
Roteiro 27 – Meios de propagação de calor 

OBJETIVOS
Ao término destas atividades o aluno deverá ser capaz de:

1. identificar, comparar e classificar as formas de propagação do calor;
2. concluir que o calor, para se propagar, necessita de uma diferença de temperatura 

entre as regiões de escoamento;
3. concluir  que  o  fluxo  térmico  sempre  se  verifica  no  sentido  das  temperaturas 

decrescentes.

PREPARAÇÃO
• O que é Temperatura? E Calor?
• Quais são as formas de propagação de calor? O que caracteriza cada uma delas?

Prática 1 - Atividades sobre condução:

MATERIAL NECESSÁRIO
• um tripé (3);
• cinco esferas;
• fonte térmica (vela ou bico de bunsen);
• uma vela (cera);
• uma caixa de fósforos;
• um conjunto demonstrativo para o estudo do calor;
• uma haste (4);
• três sapatas niveladoras (opcional) (5).

1.
MONTAGEM:

• Fixe o conjunto A na haste (através do manípulo 1) 20 mm acima do pavio da 
lamparina.

• Solte o manípulo 2 e gire a calha C de modo a deixar a canaleta para cima.
• Prenda,  com  cera  de  vela,  as  esferas  metálicas  nas  regiões  assinaladas  na 

canaleta (procure usar o mínimo possível de parafina). Torne a girar a calha (com 
as esferas presas com cera) para a posição da figura 1.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
Ative a fonte térmica e aqueça a região extrema de A. Descreva o observado.
ATENÇÃO: Após o experimento, apague imediatamente a fonte térmica para evitar 
acidentes.



QUESTÕES
a) Como você explicaria o fato de se introduzir energia no ponto A e as esferas se 

desprenderem, sucessivamente, nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 da calha?
b) Poderia a esfera 2 cair antes da esfera 1? Justifique a sua resposta.
c) Como se denomina esta maneira de o calor se propagar e qual a sua principal 

característica?

Prática 2 - Atividades sobre convecção:

MATERIAL NECESSÁRIO:
• um conjunto demonstrativo da propagação do calor (1);
• três sapatas niveladoras (2) – opcional;
• uma ventoinha (3).

MONTAGEM:
Monte o conjunto, conforme a figura 2, mantendo a chave | desligada.

Figura 2 – esquema de montagem do experimento de convecção.

CUIDADO: Não permita, sob hipótese alguma, que os alunos olhem para o filamento da 
lâmpada enquanto a mesma estiver em atividade emissiva e, muito menos, utilizar este 
sistema para bronzeamento artificial.

Com a lâmpada desligada, verifique se a ventoinha se encontra sobre o meio da lâmpada, 
caso contrário, ajuste o sistema de modo a consegui-lo.

Andamento das atividades:
Ligue a lâmpada, aguarde alguns minutos e comente o observado

QUESTÕES
a) O que acontece à molécula de ar frio que se encontra próxima da lâmpada ligada e 

aquecida?
b) Com  base  no  Princípio  de  Arquimedes,  justifique  o  movimento  de  subida  da 

molécula de ar aquecida.
c) Procure justificar a causa do movimento da ventoinha.
d) Como se denomina esta maneira de o calor se propagar e qual a sua principal 

característica?



Prática 3 – Atividades sobre irradiação:

MATERIAL NECESSÁRIO
1. uma fonte térmica do conjunto demonstrativo propagação do calor (1);
2. um termômetro até 100° C (2);
3. um retângulo de papel branco 15 x 25 mm;
4. um retângulo de papel carbono preto 15 x 25 mm;
5. fixador de máscara para termômetro (látex com abertura lateral) (3);
6. cronômetro ou relógio de pulso;
7. suporte de mesa para termômetro (4).

MONTAGEM:
Execute a montagem conforme a figura 3, mantendo a chave desligada:

Figura 3: Esquema de montagem do experimento de irradiação térmica, onde o 
termômetro é posicionado em frente a lâmpada.

CUIDADO:  Não  permita,  sob  hipótese  alguma,  que  os  alunos  olhem  para  o 
filamento da lâmpada enquanto a mesma estiver em atividade emissiva e, muito menos, 
utilizar este sistema para bronzeamento artificial.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES:
1. Anote a temperatura inicial indicada pelo termômetro.
2. Ligue a lâmpada por cinco minutos, desligue e anote a temperatura final.
3. Esfrie o termômetro com um pano úmido ou em água corrente por 1 minuto.
4. Cubra o bulbo do termômetro com o pequeno retângulo de papel branco e prenda-

o com o fixador. Mantenha as mesmas posições indicadas na figura 3. 
5. Anote a temperatura inicial.
6. Ligue a lâmpada por cinco minutos, desligue e anote a temperatura final.
7. Retire  a  máscara  do termômetro  e  o  esfrie  com um pano úmido ou  em água 

corrente. Seque o bulbo e coloque a máscara de papel carbono preto, procedendo 
como nos itens 5.3.8. e 5.3.9.

8. Qual o valor final indicado no termômetro?

QUESTÕES
a) De onde veio a energia térmica capaz de provocar a elevação de temperatura no 

bulbo termométrico (indicada pelo termômetro)?
b) Observe que a energia térmica cruza o espaço, inclusive o semi-vácuo do interior 

da lâmpada até atingir o bulbo do termômetro. Como é denominada esta maneira 
de o calor se propagar e qual a sua principal característica?

c) Procure justificar a função da superfície espelhada existente na parte traseira da 
lâmpada?



d) Observe que esta maneira de o calor se propagar goza da propriedade de reflexão 
semelhantemente à luz.

e) Segundo  suas  observações,  qual  a  cor  de  tecido  mais  recomendada  para 
vestuários em zonas de temperatura elevada? Justifique.
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