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Objetivo 

 

 

O objetivo desta aula é apresentar noções de equilíbrio 
e distribuição de energia das espécies  em um meio as 

definições de plasmas quente e frios! 
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• Como é a distribuição de velocidade de 
átomos/moléculas em um gás ideal? 

 

• Teoria cinética dos gases 

– Modelo de esferas rígidas 

– Movimento aleatório 

– Força de interação entre partículas é desprezível 
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A velocidade das partículas varia devida às colisões, assim não existe uma 

velocidade, mas sim uma distribuição de velocidades (característica do todo) 
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Distribuição de velocidade de 
Maxwell-Boltzmann 

Distribuição de velocidade em equilíbrio para gás ideal 
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Distribuição de Maxwell de 
velocidades de moléculas 

Fração de átomos/moléculas com uma velocidade absoluta v num intervalo 

unitário em torno de v. 

n = número de (átomos ou moléculas)/volume;  

dnv = no de átomos ou moléculas com velocidades entre v e v+dv ; 

m = massa do átomo ou molécula;  

kB = constante de Boltzman = 1.38x10-23 J.K-1; 

T = temperatura absoluta. 

Pode ser relacionada com a temperatura! 
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Velocidade média quadrática  



Prof. Rodrigo Perito Cardoso 

A partir da equação de Maxwell, podemos determinar : 

1) velocidade mais provável da distribuição: 

2) velocidade média das moléculas: 

3) velocidade quadrática média: 
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A distribuição de velocidades varia com a 

temperatura 

 

Para a mesma temperatura, partículas de 

massa diferentes apresentam diferentes 

distribuições de velocidade 
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Cumulativo 
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• Distribuição de velocidades a 298,15K (25C) 

Mesma energia cinética 

1800km/h 

720km/h 

3960km/h 

~1300km/h 

Comparar com a velocidade do som 
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eV x Temperatura (K) 

• É comum em plasma falar de temperaturas e 
“eV”, mas “eV” é uma unidade de energia 
(1,6x10-19 J) 

 

 

• Temperatura, associada à energia cinética 
das espécies 

• 1 eV equivale a 11600K 
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Equação de Saha (ionização) 

E se ocorrerem reação / colisões inelásticas? 

Grau de ionização 

Necessidade de 

elevadas temperaturas 

para ionizar 

“termicamente” 

 

Daí a noção de plasma 

quente 

Noção de energia de ativação 
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Valores relativos e fora 

de escala 

1 eV equivale a 11600K!!! 
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Temperatura elevada -> Difícil 
aplicação 

Plasma é frequentemente chamado de 4º 
estado da matéria 
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Como são os níveis de energia 
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Como gerar um plasma em 
laboratórios?? 

• Descargas elétrica -> campo elétrico acelera 
elétrons (menor massa, menor inércia) 

• Transferência de energia por colisão elástica 
eletrons-átomo/molécula pouco eficiente (ex. 
bola de boliche x bola de tênis de mesa) 

 

 

 

• Distribuição de energia diferente para 
diferentes espécies (fora do equilíbrio) Elétrons “mais quentes” 
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Ex. função distribuição calculada para 
uma descarga micro-ondas de He 

Evolução de Te na 

pós-descarga 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição não 

maxwelliana 

 

Colisões inelásticas 

consomem energia 

e “distorcem” a 

distribuição 
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Plasma Frio x Plasma Quente 

• A definição de plasma quente e frio não esta 
rigorosamente ligada à temperatura do meio!! 
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Plasma Frio x Plasma Quente 

• Plasma quente é aquele onde existe equilíbrio 
entre as espécies  

 

 

• Plasma frio é aquele onde não existe 
equilíbrio entre as espécies 
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• Plasma frio 
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Tendência com a pressão 
Plasma DC típico 

Da ordem de 10.000K 

Maior pressão -> maior densidade -> Mais colisões -> Mais transferência de 

energia entre espécies 
Apesar da grande diferença de massa, em um plasma de He à 

pressão atmosférica ~50% da energia dos elétrons é perdida 

por colisões elásticas (elétrons x átomos de He) 
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Plasma Frio x Plasma Quente 

Pode existir até ~3000K 

apesar 
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É importante lembras 

• Distribuição de energia 

• Transferência de energia por colisões 

• Noções de equilíbrio 

• Definição de plasmas quentes e frios 


