mais velocidade
o calor vai do mais quente para o mais frio. Isso é razoável também pois se não
há diferença, não há transferência de calor. Temos, com isso:

Φ ∝ T1 − T2

Outro fator que pode aumentar essa velocidade é a área A da membrana divi-
sória. Se for uma área grande, o calor pode ser trocado em uma superficie maior
e, com isso, com maior velocidade. De igual forma, uma redução drástica nessa
área permitirá o calor ser trocado apenas em um pequeno ponto. Como cabines
de pedágio. Se há apenas uma aberta, a quantidade de carros que atravessa o
pedágio é muito menor do que se todas forem abertas simultanemante.

Φ ∝ A

Outro fatos que pode mudar o fluxo é a espessura e da membrana divisória.
Se ela é muito espessa, o calor deve atravessar uma distância maior no meio
da membrana, que pode prejudicar sua velocidade de transferência. Digamos
que a membrana seja de um material de péssima condutibilidade térmica. Uma
grande espessura fará com que o calor tenha que atravessar uma distância maior
nesse meio, diminuindo cada vez mais sua taxa de transferência. Dessa forma:

Φ ∝
1
e
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E por último, devemos inserir uma constante K que representa a condu-
tibilidade térmica da membrana, isto é, que matematiza o quão bem aquela
membrana conduz calor. Materiais diferentes conduzem calor de forma dife-
rente e esta constante representa esta diferença. Juntando esta constante às
conclusões anteriores temos a lei conhecida como “Lei de Fourier”:

Φ =
k ·A · (T1 − T2)

e
(1)

Quero agora ampliar minhas considerações para entender como calor é trans-
ferido em qualquer meio, não apenas naquela pequena caixa. Imagine uma barra
unidimensional em que se conhece, no instante inicial, a tempetatura T (x) em
todos os pontos. Se ela não é constante, então o mais quente irá para o mais
frio e a temperatura já não será mais função exclusiva da posição, mas também
do tempo: T (x, t). O que desejo saber é T (x, t) sabendo apenas T (x, 0), isto é,
sua configuração inicial.

Para isso, vou redefinir meu conceito de “velocidade de transmissão de calor”
para a idéia de fluxo de calor q. O fluxo é a velocidade de transmissão de calor
por unidade de área, ou seja, o quanto de calor atravessa uma área em um dado
intervalo de tempo. Diferente da velocidade deduzida na lei de Fourier, o fluxo
é uma grandeza que pode ser obtida para cada ponto da membrana divisória:

Φ
A

= q =
k · (T1 − T2)

e

Mas não há membrana alguma, eu estou estudando uma barra. Ao invés
de jogar a lei de Fourier fora, que foi deduzida para uma membrana, eu finjo
que uma parte da barra é a própria membrana que quero. A ideia é, na barra,
tratar um pequeno segmento dela de espessura e como membrana e o restante
da barra como os meios de tempertura diferente. Com isso, terei o fluxo de calor
entre um ponto x e um ponto x+ e:

q =
k · (T (x+ e)− T (x))

e

E quanto é o fluxo que passa por x? Basta tomar a expressão acima e obter
o fluxo entre os pontos x e x+e com um e tão pequeno quanto eu quiser. Assim,
terei o fluxo em x com a precisão desejada:

q(x) = lim
e→0

k · (T (x+ e)− T (x))
e

= k
∂T

∂x

Vamos ampliar nossas considerações para um sistema de três dimensões x,
y e z, ou seja, uma sala com a temperatura conhecida em todos os pontos no
instante inicial. Depoias das considerações acima, é fácil encontrar a resposta
para o fluxo total. Ele é, certamente, a soma vetorial do fluxo de calor em x
com o em y e o em z. Se entendermos o fluxo como uma “velocidade”, essa
consideração fica evidente e o fluxo passa a ser um campo vetorial:
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~q(x, y, z) = k

(
∂T

∂x
,
∂T

∂y
,
∂T

∂z

)
= k · ∇T (2)

Mas nós sabemos que o fluxo é a quantidade de calor dQ que atravessa uma
área dA um uma unidade de tempo dt, isto é:

~q · ~n.dA =
∂Q

∂t

Essa equação é um pouco estranha. Como estamos em três dimensões e
estou considerando o fluxo que atravessa uma dada superf́ıcie, preciso apenas da
componente do fluxo perpendicular à superf́ıcie, ou seja, aquele que efetivamente
atravessa a superf́ıcie. Esta componente é o produto escalar da expressão, ~n é
o vetor normal à superf́ıcie naquele ponto.

Mas o que eu quero é o quanto o calor muda em um dado ponto, porque quero
entender o quanto a temperatura muda. Sabe-se que a variação de calor e a de
temperatura possuem uma relação de direta proporcionalidade ∆Q = mc∆T ,
em que m é a massa que ganha calor e c seu calor especifico, de forma que
determinar a variação do calor é determinar a variação da temperatura.

Figura 2:
Vou imaginar um esquema como a figura 2. Se quero a variação do calor

naquele ponto, basta considerar um V muito pequeno e calcular a quantidade
de calor que entra (ou sai) de toda superf́ıcie S que o rodeia. Assim, posso dizer
que a variação de calor do volume V é:

∂Q

∂t
=
∫∫

S

~q · ~n.dA

Ou seja, ele é a soma de todo o calor que entra ou sai de todas as peque-
nas áreas dA de S. Como o calor é diretamente proporcional à temperatura,
podemos escrever ∂Q

∂t = mc∂T
∂t . Assim:

∂T

∂t
=

1
mc

∫∫
S

~q · ~n.dA

Como S é uma superf́ıcie fechada, pode-se aplicar o Teorema de Gauss (Te-
orema da Divergência) que relaciona a integral de superf́ıcie fechada com uma
integral tripla no volume contido pela superf́ıcie. Dessa forma:∫∫

S

~q · ~n.dA =
∫∫∫

V

(∇ · ~q)dV

Como sabemos que o fluxo é k ·∇T (equação 2), podemos escrever a variação
da temperatura em função do tempo como:

∂T

∂t
=

1
mc

∫∫
S

~q·~n.dA =
1
mc

∫∫∫
V

(∇·~q)dV =
1
mc

∫∫∫
V

(∇·(k∇T ))dV =
k

mc

∫∫∫
V

(∇2T )dV

Essa integral tripla pode ser de resolução bem dif́ıcil, mas uma suposição foi
feita. Supusemos que o volume V é muito pequeno, de forma que ∇2T não varia
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em seu interior e a integral tripla resulta em ∇2T.V e a expressão passa a ser:

∂T

∂t
=
k.V

mc
∇2T

Como V é muito pequeno e, consequentemente, também m, podemos tratar
a razão m

V como a densidade ρ do meio. Assim, a expressão atinge sua forma
final:

∂T

∂t
=

k

cρ
∇2T (3)

Que é conhecida como a Equação de Calor.
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