


PROPAGAÇÃO DE CALOR

CALOR É A FORMA DE ENERGIA QUE SE PROPAGA DE 
UM CORPO PARA OUTRO, OU DE UMA REGIÃO PARA OUTRA,
PROVOCADA PELA DIFERENÇA DE TEMPERATURA



CONDUÇÃO: o calor se propaga através das 
moléculas do corpo sem que elas se desloquem

OCORRE PRINCIPALMENTE NOS SÓLIDOS



FLUXO DE CALOR

• É a rapidez com que o calor se propaga pelo condutor.

Q = QUANTIDADE DE CALOR

ΔT = INTERVALO DE TEMPO

UNIDADE: CALORIAS/SEGUNDO

Cal/seg

UNIDADE NO SI : WATT= Joules/Seg



ATIVIDADE DE SALA

•Uma barra de ferro é aquecida em uma de suas
extremidades que fornece 500 calorias em
0,5minutos, determine o fluxo de calor que atravessa
a barra nesse intervalo de tempo.
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CONVECÇÃO: O calor se propaga através do material 
aquecido, SEJA ELE UM LIQUIDO OU UM GÁS

OCORRE PRINCIPALMENTE NOS FLUÍDOS



CONVEÇÃO NA GELADEIRA



IRRADIAÇÃO: o calor se propaga através de 
ondas eletromagnéticas

A  ÚNICA QUE OCORRE NO VÁCUO, OU SEJA NÃO 

NECESSITA DE UM MEIO MATERIAL PARA SE PROPAGAR



ESTUFA



Você coloca a extremidade de uma barra de ferro sobre a chama, 
segurando-a pela outra extremidade. Dentro de pouco tempo você 
sente, através do tato, que a extremidade que você segura está se 
aquecendo. Podemos afirmar que:

a) não houve transferência de energia no processo.

b) o calor se transferiu por irradiação.

c) o calor se transferiu por convecção.

d) o calor se transferiu por condução.

e) a energia transferida não foi energia térmica.

ATIVIDADE DE SALA 01



(Unitau-SP) No inverno usamos agasalho porque:

a) o frio não passa através dele.

b) pode ser considerado um bom isolante térmico.

c) transmite calor ao nosso corpo.

d) permite que o calor do corpo passe para o ar.

e) tem todas as propriedades citadas nas alternativas anteriores.

ATIVIDADE DE SALA 02



(UECE) A transmissão de calor por convecção só é possível:

a) nos sólidos.

b) nos líquidos.

c) nos fluidos em geral.

d) nos gases.

e) Somenteo sólidos e liquidos

ATIVIDADE DE SALA 02


