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A propagação do calor 
            As transferências de calor, ou propagação, podem ocorrer de três formas distintas: condução, 
convecção ou irradiação.  
Vimos que o calor é a energia térmica em movimento que se propaga espontaneamente de locais de maior 
temperatura para outro de menor temperatura.  

A propagação do calor pode ser de três maneiras: condução térmica, convecção térmica ou 
irradiação. Vamos conhecer cada uma delas. 

 
 Condução térmica 
 Você já reparou que a maiorias das panelas é feita de metal e possui um revestimento de madeira 

ou plástico no cabo e na tampa? Você consegue formular alguma explicação para isso? No fundo da 
panela, que está recebendo o calor da chama, as partículas passam a agitar-se com maior velocidade e, ao 
se chocarem com as partículas vizinhas, transferem para elas parte de sua energia cinética. Assim, a 
agitação térmica aumenta pouco a pouco, partindo do fundo, e chega ao cabo. Esse processo de 
propagação de calor é chamado condução térmica e ocorre principalmente nos sólidos. A rapidez com que 
um corpo conduz calor depende do material de que ele é feito. Por exemplo, quando se utiliza uma colher 
de metal para mexer um alimento preparado no fogo, em pouco tempo a colher fica tão quente que pode 
queimar a pele. Isso não acontece se a colher for de madeira ou de plástico. Por isso, o cabo das panelas 
tende a ser de um material não metálico. Exemplo da condução do calor em uma barra metálica. No ponto 
mais próximo da chama, ocorre muita agitação das moléculas, ou seja, mais quente fica a barra. 

 
Atividade 
1) Faça a seguinte experiência: Segure por alguns minutos uma colher de metal (com a mão quente), após 
descreva o que aconteceu com a colher onde estava a mão. 

a) Qual o nome dessa propagação do calor? 

 

 

 



 

Condutores e isolantes térmicos  

Os materiais que conduzem calor rapidamente são denominados condutores térmicos. Os metais 

são ótimos condutores de calor e, por causa disso, são utilizados na fabricação de panelas. 

Materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e ar são maus condutores de calor e, por isso, 

são chamados isolantes térmicos. Essa classificação permite entender por que, quando tocamos um 

objeto de metal e um de madeira, ambos à temperatura ambiente, o metal parece estar "frio": 

como o metal é um bom condutor térmico, ele recebe rapidamente o calor da mão, resfriando-a. 

Roupas de lã são boas opções para os dias mais frios porque a lã é material isolante. Por essa razão, 

consegue impedir as trocas de calor do nosso corpo com o ambiente. A grandeza física que indica a 

eficiência na propagação do calor em materiais é chamada condutividade térmica. Os materiais 

condutores têm alta condutividade térmica, e os isolantes, baixa. A gordura sob a pele de animais 

que vivem nas regiões polares, como a morsa, é um isolante térmico e ajuda a diminuir a perda de 

calor para o ambiente. 

 
 

 Atividade  

1) Cite dois exemplos de materiais isolantes térmicos e o papel que eles têm em situações 

cotidianas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 2) O que os seres humanos podem fazer para não perder calor para o ambiente em locais frios? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


