
 
A CERA DA VELA 

 
 
O pavio de uma vela tem várias funções. Como ele é constituído por fios de algodão 

enrolados em cera, sendo assim combustível, ele pega fogo ao ser acendido com uma chama.  A 
energia absorvida pela cera, vinda da chama por radiação, provoca seu derretimento ( 
liquefação), possibilitando que o líquido suba pelo pavio por capilaridade.  Ao se aproximar da 
chama, a temperatura sobe ainda mais e há a vaporização, formando o vapor/gás que é de fato o 
combustível para a chama.  O vapor possui partículas de carbono que nas altas temperaturas 
alcançadas (entre 1000 e 1400 C) brilham e fornecem a luz que conhecemos.  A altura que a cera 
sobe é  limitada por fatores geométricos como, por exemplo, o diâmetro do pavio.   O pavio 
funciona então como um tubo por onde a cera derretida escoa até a zona da combustão. 
 

A medida que o  cilindro de cera vai derretendo, o líquido não mais consegue chegar ao 
topo do pavio, que seca e é queimado na ponta, reduzindo seu tamanho. A medida que isto vai 
acontecendo (o cilindro de cera derretendo e o topo do pavio sendo  queimado) a vela vai sendo 
consumida, diminuindo de tamanho.   

 
O experimento conduzido pelo Marcos Vinícius foi interessante.  Ele cortou um barbante 

em dois pedaços iguais, prendendo um deles num pedaço de parafina (de forma semelhante a 
uma vela).  Em seguida, ele colocou fogo nos dois pedaços.    Ele percebeu que o barbante preso 
na parafina apresentava uma chama maior que a do barbante solto.  Por outro lado, apesar da 
chama menor, o barbante solto queimou mais rapidamente que o outro.  Sua conclusão foi que o 
barbante preso se manteve aceso por mais tempo, pois alguma fonte fornecia o combustível para 
a alimentação da chama.  A fonte é a cera.  

 

A chama da vela sobe por convecção natural já que os gases da queima estão muito mais 
quentes e consequentemente menos densos que o ar ambiente. Veja como o formato da chama é 
afetado pela gravidade no texto do Carlos, em anexo.  O tamanho do pavio influencia 
diretamente a quantidade de líquido que vai subir por capilaridade (que controla o tamanho da 
chama) e a altura do topo do pavio em relação a vela. A cera é um hidrocarboneto pesado com o 
ponto de fusão relativamente baixo (pode-se derramar um pingo de cera derretida na pele sem 
maiores problemas), portanto a temperatura ambiente (suposta temperatura da cera sólida) pode 
influenciar na rapidez e eficiência do derretimento da cera e sua consequente queima.  Para se 
mudar a altura da chama em relação a largura da  mesma seria necessário mudar a velocidade 
que os gases sobem por convecção natural através de uma mudança na temperatura ambiente, na 
temperatura dos gases em combustão, na gravidade local, ou ainda mudando os componentes 
químicos da cera.  Como a chama nunca fica sem movimento, a combustão que deveria ser 
completa, produzindo apenas CO2 e vapor d'água, passa a ser incompleta, produzindo também 
CO que quando queimado forma a fumaça preta. 

A colocação de um pavio bem comprido saindo da vela faz com que o pavio pegue fogo 
rapidamente, queimando sua ponta, até chegar uma altura onde a cera derretida do cilindro 
consegue atingir a chama.  O pavio não queima dentro da vela de uma só vez porque para existir 
combustão é necessário um combustível e um comburente, como o oxigênio, que é mantida do 
lado de fora pela cera sólida.  

A utilização de um pavio mais grosso aumentaria o volume de cera que sobe por 
capilaridade, embora o líquido fosse atingir uma altura menor. Como um maior volume de 
combustível consegue ser queimado por unidade de tempo, a chama é maior e ilumina mais. 
Com um pavio muito grosso, a cera subiria muito pouco, prejudicando a chama e dificultando o 
derretimento da cera.  Com isto, o fornecimento de combustível seria interrompido e a vela iria 



se apagar. Para a iluminação, é melhor utilizar um lampião, cujo combustível por já estar na fase 
líquida facilita o uso de um pavio mais grosso (a densidade e a viscosidade do líquido usado 
como combustível influenciam a capilaridade). 

Além disto, a cera mantém o pavio em pé e dá o formato da vela. 

Resumindo: O pavio é o canal alimentador de combustível (cera líquida) da chama. 

 


