Calorimetria
Conceito Físico de Calor
Calor é a energia transferida de um corpo a outro, devido à desigualdade
de temperaturas existente entre eles. Essa transferência sempre ocorre do corpo
de maior temperatura para o de menor temperatura.
A transferência de calor ocorre até o instante em que os corpos atingem a
mesma temperatura (equilíbrio térmico).
Quantidade de calor (Q) – Calor é uma forma de energia. A medição do
calor trocado entre dois corpos é feita através da grandeza quantidade de calor
(Q), que será tomada em unidades SI de energia.
A unidade SI de calor é o joule (J), mas na prática usa-se muito a
caloria (cal). A relação entre elas é:

1 cal = 4,2 J
1J = 0,24cal

Calor Específico (c)
Calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária
para variar de 1 grau a temperatura de 1 unidade de massa da substância.
Exemplos:
(1) água: c = 1 cal/g .°C  substância padrão
Significado físico: para elevar a temperatura de 1 g de água de 1 °C, sob
pressão normal, é necessário fornecer 1 caloria.
(2) outras substâncias (em cal/g.°C):
platina
cobre
ferro

0,03
0,09
0,11

mercúrio
níquel
álcool

0,03
0,10
0,55

Define-se o calor específico de uma substância pela seguinte igualdade:

c=

Q
m. t

*(1)
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Capacidade Térmica
Capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo (C) é a
grandeza física que se refere à quantidade de calor necessária para variar 1ºC a
temperatura de todo o corpo.
Verifica-se experimentalmente que o quociente Q/ t entre a quantidade de
calor recebida pelo corpo e a respectiva variação de temperatura é constante para o
corpo  esta constante define a capacidade térmica.
C=

Q
 constante para um mesmo corpo
t
Se um corpo tem uma capacidade térmica C = 10 cal/°C, significa

Q = C  t  que devemos fornecer (ou retirar) 10 cal ao (do) corpo, para variar a
sua temperatura de 1°C.

t 
C 
Observa-se que, para uma dada quantidade de calor Q, quanto maior for a
variação de temperatura t do corpo, menor será a sua capacidade térmica.
Assim, quando dois corpos recebem iguais quantidades de calor, o corpo
que possui maior capacidade térmica sofre a menor variação de temperatura.

Relação entre a Capacidade Térmica e Calor Específico
A capacidade térmica de um corpo é igual ao produto de sua massa pelo
calor específico da substância que o constitui.

C=m.c
Equação Fundamental da Calorimetria
Denomina-se calor sensível à quantidade de calor cedido (absorvido) para a (pela)
amostra que produz uma variação de temperatura t, sem mudar o estado físico.

Tendo em vista a definição *(1), podemos estabelecer uma relação de
quantidade de calor (Q) trocada por um corpo feito de uma substância de calor
específico (c) e massa (m):

Q = c . m . t

CONCLUSÕES:
1) As quantidades de calor (Q) trocadas pelos corpos de mesma substância são
diretamente proporcionais às suas massas (m), para uma mesma variação de
temperatura (t).
2) As quantidades de calor (Q) trocadas pelos corpos de mesma massa (m) e
mesma substância são diretamente proporcionais às variações de temperatura (t).
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Sistema Termicamente Isolado
Um sistema de corpo é termicamente isolado quando não troca calor com o
meio exterior. As paredes que impedem que essa troca de calor se realize são
denominadas paredes adiabáticas.
Se dois corpos constituem um sistema termicamente isolado, só podem
trocar energia térmica entre si. Assim, se um dos corpos cede uma certa
quantidade de calor , necessariamente o outro a receberá integralmente.
Observando-se os respectivos sinais algébricos, pode-se escrever

Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = 0
A soma algébrica das quantidades de calor trocadas em um sistema
termicamente isolado é nula.
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Mudanças de Fase
No capítulo anterior analisamos fenômenos nos quais a troca de calor
provoca uma alteração na agitação molecular da substância, dando origem a uma
variação de temperatura.
Entretanto, sob condições especiais, um corpo pode trocar calor e não
apresentar mudança de temperatura, ocorrendo outro fenômeno: a mudança de
fase. Aqui, analisaremos o estudo das trocas de calor nas mudanças de fase.

As Mudanças de Fase

Em qualquer processo de mudança de fase de uma substância pura,
observam-se três características:
 a temperatura permanece constante durante todo o processo;
 a temperatura onde o processo inicia é bem definida para cada
substância e para cada pressão correspondente;
 a temperatura onde o processo inicia é função da pressão ambiente [t = f(p)].

Calor Latente
A quantidade de calor necessária para ocasionar a mudança de fase de uma
unidade de massa de uma da substância pura, à temperatura constante, é
denominada calor latente (L).
O calor latente (L) depende:
(1) do tipo de mudança de fase
(2) da natureza da substância
(3) da pressão
O sinal algébrico significa:
(1) Q>0 quantidade de calor recebida pela substância: transformação
endotérmica.
(2) Q<0 quantidade de calor retirada da substância: transformação
exotérmica.
Calor latente é a quantidade de calor necessária para produzir uma
mudança de fase em 1 grama da substância.
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(p = 1 atm)

1 g de gelo a 0ºC  ---------------- 1 g de água a 0ºC
Q = +80 cal

L fusão do gelo = + 80 cal/g

cal/g

L solidificação da água = – 80

Verifica-se experimentalmente que a quantidade de calor Q que um corpo
de substância pura troca para mudar de estado (mantendo constante sua
temperatura) é diretamente proporcional à sua massa m. Assim:

Q= m .L

Fusão e Solidificação
Podemos analisar dois tipos de substâncias:
1º grupo: substâncias que se expandem na fusão (a maioria das
substâncias) – um aumento de pressão implica um aumento na temperatura de
fusão; corresponde ao descrito pela curva .
fusão  expansão aumento na temperatura de fusão
2º grupo: substâncias que se contraem na fusão (água, bismuto, ferro e
antimônio) – um aumento de pressão reduz a temperatura de fusão;
corresponde ao descrito pela curva .
fusão contração diminuição na temperatura de fusão

Aumentando-se a
pres sã o s obre o
gel o, diminui s ua
tempera tura
de fus ã o.
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Experiência Tyndall

Regelo: fenômeno que consiste na ressolidificação da água por diminuição
de pressão.

Vaporização
A vaporização pode ocorrer de duas maneiras: por ebulição e por
evaporação. A curva de vaporização mostrada na figura refere-se à ebulição e é
válida para todas as substâncias puras. Observa-se que um aumento na pressão
acarreta um aumento na temperatura de ebulição.

I) Ebulição: é a passagem turbulenta do estado líquido para o estado de
vapor, geralmente sob a ação de uma fonte de calor externa ( uma chama de gás,
por exemplo). Caracteriza-se pela formação de bolhas no interior do líquido;
ocorre numa temperatura bem definida para uma dada substância, temperatura
essa que depende da pressão ambiente.
Como exemplo, a água ferve no Rio de Janeiro, ao nível do mar,
patm=760mmHg, a 100ºC e em La Paz, Bolívia, a 3 625m de altitude,
patm=490 mmHg, ferve a 88ºC.

II) Evaporação: é um processo lento de vaporização que, ao contrário da
ebulição, pode ocorrer a qualquer temperatura sob pressão atmosférica, sempre
na superfície do líquido exposto ao ambiente. A evaporação é um fenômeno
extrema-mente comum no cotidiano: estender a roupa num varal para secá-la;
sentir “frio” quando se sai de uma piscina com o corpo molhado ou se espalha
álcool na pele; ou sopra-se a sopa para “esfriá-la”.
A velocidade de evaporação depende de alguns fatores, tais como:
 Natureza do líquido;
 Área da superfície livre;
 Pressão ambiente;
 Temperatura;
 Concentração de vapor no ambiente.
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Transmissão de Calor
Introdução
O calor é uma forma de energia que se propaga entre dois pontos devido
a uma diferença de temperatura entre eles. O sentido da transferência é sempre
do de maior para o de menor temperatura. Vamos analisar os processos
utilizados para essa transferência.
Condução térmica é um transporte de energia sem transporte de matéria,
que ocorre principalmente nos materiais sólidos, onde a vibração das partículas
em torno de uma posição de equilíbrio favorece a transmissão de energia.

O fluxo de calor ( ) (quantidade de calor por unidade de tempo) que
atravessa um condutor é:
 diretamente proporcional à área A atravessada;
 diretamente proporcional à diferença t de temperatura;
 inversamente proporcional ao comprimento L;
 dependente da natureza do material  condutividade térmica do material (k)

Panelas de alumínio com cabo de madeira: o alumínio permite maior fluxo
de calor para o alimento e a madeira, menor fluxo para a mão do operador.
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Convecção térmica é o processo de transferência de calor, através do
transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade e a ação da
gravidade. É um processo que só pode ocorrer nos fluídos (líquidos e gases).
Formam-se então, no interior do fluido, as denominadas correntes de convecção
(uma ascendente, quente, e uma descendente, fria), originadas pelas diferenças
de densidade.

Brisa Marítima: devida à diferença entre o calor específico da água e o da
terra, durante um dia quente o ar sobre a terra está mais aquecido do que o ar
sobre o mar. Assim, o ar quente sobre a terra sobe e é reposto pelo ar mais frio
que vem do mar. São as correntes de convecção conhecidas com brisa marinha.
Durante a noite, o processo se inverte: a terra se esfria mais rapidamente que a
água do mar; o ar quente sobre a água sobe e é reposto pelo ar que vem da
terra. São as correntes de convecção conhecidas como brisa terrestre.
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Irradiação térmica é o processo de transmissão de energia através de
ondas eletromagnéticas, predominantemente faixa do infravermelho. Enquanto
a condução e a convecção somente ocorrem em meios materiais, a irradiação
acontece tanto em determinados meios materiais como no vácuo (ausência de
matéria).

Superfícies escuras absorvem mais calor do que superfícies claras.
Superfícies polidas refletem mais calor do que superfícies foscas.

A irradiação térmica utilizada em coletores solares: em placas metá-licas P
são soldados tubos (serpentinas), pelos quais passa água. O conjunto todo é
pintado de preto e sobre ele é disposta uma placa de vidro. Ao ser exposto ao
Sol, a água circulante se aquece.
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As estufas de plantas são recintos com paredes de vidro, transparentes às
ondas de infravermelho de alta frequência provenientes do Sol, e com o chão
escuro, com alta absorvidade. A energia radiante reemitida pelo chão e pelos corpos
colocados dentro da estufa se dá sob a forma de radiação infravermelha de baixa
frequência, à qual o vidro é opaco. Assim, a estufa se mantém mais aquecida que o
meio exterior.
As garrafas térmicas podem manter um líquido quente
ou gelado, com pequenas variações de temperatura, por um
longo tempo. Elas são fabricadas com vidro, que é mau
condutor de calor e, com paredes duplas entre as quais se
faz vácuo, o que reduz a níveis mínimos as trocas de
calor por condução e convecção. As paredes de vidro são,
ainda, espelhadas interna e externamente para que se
dificulte ao máximo a irradiação tanto de dentro para
fora como de fora para dentro.

Página 10
com Prof. Vasco

TREINANDO PARA O ENEM
01. A figura representa a quantidade de calor absorvida por 10g de certa
substância no estado líquido, em função da temperatura. O calor latente de
mudança da fase líquido-vapor vale, em cal/g:
a) 200
b) 100
c) 10
d) 1
e) 0,1
02. Em um calorímetro ideal, são colocados 200g de gelo (calor latente de fusão
= 80cal/g) a 0°C e 700g de água (calor específico = 1cal/g°C) a 30°C. O número
que expressa com maior aproximação a temperatura de equilíbrio térmico do
sistema, em °C, é
a) 0,5.
b) 5,5.
c) 10,5.
d) 20,5.
e) 30,0.
03. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, são colocados 10g de
gelo a 0ºC, sob pressão normal, e 10g de água à temperatura de  graus Celsius.
O valor de  para que, no equilíbrio térmico, se tenha apenas água a 0ºC, deverá
ser de:
a) 8ºC
b) 80ºC
c) 16ºC
d) 40ºC
e) 24ºC
04. Assinale a alternativa que completa corretamente o sentido das frases.
Costuma-se soprar sobre a superfície de um líquido quente para que ele esfrie.
Esse procedimento está correto: a pressão dos vapores ___________________,
acarretando que a velocidade de evaporação do líquido ________________ e que a
temperatura do líquido ___________________, pois uma parcela da energia foi
consumida na evaporação.
a) diminui – aumenta – diminui.
b) diminui – diminui – diminui.
c) diminui – aumenta – aumenta.
d) aumenta – aumenta – aumenta.
e) aumenta – diminui – diminui.
05. A temperatura em que uma certa quantidade de água irá ferver, quando
aquecida, depende da:
a) massa de água.
b) pressão ambiente.
c) rapidez com que se realiza o aquecimento.
d) quantidade de calor fornecido.
e) temperatura inicial da água.
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06. Assinale falsa (F) ou verdadeira (V) para cada afirmativa.
( ) a água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100ºC.
( ) A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se
à absorção de energia da pele pelo líquido.
( ) A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa.
A sequência correta é:
a) V – V – F
b) F – F – V
c) F – F – F
d) V – F – F
e) V – V – V
07. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma
temperatura de 100ºC. Subindo uma montanha de 1000m de altura, observa-se
que
a) a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta.
b) a água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior.
c) a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor.
d) a água ferve na mesma temperatura de 100ºC independente da pressão
atmosférica.
e) a água não consegue ferver nessa altitude.
08. Num dia ensolarado, a água do mar não se aquece tão rapidamente quanto a
areia de uma praia. Isso acontece porque:
a) o calor específico da água é bem maior do que o da areia.
b) a capacidade térmica da água é pequena.
c) o calor latente da água é pequeno.
d) o volume de água é muito grande.
e) o calor específico da areia é maior que o da água.
09. Calor é:
a) a energia contida em um corpo.
b) o processo de transferência de energia de um corpo para outro, porque existe
uma diferença de temperatura entre eles.
c) um fluido invisível e sem peso, que é transmitido por condução de um corpo
para outro.
d) a transferência de temperatura de um corpo para outro.
e) o processo espontâneo de transferência de energia do corpo de menor
temperatura para o de maior temperatura.
10. (UFSM) Diz a lenda que o imperador Shen Nang descansava sob uma árvore,
quando algumas folhas caíram no recipiente em que seus servos ferviam água
para beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e gostou. Nascia,
assim, a tecnologia do preparo do chá. Num dia de inverno, a temperatura
ambiente está em 9°C. Faz-se, então, um chá, colocando-se 150 g de água a
100°C numa xícara de porcelana, à temperatura ambiente. Sabe-se que a
porcelana tem calor específico cinco vezes menor do que o da água. Se não
houver perdas de energia para a vizinhança e a xícara tiver massa de 125 g, a
temperatura da água, quando o equilíbrio térmico com a xícara se estabelece, é
de, em °C,
a) 54,5.
b) 72.
c) 87.
d) 89,4.
e) 118,2.
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11. (UFRGS) O gráfico representa, em um processo isobárico, a variação em
função do tempo da temperatura de uma amostra de um elemento puro cuja
massa é de 1,0 kg, observada durante 9 minutos.

A amostra está no estado sólido a 0 ºC no instante t=0 e é aquecida por uma
fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa de 2,0 x 103 J/min, supondo
que não haja perda de calor. A partir dos dados do gráfico, pode-se afirmar que
esse elemento apresenta uma temperatura de fusão e um calor específico no
estado líquido que são, respectivamente,
a) 70 ºC e 180 J/(kg.K).
b) 70 ºC e 200 J/(kg.K).
c) 40 ºC e 150 J/(kg.K).
d) 40 ºC e 180 J/(kg.K).
e) 40 ºC e 200 J/(kg.K).
12. (PEIES) Uma chaleira, contendo um litro de água a 20º C, é colocada sobre
uma chama. Quando a água atinge 80º C, a chaleira é retirada da chama.
Desconsiderando as perdas de energia para o ambiente, é possível afirmar:
I. A chama cede energia para a chaleira que, por sua vez, cede energia para a
água. Por isso, a temperatura da água aumenta.
II. A quantidade de energia recebida pela água é de 60.000 cal.
III. A energia se espalha na chaleira por condução e na água, principalmente, por
convecção.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) I, II e III.
13. (UFSC) Qual a soma da(s) proposição(ões) correta(s):
01. A água é usada para refrigerar os motores de automóveis, porque o seu calor
especifico é maior do que o das outras substâncias.
02. Quando uma certa massa de água é aquecida de zero grau a 4 graus Celsius,
o seu volume aumenta e a sua densidade diminui.
04. Devido à proximidade de grandes massas de água, em Florianópolis, as
variações de temperatura entre o dia e a noite são pequenas ou bem menores do
que em um deserto.
08. Em um deserto a temperatura é muito elevada durante o dia e sofre grande
redução durante a noite, porque a areia tem um calor específico muito elevado
16. A transpiração é um mecanismo de controle de temperatura, pois a
evaporação do suor consome energia do corpo humano
Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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14. (ENEM) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura”
de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem
corrente, calor é identificado como “algo quente” e temperatura mede a
“quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, no entanto, não
conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática.
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos
conceitos corriqueiros de calor e temperatura?
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver
fervendo.
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a
temperatura da água.
c) A chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em
uma panela.
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de
diminuir sua temperatura.
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu
interior com menor temperatura do que a dele.
15. (UFRGS) Uma mesma quantidade de calor Q é fornecida a massas iguais de
dois líquidos diferentes, 1 e 2. Durante o aquecimento, os líquidos não alteram
seu estado físico e seus calores específicos permanecem constantes, sendo tais
que c1 = 5 c2. Na situação acima, os líquidos 1 e 2 sofrem, respectivamente,
variações de temperatura T1 e T2, tais que T1 é igual a:
a) T2/5
b) 2.T2/5
c) T2
d) 5.T2/2
e) 5.T2
16. (UFSM) Os azulejos e a mesa de madeira de uma cozinha estão em equilíbrio
térmico com o ambiente. Uma pessoa, ao tocar o azulejo e a mesa, afirma que o
azulejo está mais “frio” que a mesa. Essa afirmação decorre do fato de que
a) a temperatura da mesa é maior que a do azulejo.
b) a condutividade térmica do material do azulejo é maior que a da madeira da
mesa.
c) o calor específico da madeira da mesa é menor que o do material do azulejo.
d) a condutividade térmica da madeira da mesa é maior que a do material do
azulejo.
e) a temperatura do azulejo é maior que a da mesa.
17. (UFSM) O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar
se resfria nas proximidades dele, _______________ a densidade e desce. O ar quente
que está na parte de baixo, por ser _______________, sobe e resfria-se nas
proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na
forma de calor recebe o nome de _____________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
a) aumenta - mais denso - convecção.
b) diminui - mais denso - condução.
c) aumenta - menos denso - condução.
d) diminui - menos denso - irradiação.
e) aumenta - menos denso - convecção.
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18. Nas grandes cidades, em dias frios, pode ocorrer o fenômeno da inversão
térmica, que acarreta um acentuado aumento dos níveis de poluição do ar. Já em
dias quentes, observa-se o fenômeno oposto, ou seja, a dispersão dos gases
poluentes eliminados pelas indústrias e pelos veículos automotores, o que ocorre
devido à:
a) irradiação térmica.
b) condução térmica.
c) convecção térmica.
d) criogenia.
e) elevação da pressão atmosférica.
19. Sabe-se que a garrafa térmica mantém a temperatura do café razoavelmente
constante. Esse recipiente é constituído por uma parede dupla de vidro com vácuo
entre elas, além de possuir a face interna do vidro espelhada. O vácuo entre as
paredes de vidro da garrafa térmica tem por finalidade:
a) impedir a propagação de calor por irradiação.
b) impedir a propagação de calor por condução e convecção.
c) impedir a condutividade térmica do líquido.
d) impedir a propagação de calor por condução e irradiação.
e) impedir a propagação de calor por convecção e irradiação.
20. Um ventilador de teto, fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar
de desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse
fenômeno é devido à:
a) convecção do ar aquecido.
b) condução do calor.
c) irradiação da luz e do calor.
d) reflexão da luz.
e) polarização da luz.
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