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CALORIMETRIA 



CALORIMETRIA 
NO DIA A DIA ...



CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS ...

Calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes.

A unidade mais utilizada para o calor é caloria (cal), embora sua unidade no SI seja 

o joule (J). Estas duas unidades estão relacionadas através da seguinte equação:

1 cal = 4,186J

Como 1 caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria:

1 kcal = 10³cal



CALOR 
ESPECÍFICO ...

Calor específico é uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para 

se elevar em 1,0 ºC uma massa de 1,0 g de determinada substância. Essa unidade é 

medida com referência na água pura, cujo calor específico é igual a 1,0 cal/gºC.

A tabela a seguir ilustra o calor específico de algumas substâncias.

Substância Calor específico (cal/gºC)

Água 1

Gelo 0,5

Etanol 0,58

Ouro 0,03

Prata 0,06



CAPACIDADE 
TÉRMICA ...

Capacidade Térmica é uma grandeza física utilizada para definir a quantidade de calor 

que um corpo deve receber, ou ceder, para que a sua temperatura varie em 1,0 

ºC ou 1,0 K.

Diferentemente do calor específico, essa grandeza está relacionada com o corpo como 

um todo, e não somente com cada grama de sua composição. Por essa razão, dizemos 

que calor específico é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade 

térmica é uma propriedade do corpo em si.



CALOR 
SENSÍVEL ...

É denominado calor sensível, a quantidade de calor que tem como efeito apenas a 

alteração da temperatura de um corpo.

Este fenômeno é regido pela lei física conhecida como Equação Fundamental da 

Calorimetria:

Onde:

Q = quantidade de calor sensível (cal ou J).

c = calor específico da substância que constitui o corpo (cal/g°C ou J/kg°C).

m = massa do corpo (g ou kg).

ΔT = variação de temperatura (°C).

Quando:

Q>0: o corpo ganha calor.

Q<0: o corpo perde calor.



CALOR 
LATENTE

...
Calor latente ou calor de transformação, é a quantidade de calor recebida por um 

corpo durante uma mudança de estado físico. 

Se algum corpo constituído apenas por uma única substância sofrer mudanças em seu 

estado físico, passando do estado sólido para o estado gasoso, por exemplo, ele 

recebeu calor latente.

Para calcularmos a quantidade de calor latente em alguma mudança de estado físico, 

usamos a seguinte fórmula:

Q>0: o corpo funde ou vaporiza.

Q<0: o corpo solidifica ou condensa.



CURVA
DE AQUECIMENTO

...
Toda substância pura pode ter a sua curva de aquecimento facilmente determinada. 

A curva de aquecimento é um gráfico da temperatura da substância em função 

da quantidade de calor recebida ou fornecida.

Durante o aquecimento ou resfriamento da substância, o gráfico toma a forma de uma 

reta ascendente ou descendente. 

Nas mudanças de fase, tem a forma de uma reta paralela ao eixo horizontal.



CURVA
DE AQUECIMENTO

...
Legenda:

I – Substância no estado sólido sendo aquecida: calor sensível;

II – Substância em processo de fusão: calor latente de fusão;

III – Substância no estado líquido sendo aquecida: calor sensível;

IV – Substância sofrendo evaporação: calor latente de evaporação.



AS LEIS
DA FUSÃO

...
Uma substância é dita cristalina quando se funde bruscamente a uma determinada 

temperatura, enquanto a não cristalina vai amolecendo gradativamente durante a fusão.

Durante a fusão, uma substância cristalina obedece às seguintes leis:

1ª Lei: sob pressão constante, a fusão de uma substância cristalina se processa à 

temperatura constante.

2ª Lei: para uma dada pressão, cada substância possui a sua temperatura de fusão, ou 

seja, A temperatura de fusão de cada substância varia com a mudança de pressão.



FIXANDO O ASSUNTO...

(UF - Paraná)

Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram 

necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico 

valem respectivamente:

a) 8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC

b) 80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC

c) 90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC

d) 95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC

e) 120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC



SOLUÇÃO
Primeiro calculamos o calor específico:

Q = mcΔt

4000 = 500.c.(70-20)

4000 = 500.c.50

4000 = 25000c

c = 4000 / 25000

c = 0,16 cal/g ºC

agora calculamos o capacidade térmica:

C = Q

Δt

C = 4000

50

C = 80 cal/ºC

alternativa B



FIXANDO O ASSUNTO...

(Makenzie - SP)

Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia 

está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo 

banhista observa que a areia da praia está fira e a água do mar está 

morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que:

a) a densidade da água do mar é menor que a da areia.

b) o calor específico da areia é menor que o calor específico da água.

c) o coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de 

dilatação térmica da areia.

d) o calor contido na areia, à noite, propaga-se para a água do mar.

e) a agitação da água do mar retarda seu resfriamento.



SOLUÇÃO

Se as massas iguais de água e areia receberem ou perderem quantidades iguais de 

calor, a variação de temperatura da água será menor em módulo que a da areia, porque 

a água tem maior calor específico.

Alternativa b



FIXANDO O ASSUNTO...

(FUVEST – SP)

Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas 

incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas:

a) tem calor específico muito grande.

b) tem temperatura muito baixa.

c) tem capacidade térmica muito pequena.

d) estão em mudança de estado.

e) não transportam energia.



SOLUÇÃO

C = Q / ΔT. Sendo a capacidade térmica C das fagulhas muito pequena, elas 

transferem pouca quantidade de calor para o operador, o que é insuficiente para o 

queimar.

Alternativa C



OS PROCESSOS DE
VAPORIZAÇÃO

Vamos relembrar:
vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso!



OS PROCESSOS DE
VAPORIZAÇÃO

Evaporação:
mudança lenta, espontânea e gradual

Ebulição:
mudança rápida, de muita agitação molecular!

E o ponto de ebulição?
É a temperatura em que uma substância passa da fase líquida 
para a gasosa!



OS PROCESSOS DE
VAPORIZAÇÃO

Calefação:
é uma vaporização muito mais rápida que as duas anteriores. 
Ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície 
que está com a temperatura mais elevada que seu ponto de 
ebulição.



E APRESSÃO,
INFLUENCIA

SIM! Mas como é que essa influência se dá?



A INFLUÊNCIA DA
PRESSÃO

A maioria das substâncias, ao receber calor durante o processo de fusão tem 
seu volume aumentado.

Ao sofrerem um aumento de pressão, as substâncias que têm seu volume
aumentado na fusão também têm sua temperatura de fusão aumentada; e as
que têm o volume reduzido, têm a temperatura de fusão diminuída.

Um exemplo de substância que tem o comportamento inverso é a água, que
aumenta de volume na solidificação. Isso explica o fato de uma garrafa
fechada e cheia da água romper quando colocada no congelador.



A INFLUÊNCIA DA
PRESSÃO

Na ebulição, ao receber calor, o líquido tem seu volume aumentado.

Como para uma determinada pressão cada substância tem a sua temperatura
de ebulição (a água entra em ebulição sob pressão de 1 atm a uma
temperatura de 100º C), ao aumentarmos a pressão sobre um líquido
provocaremos um aumento em sua temperatura de ebulição, assim se torna
mais difícil de a substância passar do estado líquido para o gasoso.

Isso é usado nas panelas de pressão, nela a água suporta 
temperaturas superiores a 100 ºC, fazendo com que os alimentos 
sejam cozidos de maneira mais rápida do que em uma panela 
comum.



A INFLUÊNCIA DA
PRESSÃO

Resumindo:



OS PRINCÍPIOS DE IGUALDADE
DAS TROCAS DE CALOR

Quando:
Q>0: o corpo ganha calor.
Q<0: o corpo perde calor.

∑𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = ∑𝑄𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜

∑𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 + ∑𝑄𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 = 0 

VÁLIDO PARA SISTEMAS TERMICAMENTE ISOLADOS!



FIXANDO O ASSUNTO...

(MACKENZIE) Quando misturamos 1,0 kg de água (calor específico
sensível = 1,0 cal/g°C) a 70°C com 2,0 kg de água a 10°C, obtemos
3,0 kg de água a:

a) 10°C
b) 20°C
c) 30°C
d) 40°C
e) 50°C



SOLUÇÃO

A soma das quantidades de calor trocadas entre duas substâncias misturadas
deve ser igual a zero, logo:

Quantidade de calor para 1 Kg de água = Q1

Quantidade de calor para 2 Kg de água = Q2

𝑄1 +𝑄2 = 0
𝑚1. 𝑐. 𝛥𝑇 +𝑚2. 𝑐. 𝛥𝑇 = 0
1000.1 𝑇𝑓 − 70 + 2000.1. (𝑇𝑓 − 10) = 0
Tf= 𝟑𝟎°𝑪

Alternativa C



O CALORÍMETRO

É um recipiente que facilita o contato térmico entre os corpos e
dificulta as trocas de energia térmica com o meio externo.

• Possibilita o estudo das trocas de calor entre dois ou mais
corpos;

• Permite obter, de forma direta ou indireta, o valor das
quantidades de calor trocadas entre os corpos.



EQUIVALENTE
EM ÁGUA

A equivalência em água de um corpo é a massa de água que tem a mesma capacidade
térmica que o corpo, ou seja, é a massa de água que, recebendo a mesma quantidade
de calor, sofre a mesma variação de temperatura que o corpo.

IMPORTANTE!!!!
Sabendo que Cágua = 1,0 cal/g °C, pode-se afirmar que o 

equivalente em água é numericamente igual à capacidade térmica do 
corpo.



EQUIVALENTE
EM ÁGUA

Consideremos um corpo de massa igual a 100g, constituído de um
material de calor específico sensível igual a 0,4 cal/(g.°C).

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 = (𝑚. 𝑐)𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜= 100.0,4 ⇒ 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 = 40 𝑐𝑎𝑙/°𝐶

Consideremos, também, uma porção de água de massa igual a 40g
e calculemos sua capacidade térmica:

𝐶á𝑔𝑢𝑎 = (𝑚. 𝑐)á𝑔𝑢𝑎= 40.1 ⇒ 𝐶á𝑔𝑢𝑎 = 40 𝑐𝑎𝑙/°𝐶

Conclusão:
Capacidade térmica do corpo é igual à da porção de água.



FIXANDO O ASSUNTO...

Determine o equivalente em água de 720g de ferro.

Dados:
(calor específico do ferro = 0,12 cal/g°C e calor específico da água = 1,0 cal/g°C)

Resposta: 720 g de ferro equivalem a 86,4 g de água.

SOLUÇÃO
𝐶𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐶𝑒𝑞.á𝑔𝑢𝑎
𝑚𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 . 𝑐𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝑚á𝑔𝑢𝑎 . 𝑐á𝑔𝑢𝑎
720. 0,12 = 𝐸. 1
𝐸 = 86,4𝑔



PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO
DE CALOR

Existem três processos de transferência de calor estudados na termologia:

CONDUÇÃO CONVECÇÃO RADIAÇÃO



CONVECÇÃO

Para que ocorra a convecção é necessária a existência de um meio de propagação,
geralmente fluido (líquido ou gasoso). Esse processo de propagação de calor acontece
devido ao surgimento de correntes de convecção nos fluidos.



CONDUÇÃO

A condução é o processo de propagação do calor que se dá por transferência de energia
entre as partículas, desse modo, ela necessita de um meio para ocorrer. Esse processo
pode ser percebido quando se aquece uma das extremidades de uma barra metálica.



LEI DE
FOURIER
Lei que rege a condução térmica. Em regime estacionário, o fluxo de calor por condução
num material homogêneo é diretamente proporcional à área da seção.

O coeficiente k da Lei de Fourier se chama coeficiente de condutibilidade térmica. Esse
valor é uma característica de cada substância e informa o quanto um material é ou não
é condutor térmico.

ɸ =
𝑄

𝛥𝑡
=

𝑘. 𝐴. 𝛥𝑇

𝐿



LEI DE
FOURIER

ɸ =
𝑄

𝛥𝑡
=

𝑘. 𝐴. 𝛥𝑇

𝐿

Temperatura varia linearmente ao longo da barra



RADIAÇÃO

Diferentemente da condução e da convecção, a radiação não precisa de meio para
ocorrer, pois a energia térmica neste processo é transferida por ondas eletromagnéticas,
que são capazes de propagar-se no vácuo.

Além disso, é devido a esse processo de propagação de calor que o ser humano pode
aproveitar o fogo de uma lareira ou de uma fogueira para aquecer-se no frio, o que, nos
primórdios da existência humana, foi essencial para a sobrevivência da espécie.



PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO
DE CALOR

No nosso cotidiano, onde encontramos essas formas de propagação todas
juntas?



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC-MG) Uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com
vácuo no espaço intermediário. A vantagem de se fabricarem garrafas
térmicas assim é porque as paredes prateadas:

a) absorvem o calor e o vácuo é um ótimo isolante térmico.
b) são altamente refletoras e o vácuo, um ótimo isolante térmico.
c) absorvem o calor e o vácuo é um excelente condutor.
d) são altamente refletoras e o vácuo é um excelente condutor.

Alternativa b) são altamente refletoras e o vácuo, um ótimo isolante 
térmico.



PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO
DE CALOR

No nosso cotidiano, qual objeto impede essas formas de propagação todas
juntas?



VALEU GARERA
(STAY AT HOME)!


