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CIÊNCIAS – AULA 4 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 
Recipientes que conservam melhor a temperatura 

 
 Muitas vezes, nos perguntamos o motivo pelo qual a feijoada é servida em recipientes de 

cerâmica, porque o vidro não estoura quando levado ao forno convencional do fogão ou ao micro-

ondas, o motivo pelo qual usamos panelas de alumínio como utensílio básico na cozinha. 

 Tais objetos são feitos de materiais que conduzem ou isolam suas temperaturas. 

 Quanto aos condutores, podemos classificar o alumínio, por exemplo. Essa classificação se 

dá pelo fato de o material ter uma maior rapidez no cozimento dos alimentos, ou seja, ele esquenta 

mais rápido que os demais materiais, e, ao ser retirado do fogo, esfria na mesma rapidez com que 

esquentou, fato que acontece em razão da rápida troca de calor. 

 Já o vidro, mesmo sendo um mau condutor de calor, é capaz de suportar altas temperaturas 

sem ser danificado. O pirex, por exemplo, é um tipo de vidro delgado, e por isso sua dilatação é 

mais uniforme, evitando quebra e rachaduras ao ser levado ao fogo. 

 Agora o segredo da feijoada... 

 Então, a feijoada é servida em recipientes de cerâmica, pelo fato de esse material conter um 

tipo de isolamento térmico, ou seja, ao receber a feijoada, a cerâmica entra em equilíbrio térmico 

com a temperatura do alimento e conserva por um período maior essa temperatura, o que não 

acontece se a feijoada for deixada na panela de alumínio, por exemplo. 

 Outros importantes isolantes térmicos usados não só na cozinha, mas em nosso cotidiano 

são: a borracha, o isopor e a lã; capazes de reter com maior precisão a troca de calor entre os 

corpos. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/recipientes-que-conservam-melhor-temperatura.htm |  
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Compreendendo os significados; 

• Condutor: Corpo, substância ou material que tem a capacidade de transmitir energia 

elétrica ou térmica. 

• Reter: Conservar. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

A partir da leitura do texto, responda: 

 

1- Por que o alumínio é considerado um condutor de temperatura? 

  

  

  

 
 

2- Complete o trecho do texto a seguir utilizando as palavras do quadro: 

 

cerâmica - equilíbrio - temperatura 

 

A feijoada é servida em recipientes de ________________________, pelo fato de esse material 

conter um tipo de isolamento térmico, ou seja, ao receber a feijoada, a cerâmica entra em 

_______________________ térmico com a temperatura do alimento e conserva por um período 

maior essa _________________________, o que não acontece se a feijoada for deixada na panela 

de alumínio, por exemplo. 

 

3- Encontre no caça-palavras 3 exemplos citados no texto de isolantes térmicos que são 

utilizados no cotidiano: 

 

W T I P L M L Ã 

V Y U F S Z T B 

B O R R A C H A 

M T I S O P O R 
lã, borracha e isopor 
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