
O calor pode ser transmitido de um corpo para outro, ou de um sistema

para outro, por três processos distintos.

Condução Convecção Irradiação



Condução: processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de

partícula para partícula do meio (átomo, molécula ou íon).

A condução não ocorre no vácuo.

Calor 



Dependendo do material através do qual ocorre a condução de calor, podemos ter:

Bons condutores de calor (maus isolantes térmicos): metais. Dentre os metais,

a prata é o melhor condutor de calor, seguida do cobre, do alumínio e do ferro.

Maus condutores de calor (bons isolantes térmicos): vácuo, ar seco, madeira,

vidro, isopor, plásticos, gelo, lã, entre outros.
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Convecção: processo de propagação de calor no qual a
energia térmica muda de local, acompanhada do próprio
material aquecido.

Ar quente sobe 

Ar frio desce

Congelador 



Na convecção, a energia térmica é, portanto, transmitida por correntes denominadas

correntes de convecção, juntamente com porções do material aquecido.

As correntes de convecção são originadas pelas diferenças de densidades entre o

material quente e o material frio.

Para a convecção ocorrer, é necessário que o material possa fluir (formando as correntes

de convecção).



De modo geral, podemos afirmar que:

um aquecimento por convecção deve ser feito de baixo para cima;

um resfriamento por convecção deve ser feito de cima para baixo.

Portanto, a convecção pode ocorrer apenas com os materiais fluidos (líquidos, gases e

vapores) e nunca acontece com os materiais sólidos.



Radiação: processo de propagação de calor no qual a energia, denominada radiante

apresenta-se na forma de ondas eletromagnéticas, principalmente como

infravermelhas.

Toda e qualquer onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Por esse motivo, a

radiação é o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo.



01. Indique a proposição correta.

a) Todo calor é medido pela temperatura, isto é, calor e temperatura são a mesma grandeza.

b) Calor é uma forma de energia em trânsito e temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um

sistema.

c) O calor nunca é função da temperatura.

d) O calor só é função da temperatura quando o sistema sofre mudança em seu estado físico.

e) A temperatura é a grandeza cuja unidade fornece a quantidade de calor de um sistema.



02. ENEM A sensação de frio que nós sentimos resulta:

a) do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio.

b) da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura maior.

c) da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor.

d) do fato de a friagem que vem da atmosfera afetar o nosso corpo.

e) da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo.



03. Para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo,

conforme a figura. Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha seja metálica, em

vez de ser de vidro, porque o metal apresenta, em relação ao vidro, um maior valor de:

a) condutividade térmica.

b) calor específico.

c) coeficiente de dilatação térmica.

d) energia interna.

e) calor latente de fusão.



04. Uma garrafa e uma lata de refrigerante permanecem durante vários dias em uma geladeira. Quando

pegamos a garrafa e a lata com as mãos desprotegidas para retirá-las da geladeira, temos a impressão de

que a lata está mais fria do que a garrafa. Isso é explicado pelo fato de:

a) a temperatura do refrigerante na lata ser diferente da temperatura do refrigerante na garrafa;

b) a capacidade térmica do refrigerante na lata ser diferente da capacidade térmica do refrigerante na

garrafa;

c) o calor específico dos dois recipientes ser diferente;

d) o coeficiente de dilatação térmica dos dois recipientes ser diferente;

e) a condutividade térmica dos dois recipientes ser diferente.



05. FUVEST Um contêiner com equipamentos científicos é mantido em uma estação de pesquisa na

Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno aquecedor

elétrico, manter sua temperatura interna constante, Ti = 20 oC, quando a temperatura externa é Te = ─ 40 oC.

As paredes, o piso e o teto do contêiner têm a mesma espessura, e = 26 cm, e são de um mesmo material,

de condutividade térmica k = 0,05 J/(s.m.oC). Suas dimensões internas são 2 x 3 x 4 m3 . Para essas

condições, determine

a) a área A da superfície interna total do contêiner;

b) a potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte de calor;

c) a energia E, em kWh, consumida pelo aquecedor em um dia.



2 m 4 m 

3 m 

a) A = 2(2 x 3) + 2(4 x 3) + 2(4 x 2)

A = 12 + 24 + 16

A = 52 m2

𝜙 =
0,05 ⋅ 52 ⋅ 60

0,26
𝑏) 𝜙 =

𝑘𝐴Δ𝑇

𝑒
𝜙 = 600𝑊

𝑐) 𝐸 = 𝑃 ⋅ Δ𝑇 𝐸 = 600 ⋅ 24 𝐸 = 14400𝑊ℎ 𝐸 = 14,4 𝑘𝑊ℎ







06. Uma barra de alumínio de 50 cm de comprimento e área de seção transversal de 5 cm2 tem uma de

suas extremidades em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição (100 °C). A outra

extremidade está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de gelo fundente (0 °C):

A pressão atmosférica local é normal. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio

vale 0,5 cal/s cm °C, calcule:

a) a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime permanente;

b) a temperatura numa seção transversal da barra, situada a 40 cm da extremidade mais quente.



A pressão atmosférica local é normal. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio

vale 0,5 cal/s cm °C, calcule:

a) a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime permanente;

b) a temperatura numa seção transversal da barra, situada a 40 cm da extremidade mais quente.

𝑎) 𝜙 =
𝑘𝐴Δ𝑇

𝐿
𝜙 =

0,5 ⋅ 5 ⋅ (100 − 0)

50
𝜙 = 5 𝑐𝑎𝑙/𝑠



A pressão atmosférica local é normal. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio

vale 0,5 cal/s cm °C, calcule:

a) a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime permanente;

b) a temperatura numa seção transversal da barra, situada a 40 cm da extremidade mais quente.

100 oC 0 oC

0 cm 40 cm 50 cm 

T = ? 

𝑏) 𝜙 =
𝑘 ⋅ 𝐴 ⋅ Δ𝑇

𝐿
5 =

0,5 ⋅ 5 ⋅ (100 − 𝑇)

40
200 = 250 − 2,5𝑇 50 = 2,5𝑇

𝑇 = 20 𝑜𝐶



07. Analise as afirmações dadas a seguir e dê como resposta o somatório correspondente às corretas.

(01) As três formas de propagação do calor são: condução, convecção e radiação.

(02) A radiação se processa apenas no vácuo.

(04) A condução precisa de um meio material para se processar.

(08) A convecção ocorre apenas no vácuo.

(16) A convecção ocorre também no vácuo.



08. Ao colocar a mão sob um ferro elétrico quente, sem tocar na sua superfície, sentimos a mão “queimar”.

Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através de:

a) radiação.

b) condução e convecção.

c) condução.

d) convecção e radiação.

e) convecção.



09. (UFV-MG) Um resistor R é colocado dentro de um recipiente de parede metálica – no qual é feito vácuo

– que possui um termômetro incrustado em sua parede externa. Para ligar o resistor a uma fonte externa

ao recipiente, foi utilizado um fio, com isolamento térmico, que impede a transferência de calor para as

paredes do recipiente. Essa situação encontra-se ilustrada na figura abaixo.

Ligando o resistor, nota-se que a temperatura indicada pelo termômetro aumenta, mostrando que há

transferência de calor entre o resistor e o termômetro. Pode-se afirmar que os processos responsáveis por

essa transferência de calor, na ordem correta, são:

a) primeiro convecção e depois radiação.

b) primeiro convecção e depois condução.

c) primeiro radiação e depois convecção.

d) primeiro radiação e depois condução.

e) primeiro condução e depois convecção.



10. Ao contrário do que se pensa, a garrafa térmica não foi criada originalmente para manter o café quente.

Esse recipiente foi inventado pelo físico e químico inglês James Dewar (1842–1923) para conservar

substâncias biológicas em bom estado, mantendo-as a temperaturas estáveis. Usando a observação do

físico italiano Evangelista Torricelli (1608–1647), que descobriu ser o vácuo um bom isolante térmico,

Dewar criou uma garrafa de paredes duplas de vidro que, ao ser lacrada, mantinha vácuo entre elas. Para

retardar ainda mais a alteração de temperatura no interior da garrafa, ele espelhou as paredes, tanto nas

faces externas como nas faces internas. Dewar nunca patenteou sua invenção, que considerava um

presente à Ciência. Coube ao alemão Reinhold Burger, um fabricante de vidros, diminuir o seu tamanho,

lançando-a no mercado em 1903.



A respeito do texto acima, indique a alternativa correta.

a) Na garrafa térmica, o vácuo existente entre as paredes duplas de

vidro tem a finalidade de evitar trocas de calor por convecção.

b) As paredes espelhadas devem evitar que as ondas de calor

saiam ou entrem por condução.

c) Apesar de o texto não se referir ao fato de que a garrafa deve

permanecer bem fechada, isso deve ocorrer para evitar perdas de

calor por convecção.

d) O vácuo existente no interior das paredes duplas de vidro vai

evitar perdas de calor por radiação.

e) As paredes espelhadas não têm função nas trocas de calor;

foram apenas uma tentativa de tornar o produto mais agradável às

pessoas que pretendessem comprá-lo.


