
Explicação enviada por Carlos Felipe Tecles, 2001.1 

Como as velas trabalham? O que mantem o pavio se queimando, aparentemente 
para sempre, quando o mesmo barbante se queimaria completamente acima em 
uma questão de um minuto ou de dois se não estivesse mergulhado na cera? Por 
que a cera não se queimará sem um pavio?   

Há duas porções que trabalham junto em uma vela:  
 
- O combustível, feito de algum tipo de cera  
- O pavio, feito de algum tipo de barbante absorvente 

 
O pavio necessita ser naturalmente absorvente, como um toalha, ou necessita ter 

uma forte ação capilar (como nos pavios de fibra de vidro utilizados em lâmpadas à óleo). 
Se você comprar um pedaço de pavio sem cera, perceberá que a corda é macia e 
absorve a água muito bem. Esta absorção é importante em uma vela porque o pavio 
necessita absorver a cera líquida e movê-la para cima enquanto a vela se queima.  

 
A cera de parafina é um hidrocarboneto pesado que vem do óleo cru. Quando você 

acende uma vela você derrete a cera dentro e próxima ao pavio. O pavio absorve a cera 
líquida e puxa-a para cima. O calor da chama vaporiza a cera, e é o vapor da cera que se 
queima. Você pode provar que é vapor da cera melhor que a cera líquida que se está 
queimando com 2 experiências: 

- Se você colocar uma extremidade de um tubo do metal ou de vidro (10 a 15 cm 
de comprimento) na chama de uma vela em um ângulo de 45 graus, você pode então 
acender a extremidade superior do tubo. O vapor da parafina flui acima do tubo e é o 
combustível para esta segunda chama. 

- Quando você apaga uma vela, você observa um córrego de fumo branco deixar o 
pavio. Este córrego é o vapor da parafina que se resfriou, aumentando sua densidade e 
alterando o índice de refração, tornando-o visível. Se a fumaça se mantiver enquanto o 
pavio estiver quente o suficiente para vaporizá-la e acendermos um fósforo no córrego de 
fumaça, a chama descerá para reacender o pavio. 
 

A razão pela qual o pavio não se queima é porque a cera vaporizando refrigera o 
pavio exposto e o protege. Você pode ter visto o truque da água fervendo em um copo de 
papel. O copo não se queima porque o interior da água o refrigera. A cera líquida faz a 
mesma coisa para o pavio. 

A cera de parafina se auto queimará, mas é como o óleo de cozinha, o óleo do 
motor e o carvão onde você tem que o começar muito quente para que a combustão 
comece. Um fogo em óleo é intenso e muito difícil de se extinguir. A parafina funciona da 
mesma maneira. Em uma vela isto funciona perfeitamente - somente a quantidade 
minúscula de cera no pavio está quente o bastante vaporizar e queimar-se.  

Então agora acho que fica claro a resposta “Qual é a função do pavio em uma 
vela? Ou: se as chamas sobem, por que a vela diminui de tamanho?”.  Se as chamas 
sobrem, liquefazem uma maior quantidade de cera, que irão vaporizar e entrar em 
combustão. Isso acelera o processo de auto consumo da vela. 

 
 Tudo isso é demonstrado no estudo da combustão mediante microgravidade. 
Como na ausência de gravidade praticamente não há gradiente de densidade no ar, o 
vapor de parafina que sai do pavio permanece ao redor do mesmo. Com isso, o formato 
da chama não é mais alongado da forma que conhecemos. 
  



Podemos observar a seguir o explicado. 
 
 

Pesquisa de Microgravidade sobre a Combustão 
 

 

            
                Chamas de vela em microgravidade 
 
 
 

Chamas laminares confinadas 

 
 

Imagens da chama de difusão do cilindro de Burke-Schumman para diferentes combustíveis e níveis da gravidade. 
 

Oxidante = ar;  
Razão da velocidade da entrada = Ufu/Uox = 1,37;  
Raio interno do tubo = 0,28 cm;  
Raio exterior do tubo = 2,33 cm;  



Consumo de Oxigênio = ~2.5 cm3/sec. 
 
 

 

São mostradas aqui as aparências da flama na gravidade da terra e em vários níveis  
gravitacionais reduzidos e horas.  

a. Earth gravity (1g)  
b. NASA GRC Zero Gravity Facility (5 seconds at <0.00001g)  
c. NASA GRC Learjet test (20-25 seconds at <0.01 - 0.02g)  
d. Space Shuttle (days at <0.00001g) 

 

 

 

 
 
Três chamas se espalham sobre o papel no ar, em ambientes convectivos diferentes.  

a. Low-gravity quiescent environment (~0.5 cm/sec)  
b. Low-gravity slow convection environment (~7 cm/sec)  
c. Normal-gravity buoyant environment (~90 cm/sec) 


