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Objetivo da aula:Utilizar o conhecimento das formas de
propagação do calor para justificar a utilização de
determinados materiais na vida cotidiana,
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FORMAS DE PROPAGAÇÃO DO CALOR
INTRODUÇÃO

Quando dois sistemas com temperaturas
diferentes são aproximados,
ocorre transferência de energia do sistema de
maior temperatura para o de menor temperatura,
até que se atinja o equilíbrio térmico, ou seja,
até que os sistemas alcancem a mesma
temperatura.
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CALOR
O calor (energia calorífica) é caracterizado pela transferência de energia térmica
que flui de um corpo (com maior temperatura) ao outro (de menor temperatura)
quando há diferença de temperatura entre ambos.

Note que, no Sistema Internacional de Unidades (SI) o calor é
medido em calorias (cal) ou joules (J). 1 cal = 4,1868 J
A TEMPERATURA, por sua vez, é uma grandeza física a qual
designa a energia cinética (movimento ou agitação) das moléculas e
o estado térmico de um corpo (quente ou frio).
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a temperatura pode ser
medida em Celsius (°C), Kelvin (K) ou Fahrenheit (°F).
4

TEMPERATURA, portanto, é a grandeza física que está
relacionada ao grau de agitação das partículas do corpo.
►Quando o grau de agitação das partículas que constituem
um corpo for grande, este terá temperatura alta e, ao ser
tocado, poderá dar a sensação de estar quente;
► Quando o grau de agitação das partículas que
constituem um corpo for pequeno, o corpo terá temperatura
baixa e, ao ser tocado, poderá dar a sensação de estar frio.
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O CALOR é um tipo de energia que pode ser transferido de
um corpo para o outro quando há diferença de temperatura
entre eles.

A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de
três maneiras:
►CONDUÇÃO TÉRMICA
► CONVECÇÃO TÉRMICA
► IRRADIAÇÃO TÉRMICA
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CONDUÇÃO
A condução é o processo de propagação do calor que se dá por
transferência de energia entre as partículas, desse modo, ela necessita
de um meio para ocorrer.
É assim que ocorre a condução de calor, a energia propaga-se em
virtude da agitação molecular. Esse processo é mais eficiente em
materiais como os metais, que são bons condutores de calor. Isso
também explica o motivo das panelas serem feitas de metal.

Condução de calor por uma barra metálica.
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR
CONDUÇÃO TÉRMICA
►Aquecimento de uma barra de metal
► Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela
► Aquecimento do cabo de metal de uma panela
► Aquecimento de uma xícara de chá ou café
► Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico
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CONVECÇÃO
Para que ocorra a CONVECÇÃO também é necessária a existência de um meio
de propagação, geralmente fluido (líquido ou gasoso). Esse processo de
propagação de calor acontece devido ao surgimento de correntes de
convecção nos fluidos.
As correntes de convecção surgem pela diferença de densidade das partículas
no fluido. Geralmente, partículas mais aquecidas são menos densas e tendem a
subir, enquanto que partículas mais frias são mais densas e tendem a fazer o
movimento contrário.

as moléculas mais quentes sobem, ficando mais
próximas da superfície e as moléculas mais frias
descem, aproximando-se do fogo.
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a CONVECÇÃO, que é a forma de transferência de
calor comum para os gases e líquidos.
Ao colocar água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a
primeira a aquecer. Quando ela aquece, sofre expansão e fica menos
densa que a água da superfície, sendo assim, ela desloca-se para ficar
por cima, enquanto a parte mais fria e densa move-se para baixo. Esse
ciclo repete-se várias vezes e forma uma corrente de convecção, que é
ocasionada pela diferença entre as densidades, fazendo com que o
calor seja transferido para todo o líquido.
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

CONVECÇÃO TÉRMICA
►Aquecimento de líquidos numa panela
► Geladeira e congelador
► Ar-condicionado
► Aquecedores
► Correntes de ar atmosférico
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É devido à convecção que o congelador fica na parte de cima da geladeira. O ar
mais próximo congelador é mais frio e, portanto, mais denso, assim ele tende a
descer, resfriando o restante da geladeira. Por esse mesmo motivo, os aparelhos
de ar-condicionado devem ser instalados em partes mais altas das paredes. Já os
aquecedores devem ficar em regiões mais baixas, para que o ar aquecido e menos
denso, suba e esquente o restante do ambiente.

Correntes de convecção dentro da
geladeira, causada pela menor
temperatura do congelador.

Em razão da convecção, o arcondicionado deve ficar sempre na parte
de cima da parede.
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RADIAÇÃO
Diferentemente da condução e da convecção, a radiação não precisa
de meio para ocorrer, pois a energia térmica neste processo é
transferida por ondas eletromagnéticas, que são capazes
de propagar-se no vácuo.
Essa transferência de calor ocorre através de ondas eletromagnéticas,
preferencialmente de radiação infravermelha.
O Sol aquece a Terra através dos
raios infravermelhos.
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A RADIAÇÃO térmica, também conhecida como irradiação, é uma
forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas
eletromagnéticas.

Podemos nos aquecer nas proximidades
de uma lareira, sem ter contato direto
com o fogo, graças ao processo de
condução do calor por irradiação

O Sol aquece a Terra por
meio do processo de
irradiação
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

IRRADIAÇÃO TÉRMICA
►Energia solar
► Placas solares
► Assar alimentos no formo
► Fogo das lareiras
► Estufas das plantas
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FUNCIONAMENTO DA GARRAFA TÉRMICA
Para evitar trocas de calor por condução, a ampola interna da garrafa é
feita de vidro (mau condutor) com paredes duplas, entre as quais se faz
vácuo, que quase não conduz calor, já que há poucas moléculas para
realizar essa tarefa.
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CADA UMA DE SUAS PARTES TEM UMA FUNÇÃO:
►O vácuo entre as duas camadas tem o objetivo de evitar que ocorra a
condução, pois esse processo de troca de calor necessita de um meio
material para acontecer;
► As superfícies espelhadas das camadas internas evitam que
aconteça troca de calor por irradiação térmica, pois elas “refletem” as
ondas de calor novamente para que a temperatura seja mantida;
► A tampa feita por material isolante evita que haja contato entre o ar e
o líquido no interior da garrafa, assim, não ocorre a convecção. Caso
houvesse contato do ar com o líquido quente ou frio de dentro da
garrafa, o movimento do ar faria com que ocorresse a convecção.
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01. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes:
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________.
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda revestida de tinta
preta, quando ambas são expostas ao sol.
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a
outra extremidade por _________.
a) radiação - menos - convecção.
b) convecção - mais - radiação.
c) radiação - menos - condução.
d) convecção - mais - condução.
LETRA: C
e) condução - mais - radiação.
I – O calor do Sol chega até nós por radiação, pois entre o Sol e a Terra não existe meio material.
II – Uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando
ambas são expostas ao sol. Isso porque uma moeda polida refletirá a energia que recebe, enquanto a
moeda revestida de tinta preta absorverá o calor que recebe;
III – Em uma barra metálica aquecida em uma extremidade, a propagação do calor ocorre para a outra
extremidade por condução, uma vez que, em meios sólidos, o calor somente se propaga por meio da
condução.
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02. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã:
a) ser uma fonte de calor.
b) ser um bom absorvente de calor.
c) ser um bom condutor de calor.
d) impedir que o calor do corpo se propague para o meio
exterior
As roupas de lã são utilizadas porque evitam a perda de calor do corpo
para o meio externo. Isso ocorre porque a lã possui “espaços vazios”,
que são os furinhos que podemos observar nas roupas feitas por esse
material. Esses espaços são ocupados por ar, que funciona como um
excelente isolante térmico.
LETRA: D
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03. Julgue as afirmações a seguir:
I – A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da
diferença de temperatura entre eles;
II – A convecção térmica é um processo de propagação de calor que
ocorre apenas nos sólidos;
III – O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de
um meio material para ocorrer.
Estão corretas:
a) Apenas I
As afirmações I e III são corretas;
A afirmativa II está incorreta porque a convecção térmica
b) Apenas I e II
ocorre apenas em líquidos e gases, que são fluidos.
c) I, II e III
d) I e III apenas; Nos sólidos, a propagação de calor ocorre por condução.
e) Apenas II e III.
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04. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente
pequena se comparada com sua altura. Ele contém água em temperatura
ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão,
como ilustra a figura.
A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu
aquecimento ocorre apenas por
a) condução.
b) convecção.
c) irradiação.
d) condução e convecção.
e) convecção e irradiação.
O calor flui através de um líquido por meio da convecção, processo de
transferência de calor que ocorre entre fluidos a partir do deslocamento de massa.
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05.Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor.
a) Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em
todos os tipos de meios.
b) O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo.
c) A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das
brisas marítimas.
d) A condução térmica ocorre somente em líquidos.
e) A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de
ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível.
a) Errada. Condução e convecção só ocorrem em meios materiais.
b) Errada. A irradiação de calor ocorre em qualquer meio material.
c) Correta.
d) Errada. A troca de calor nos líquidos ocorre por meio da convecção.
e) Errada. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas
eletromagnéticas.
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06.Assinale a alternativa correta:
a) A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo.
b) No vácuo, a única forma de transmissão do calor é por
condução.
c) A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se
verifica no vácuo nem em materiais no estado sólido.
d) A radiação é um processo de transmissão do calor que só
se verifica em meios sólidos.
e) A condução térmica só ocorre no vácuo; no entanto, a
convecção térmica se verifica inclusive em matérias no estado
sólido.
LETRA: C
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07. O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois
o ar se resfria nas proximidades dele, _________ a densidade e desce.
O ar quente que está na parte de baixo, por ser ________, sobe e
resfria-se nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de
transferência de energia na forma de calor recebe o nome de _____.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
a) aumenta – mais denso – convecção.
b) diminui – mais denso – condução.
c) aumenta – menos denso – condução.
d) diminui – menos denso – irradiação.
LETRA: E
e) aumenta – menos denso – convecção.

O ar frio é mais denso e desce, o ar quente é menos denso e
sobe. Este processo é conhecido como convecção.
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08. Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se
transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com
essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se
transmitiu predominantemente por:
a) radiação e convecção
b) radiação e condução
c) convecção e radiação
d) condução e convecção
e) condução e radiação
Primeiramente o calor da chama propaga-se através da parede do fundo da panela por condução. O calor é
transferido para a parte inferior da água e é transmitido para o restante por meio do processo de convecção
térmica.
Portanto, os dois processos que ocorrem durante a transmissão de calor são condução e convecção –
Alternativa d.
26

09.Observe as afirmações a seguir:
O Sol aquece a Terra por meio do processo de _____________ térmica;
As panelas são feitas de metal porque esses materiais têm maior capacidade de
transmissão de calor por ___________;
Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para
facilitar o processo de ______________.
As palavras que completam as frases acima corretamente de acordo com os
princípios físicos dos processos de transmissão de calor são, respectivamente:
a) condução, convecção, irradiação;
►O Sol aquece a Terra por meio do processo
b) convecção, irradiação, condução;
de irradiação térmica
c) irradiação, convecção, condução;
► As panelas são feitas de metal porque esses materiais
têm maior capacidade de transmissão de calor
d) irradiação, condução, convecção;
por condução,
e) condução, irradiação, convecção.
► Aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte
superior de uma sala para facilitar o processo
de convecção.
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10. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto
afirmar que:
a) ocorre somente nos sólidos;
b) pode ocorrer no vácuo;
c) caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas
em razão da diferença de temperatura;
d) caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de
um fluído em razão da diferença de densidade.
No processo de transmissão de calor por condução, ocorre uma
transferência da agitação térmica de partículas de uma região de maior
temperatura para outra de menor temperatura. Isso só é possível em
meios materiais.
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11.Nas garrafas térmicas, usa-se uma parede dupla de vidro. As
paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Assinalar a alternativa
correta:
a) O vácuo entre as paredes evita perdas de calor por radiação.
b) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por
condução.
c) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por radiação.
d) O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção.
e) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por
LETRA: C
convecção
► As superfícies espelhadas das camadas internas evitam que
aconteça troca de calor por irradiação térmica, pois elas “refletem” as
ondas de calor novamente para que a temperatura seja mantida;
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12. A transferência de calor de um corpo para outro pode se dar
por condução, convecção e radiação:
a) condução e convecção não exigem contato entre os corpos.
b) convecção e radiação não exigem contato entre os corpos.
c) somente a radiação não exige contato entre os corpos.
d) somente condução não exige contato entre os corpos.
e) condução, convecção e radiação exigem contato.

LETRA: C
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13. Considere as três situações seguintes:
I - Circulação de ar numa geladeira.
II - Aquecimento de uma barra de ferro.
III - Bronzeamento da pele num "Banho de Sol".
Associe, nesta mesma ordem, o principal tipo de transferência
de calor que ocorre em cada uma:
a) convecção, condução, irradiação.
b) convecção, irradiação, condução.
c) condução, convecção, irradiação.
d) irradiação, convecção, condução.
LETRA: A
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15. Dos processos a seguir, o único onde praticamente todo
o calor se propaga por condução é quando ele se transfere:
a) Do Sol para a Terra.
b) Da chama de um gás para a superfície livre de um líquido
contido num bule que está sobre ela.
c) Do fundo de um copo de água para um cubo de gelo que
nela flutua.
d) De uma lâmpada acesa para o ar que a cerca.
e) De um soldador para o metal que está sendo soldado.
LETRA: E
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