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A propagação do calor 
As transferências de calor, ou propagação, podem ocorrer de três formas distintas: condução, convecção 
ou irradiação. 

Convecção térmica 
Nos líquidos e nos gases, o calor pode se propagar por convecção, um processo de transferência de 

calor no qual há deslocamento de matéria de uma região para outra. 
 Esse processo ocorre, por exemplo, em uma chaleira com água sobre a chama de um fogão. À 

medida que a água próxima ao fundo da chaleira é aquecida, ela se expande, tronando-se menos densa 
que a água fria imediatamente acima dela. Essa porção de água mais quente (menos densa) tende a subir 
em relação à porção mais fria (mais densa), que passa para o fundo da chaleira. Mantido o aquecimento, 
esse movimento torna-se contínuo, pois a porção de água quente que chega à superfície perde calor para 
o ambiente e esfria, enquanto a porção próxima ao fundo recebe calor. Com esse deslocamento, formam-
se correntes no interior do líquido, denominadas correntes de convecção ou correntes térmicas. Esse 
processo também pode ocorrer com outros líquidos e gases. 

 Correntes de convecção no ar são importantes, por exemplo, para urubus e aviões planadores, que 
aproveitam as correntes ascendentes de ar quente e permanecem voando por horas. O ar próximo ao solo 
aquece, fica menos denso e, então, sobe, "empurrando" as aves e os planadores.  

  

Atividade  
1) Observe o desenho e complete com convecção térmica e condução térmica.  
OBS: ler o texto da aula passada sobre condução térmica ou no livro página 214 

 

 

A água mais quente e menos 

densa do fundo do recipiente 

sobe, deslocando a água menos 

quente e mais densa da superfície 

para baixo. 



Irradiação 

A energia radiante emitida pelo Sol viaja cerca de 150 milhões de quilômetros e aquece nosso 
planeta. Esse calor não chega até nós nem por condução nem por convecção, mas por um processo de 
propagação de energia chamado irradiação.  

A irradiação é a forma de propagação de calor que não depende de um meio material para 
acontecer (ou seja, pode se propagar no vácuo). Todos os corpos emitem, por exemplo, radiação 
infravermelha, um tipo de radiação que é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor. É 
principalmente por meio da irradiação que sentimos, por exemplo, o calor transferido de uma vela ou de 
uma lâmpada para o ambiente.  

A intensidade da radiação infravermelha emitida pelos corpos é tanto maior quanto for a 
temperatura do corpo.  

Alguns animais, como algumas espécies de serpentes. Têm órgãos sensoriais que detectam a 
radiação infravermelha, o que lhes permite localizar potenciais presas ou predadores mesmo em locais 
escuros.  

Radiação: em geral, é a energia que pode ser transmitida pelo espaço. A luz que conseguimos 
enxergar e os raios X são tipos de radiação.  
 
Saiba mais! 
Atividade 

 1) O Sol aquece a Terra por meio do processo de ___________________________;  

2) Observe o desenho da atividade acima, agora além de convecção térmica e condução térmica 

acrescente a irradiação . 

 
 

  


