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CIÊNCIAS – AULA 5 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 
A Condução Térmica no Cotidiano 

 
Desde a Pré-História, o ser humano observa a natureza e aprende com ela. 

Os humanos primitivos perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são 

revestidos de pelos. 

É o caso de ursos e renas. Essa observação deve ter inspirado o ser humano pré-histórico 

a usar peles de animais para se proteger do frio. Atualmente, usamos roupas apropriadas para isso: 

os agasalhos. 

Os agasalhos que usamos, os pelos dos animais e a camada de gordura que alguns deles 

têm sob a pele são bons isolantes térmicos, que dificultam a saída de calor do organismo para o 

ambiente frio. 

As penas das aves também têm o papel de dificultar a perda de calor para o ambiente. Entre 

as penas, fica retido um pouco de ar, que é um bom isolante térmico e reduz ainda mais a perda de 

calor.  

O gelo também é, por incrível que possa parecer, um bom isolante térmico. Os esquimós 

possivelmente perceberam que a camada de gelo que se forma na superfície dos lagos impede o 

contato da água que fica abaixo dela com o ar frio, ou seja, funciona como isolante térmico e, por 

isso, essa água não congela. Possivelmente daí surgiu a inspiração para fazer os iglus, construções 

de gelo cujo interior é mais quente que o ambiente externo. 
Fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Calor5.php | Acesso em 14/01/2021 

Imagem: https://pxhere.com/pt/photo/889775 
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A partir da leitura do texto, responda: 

 

1- Nos dias atuais, utilizamos roupas apropriadas para nos proteger do frio, mas, em tempos 

primitivos, como as pessoas se protegiam do frio? 

  

  

  

 

 

2- Cite dois exemplos de isolantes térmicos mencionados no texto: 

  

  

 

 

3- De acordo com o texto, há uma possível explicação para a inspiração na criação de iglus. 

Explique: 
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