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RESUMO 

 

Este trabalho faz parte de uma aplicação da termodinâmica na pratica e no desenvolvimento 

de objetos de baixo custo, onde, através de recursos e peças acessíveis poderá ser feito estudos 

da termologia, nesse caso, especificamente a calorimetria, desenvolvendo assim, deduções e 

respostas praticas no ensino da física. O objetivo é demonstrar de forma simples conceitos 

teóricos através de um calorímetro construído manualmente com materiais de baixo custo e 

fácil disponibilidade. Com essa demonstração ficará então, mais fácil, obter de maneira 

simples as propriedades de alguns materiais e ainda a capacidade térmica do calorímetro. Será 

possível provar também que dois objetos do mesmo material terão capacidades térmicas 

proporcionais às suas massas e materiais com mesma massa terão uma variação de 

temperatura diferente ao receber a mesma quantidade de calor. 

Na construção desse calorímetro caseiro a intenção é primeiramente induzir o aluno a pensar e 

refletir um pouco mais nos conceitos físicos nos quais ele convive em seu cotidiano. E 

também, mostrar de modo simples a obtenção da capacidade térmica do calorímetro, dessa 

forma poderá se conseguir um melhor rendimento e qualidade no ensino da física. 

 

 

Palavras – chave: calorimetria, propriedades térmicas e ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is part of an application of thermodynamics in the practice and development of 

low-cost objects, which, through resources and can be made accessible parts of thermology 

studies, in this case, specifically the calorimeter, thus developing, assumptions and practices 

in response teaching of physics. The goal is to demonstrate theoretical concepts in a simple 

calorimeter through a manually constructed with materials of low cost and easy availability. 

With this demonstration will be so easy, simple way to prove the properties of some materials 

and also the thermal capacity of the calorimeter. Is it possible to prove that two objects have 

the same material heat capacities proportional to their masses and materials with the same 

mass will have a different temperature variation when receiving the same amount of heat. In 

the production of homemade calorimeter is primarily intended to induce the student to think 

and reflect a little more on the physical concepts on which he lives in their daily lives. And 

also, show a simple way to obtain the thermal capacity of the calorimeter, will thus get a 

better yield and quality in the teaching of physics.  

 

 

Keywords: calorimetry, thermal properties and teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde antigas civilizações até o presente a educação nomeia-se como educação 

escolar, onde seu embasamento trata de ações significativas para o ensino, em que, os 

elementos integrantes desta ação passam a serem também os conhecimentos adquiridos 

ao longo do tempo. Segundo Rays “a ação pedagógica escolarizada, quando consciente, 

não poderá, pois distanciar se da intenção política do tipo de ser humano que a educação 

pretende nomear para que não incorra na arbitrariedade pedagógica e política do ato 

educativo”. 

Assim, a educação no ensino médio requer certo debate, para que sejam 

solucionados alguns problemas, tais como, a falta de compreensão de parte dos 

principalmente nas disciplinas de exatas e também a falta de novas ideias ou métodos de 

ensino, veja o exemplo da figura 1.1.  

 

 

Fig.1.1. Professor em sala de aula [1] 

 

Em muitas escolas o ensino ainda se baseia somente no método tradicional do quadro e 

giz. 

Diversos pesquisadores do ensino de exatas se dedicam em seus trabalhos na 

investigação de uma ação educativa, para que o ensino possa realmente melhorar de 

maneira significativa, e assim, contribuir na qualidade do ensino. Mas, existe uma 

complexidade social relacionado ao ensino que tem merecido destaque em várias 

pesquisas que se desenvolvem ao longo dos anos, mostrando a necessidade de que os 

profissionais da educação tenham noção desse processo para não fazerem de forma 

inconsciente. Incluir no planejamento das atividades educacionais relacionados às 
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dimensões sociais, conceituando as diferentes formas de ação e pensamentos diante as 

necessidades emergentes da sociedade moderna se torna obrigatório, mesmo existindo 

um consenso relacionado à educação com a sociedade. Apresentando-se assim no 

mundo contemporâneo. 

 

O conhecimento englobado pela física forma um corpo articulado de modo 

complexo, e parte da dificuldade de se ensinar essa disciplina advém do fato 

de não reconhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua 

extensão. Ao tratarmos de modo simplificado um corpo de conhecimento que 

é muito complicado e repleto de sutilezas, podemos acabar por fazer com que 

ele se torne ininteligível aos estudantes (ROBILOTTA, 1988, p.9). 

 

 Nos últimos anos especialistas da educação têm desenvolvido em seus trabalhos, 

novas ideias e métodos de ensino. Assim, elaboram uma situação que se relaciona ao 

aprimoramento da aprendizagem significativa no ensino escolar. Essas ideias são 

sempre mediadas por instrumentos e metodologias, que se ligam ao ensino aprendizado, 

que em termos gerais não decorrem a espontaneidade e são privilegiados no ambiente 

escolar. Assim, para que uma ação pedagógica ocorra dessa maneira são necessários 

profissionais que se comprometam a ensinar e que carreguem consigo novas ideias 

estratégicas. 

É possível notar que as dificuldades encontradas pelos alunos no aprendizado na 

área de exatas são extremamente grandes, os métodos tradicionais que trata apenas do 

quadro branco e pincel, pelo qual, grande parte dos docentes aplica em sala de aula 

parece não estar satisfazendo o foco principal, que é fazer com que os alunos 

compreendam e absorvam pelo menos 70% do que é ensinado e discutido em sala de 

aula [2].  

Já faz algum tempo que os professores tentam encontrar novos métodos 

motivacionais para que os alunos entendam um pouco mais sobre determinado assunto 

que é abordado em sala de aula. Mas, isto não tem alcançado um bom resultado. Não 

pelo fato dos professores não conseguirem, mas, por poucos que tentam se adequar a 

essas novas ideias. Para um aluno do ensino médio passe a se interessar pelo mundo da 

física, não é uma tarefa muito fácil, no entanto, não é impossível, visto que grande parte 

deles precisa ser motivada, através de novas estratégias de ensino daí então, surgirá 

oportunidades em que o professor poderá demonstrar os conceitos de uma forma 

compreensiva.  
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Figura 1.2. Alunos em sala de aula esperando uma iniciativa de o professor demonstrar 

algo novo [3] 

 

 Infelizmente no Brasil ainda são poucas as escolas que se adéquam a novas 

estratégias de ensino, ocasionando então, um baixo rendimento no aprendizado, tanto na 

área de ciências sociais quanto na área de exatas. É preciso ressaltar que para o ensino 

tornar-se de qualidade se faz necessário uma análise do histórico de vida de cada aluno 

porque o ambiente familiar em que ele convive acaba influenciando em seu 

aprendizado, restando ao professor conhecer detalhadamente cada um de seus alunos 

para assim então compreender melhor o motivo das dificuldades na disciplina, em 

seguida trazê-lo a realidade onde a física está sempre presente no cotidiano de cada um. 

Ultimamente os alunos que iniciam o ensino médio têm enfrentado muitas 

dificuldades no entendimento das disciplinas de exatas, é possível observar que essas 

dificuldades são encontradas até mesmo nos princípios básicos da matemática que é 

uma ferramenta indispensável. Sabe-se que a falta dessa ferramenta é uma consequência 

que vêm desde sua formação inicial, onde o professor sem entender o motivo pelo qual 

o aluno não consegue aprender, faz “o jogo do empurra”, ou seja, o aluno passa de ano, 

mas, sem saber de absolutamente nada. 

 

“Todas as pessoas creem ser livres porque consideram conscientes de suas 

ações, mas não sabem que são inconscientes das causas dessas ações”. 

(Baruch Spinoza 1600) 

 

Ao professor da área de exatas principalmente de física é entregue a 

responsabilidade de sanar parte dessas dúvidas para que possa dar início ao estudo da 

disciplina. Como isso realmente pouco acontece o professor às vezes sem se importar 

com o nível de conhecimento que cada aluno possui acaba por dar início ao conteúdo 
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esperando obter um bom rendimento. Claro que isso não acontece, o aluno levará suas 

dúvidas do primeiro ano do ensino médio até o último.  

 É necessário criar novos métodos de ensino, aplicar metodologias diferentes das 

utilizadas no ensino atual, no qual o professor simplesmente passa no quadro e o aluno 

escreve. Ainda não é o suficiente, uma aplicação de tecnologias em sala de aula como 

vídeos ou softwares seria uma boa opção, mas infelizmente o que acontece nos dias 

atuais é que nem sempre a escola irá dispor de equipamentos audiovisuais para serem 

utilizados. Outra saída seria o professor utilizar o laboratório de física e ciências da 

escola, mas, como no caso anterior nem todas as escolas possuem um laboratório 

adequado [4]. 

  A proposta é que o professor elabore uma prática experimental de fácil acesso e 

com materiais de baixo custo, assim como neste trabalho, para que todos possam 

construí-lo e em seguida haver uma discussão do tema. Ao longo deste trabalho será 

dado um exemplo para se trabalhar de um tópico conceitual da física, tal como o 

conceito de calorimetria. Os materiais são de fácil acesso e todos podem consegui-los de 

maneira simples. Foi explorada desde a parte inicial do processo de construção, a 

explicação de alguns conceitos térmicos até modelos de relatórios para distribuição em 

classe.  

 

[...] um conjunto de ideias, de hipóteses de trabalho, que inclui não só os 

conteúdos da disciplina e os recursos necessários para o trabalho diário, 

senão também metas de aprendizagem, estratégias que ordenem e regulem, 

na prática escolar, os diversos conteúdos de aprendizagem (GONZÁLES 

1999, p.18) 
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2 A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DA TERMODINÂMICA 

 

Em meados do século XVIII, a Inglaterra já apresentava indícios a seu favor 

acerca de se tornar a pioneira na revolução das máquinas. Foi exatamente o que 

aconteceu com a enorme escala de produção têxtil acabou estimulando também outras 

linhas de indústrias. Inicialmente as máquinas eram movidas a vapor, desde então as 

maquinas passaram por grandes modificações. Mas, tudo isso não seria possível sem um 

essencial conhecimento em termodinâmica.  

Logo abaixo na figura 2.3 está um modelo de locomotiva a vapor. Trata-se de 

uma locomotiva propulsionada por um motor a vapor que se compõe de por partes: a 

caldeira, produzindo o vapor usando a energia do combustível, e máquina térmica, 

transformando a energia do vapor em trabalho mecânico. 

 

 

Fig.2.3. Uma das primeiras locomotivas a vapor [5] 

 

A primeira teoria termodinâmica foi apresentada por Joseph Black (1778-1799), e foi 

chamada de teoria calórica. 

Assim, a primeira teoria em termodinâmica apresentada por Joseph Black (1778-

1799), químico e físico inglês, tinha como base a explicação dos fenômenos caloríficos. 

Foi ele quem elaborou a distinção entre temperatura e calor. Para Black, o calórico seria 
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um fluido sem peso, muito elástico e indestrutível, capaz de penetrar em todos os corpos 

sob a influência de causa exterior, bem determinada. A questão de o calórico ter ou não 

peso foi motivo de grande polêmica. Benjamim Thomsom Conde de Rumford (1753-

1814) demonstrou que o calórico não produzia qualquer alteração no peso dos corpos. 

Explicava as diferenças dos calores específicos das diferentes substâncias, admitindo 

que as diferentes espécies de materiais atraiam o calórico de forma diferentes, dessa 

maneira a absorção de calórico ou frio e a liberação de calórico ou calor são sinônimos. 

Rumford em 1798 depois de investigar a produção de calor por atrito em um 

fábrica em Munique observou dois cavalos fazendo girar uma peça de aço, apoiada em 

uma base de latão, ambas mergulhadas em água. Passada cerca de duas horas, a água 

entrava em ebulição e assim permanecia enquanto os cavalos continuassem em 

movimento. Nessa experiência ao observar que, torneando-se uma peça metálica, a 

limalha de ferro obtida mostrava uma temperatura bastante superior a temperatura da 

peça, isso fez com que Rumford viesse a escrever. “Tornam se necessário acrescentar, 

que aquilo que um corpo isolado, ou um sistema de corpos, podem continuar a fornecer, 

sem limitação, não pode ser uma substância material, e parecer se extremamente difícil, 

se não completamente impossível fazer uma ideia de que qualquer coisa capaz de ser 

excitada e comunicada, porque o calor é excitado e comunicado nestas experiências que 

não seja movimento” [6]. 

Sabendo que a termodinâmica foi desenvolvida nos meados do século XVIII, há 

algum tempo o homem vinha conceituando o calor em algumas definições que não eram 

bem definidas até que posteriormente, ficou estabelecido que o calor fosse uma forma 

de energia em trânsito. O fogo sempre foi utilizado em larga escala para o aquecimento 

e para preparação de alimentos para a sobrevivência, mas, com algumas observações 

tentava conciliar o calor com o trabalho humano que veio ser confirmado no século XIX 

com o equivalente mecânico do calor. 

Outro dos conceitos importantes da termodinâmica é a temperatura que por 

muito tempo era definida como quente ou frio, em 1592, o astrônomo e físico italiano 

Galileu Galilei (1564-1642) constrói um termoscópio de ar que nada mais é que um 

termômetro rudimentar, Galileu Galilei ficou reconhecido como cientista que modificou 

a ciência teórica com a ciência experimental evoluindo aceleradamente os campos de 

conceitos científicos. A partir do termoscópio de Galileu diversos termômetros foram 

construídos. Em 1640, o grande duque Ferdinando II (1640-1670), da Toscana, um dos 

fundadores da academia florentina do experimento, constrói o primeiro termômetro a 
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álcool, cuja aplicação se dá nas áreas da medicina, agricultura e meteorologia. Em 1713, 

o alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), um operário de uma fábrica de vidro, 

constrói um termômetro a álcool, que logo depois é substituído por um de mercúrio. Ele 

escolheu como ponto fixo a temperatura de uma escala e do corpo humano dividindo o 

intervalo entre elas em 69 partes. Em 1724, Fahrenheit passa a trabalhar com o ponto de 

ebulição da água a 212°F, com o ponto fixo superior e com ponto de fusão do gelo a 

32ºF, a escolha destes pontos fixos são hoje conhecidos como escala Fahrenheit.  

Ao observar que a temperatura de ebulição da água depende da pressão 

atmosférica ele cria paralelamente um barômetro para medir a pressão atmosférica a 

partir desta temperatura. Em uma visão de aperfeiçoamento o zoólogo Frances René 

Antoine Ferchaut de Ráumur (1683-1757), em 1730, e o astrônomo sueco Anders 

Celsius (1701-0744), em 1742, estabeleceram respectivamente as escalas Réaumur e 

Celsius, esta última a mais utilizada no Brasil, o termômetro que é empregado pelos 

médicos foi criado em 1864 pelo operário alemão Johann Heinrich. Wilhelm Geissler 

(1824-1879) na cidade de Bomm, nessa mesma época observou a dilatação dos fluidos, 

o meteorologista suíço Jean Andre Deluc (1727-1817) observa em 1776, a dilatação 

irregular da água e mede sua densidade máxima, o cientista inglês Johan Dalton (1766-

1844) e o químico francês Gay Lussac (1778-1850) observam de forma independente 

em 1810 e 1820 que os gases se dilatam igualmente. 

Procurando ser mais preciso nos resultados obtidos nos termômetros desperta-se 

no século XVIII a necessidade de determinar da umidade atmosférica, o cientista 

britânico Robert Hook (1635-1703), que em 1667 inventa o higroscópio.O químico 

inglês John Frederick Daniel (1790-1845), que em 1820 inventa o hidrômetro de 

condensação, o relojoeiro francês Abra Lois Breguet (1747-1823), que em 1817, é um 

dos responsáveis pelos termômetros metálicos os quais deram origem aos termógrafos, 

(termômetros registradores).  

A partir disso, desenvolveram diferentes técnicas que geram na ciência um salto 

para novas descobertas. Os termômetros buscam medir o a temperatura do equilíbrio 

térmico, ou seja, quando um corpo mais quente entra em contato com o mais frio depois 

de certo tempo, ambos atingem a mesma temperatura. [6] 

Em se tratando de equilíbrio térmico o físico e matemático britânico James 

Clerck Maxwell (1831-1879) observa que, se dois corpos estão em equilíbrio térmico 

com um terceiro, se eles estão em equilíbrio térmico entre si, esta lei ficou conhecida 

hoje como Lei Zero da Termodinâmica. 



18 
 

Em 1620, o filósofo inglês Francis Bacom (1561-1626) tenta responder estas 

questões, mas somente em 1770 o cientista Joseph Black obtém êxito neste sentido. Ele 

mostra que misturando massas iguais de líquido a temperaturas diferentes, as 

temperaturas das duas substâncias mudam radicalmente, no entanto se colocarmos um 

corpo sólido numa mistura de gelo e água e isolarmos este sistema como um todo, o 

sólido sofrerá uma mudança de temperatura significativa, enquanto a temperatura da 

mistura não varia ou se varia, o faz muito pouco. Com este simples experimento fica 

confirmado o que é transmitido nesse processo não é a temperatura, pois, se assim fosse, 

a temperatura da mistura também deveria apresentar uma variação significativa, 

confirmando assim que a temperatura é uma grandeza característica do corpo. Portanto, 

a termodinâmica é o ramo da Física que estuda os efeitos da mudança em temperatura, 

pressão e volume em sistemas físicos na escala macroscópica. Atualmente o calor é 

definido como sendo energia térmica em trânsito, e dinâmica se relaciona com 

movimento. Por isso, em essência, a termodinâmica estuda o movimento da energia e 

como a energia cria movimento. 

Historicamente, a termodinâmica se desenvolveu pela necessidade de aumentar a 

eficiência das primeiras máquinas a vapor. O ponto inicial para a maioria das 

considerações termodinâmicas são as Leis da Termodinâmica, que postulam que a 

energia pode ser transferida de um sistema físico para outro como calor ou trabalho. 

Elas também postulam a existência de uma quantidade chamada entropia, que pode ser 

definida para qualquer sistema. 

A história da termodinâmica começa com Guericke, que em 1650 projetou e construiu a 

primeira bomba de vácuo do mundo, e o primeiro vácuo artificial do mundo, através dos 

hemisférios de Magdeburgo. Ele foi incentivado pela busca em provar a invalidade da 

antiga percepção de que "a natureza tem horror ao vácuo" e de que não poderia haver 

vazio ou vácuo, "pois no vácuo todos os corpos cairiam com a mesma velocidade" tal 

como descreveu em ambos os casos Aristóteles. Logo após, o físico e químico Irlandês 

Robert Boyle tomou ciência dos experimentos de Guericke, e em 1656, em coordenação 

com o cientista Inglês Robert Hooke, construiu uma bomba de ar. Usando esta bomba, 

Boyle e Hooke perceberam uma correlação entre pressão, temperatura e volume. Em 

tempo, a Lei de Boyle foi formulada, que estabelece que a pressão e o volume sejam 

inversamente proporcionais. Então, em 1679, baseado nestes conceitos, um conhecido 

de Boyle chamado Denis Papin construiu um forno de pressão (marmita de Papin), que 
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era um vaso fechado com uma tampa fechada hermeticamente que confinava o vapor 

até alta pressão ser gerada.  

Projetos posteriores incluíram uma válvula de alívio para o vapor, evitando que o 

recipiente explodisse devido à alta pressão. Observando o movimento rítmico da 

válvula de alívio para cima e para baixo, Papin concebeu a ideia de uma máquina 

constituída de um pistão e um cilindro. Mas Papin não seguiu adiante com a idéia. Foi 

somente em 1697, baseado nas ideias de Papin, que o engenheiro Thomas Savery 

construiu a primeira máquina a vapor. Embora nesta época as máquinas fossem brutas e 

ineficientes, elas atraíram a atenção dos principais cientistas da época. Um destes 

cientistas foi Sadi Carnot, o "pai da termodinâmica", que em 1824 publicou "Reflexões 

sobre a Potência Motriz do Fogo", um discurso sobre o calor, potência e eficiência de 

máquina. O texto trouxe as relações energéticas básicas entre a máquina de Carnot, o 

ciclo de Carnot e a potência motriz. Isto marcou o início da Termodinâmica como 

ciência moderna [4]. Assim, como alguns cientistas que contribuíram no estudo da 

calorimetria. Ver tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 Relação dos cientistas que fizeram descobertas importantes no transcurso dos 

anos para a revolução industrial. 

Ano Nome do cientista Assunto discutido 

 

1754 

 

Deluc 

Descobriu que a temperatura do gelo 

durante a fusão não muda. 

 

 

1747 

 

 

Richman 

Observou que quantidades distintas de 

uma mesma substância num mesmo 

estado de agregação necessitam de 

quantidades de calor diferentes para uma 

mesma elevação de temperatura. 

 

1772 

 

Johann Carl Wilck 

Observou que quantidades iguais de 

substancias distintas necessitam 

quantidades de calor diferentes para a 

mesma elevação de temperatura. 

 

1784 

 

Johann Gandolin 

Denomina calor especifico sendo  

c =  
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1783 

 

Lavoisier e Pierre Simon 

Laplace 

Medem os calores específicos de vários 

materiais e constroem o calorímetro de 

gelo. 

 

1788 

 

O fisiologista Rosenthal 

Demonstra que o calor de vapor pode ser 

usado em um calorímetro. 

 

 

Uma contribuição de grande importância ocorrida ao longo dos anos partiu do 

cientista James Prescott Joule, (Ver fig. 4) onde realizou diversas experiências, entre 

elas uma das mais importantes tratava-se do estudo do calor. 

 

 

Fig.2.4 James Prescott Joule [7] 

 

Joule, um industrial inglês nascido 24 de dezembro de 1818, dedicava-se à física 

como passatempo. Obcecado pelas experiências bem feitas e pelas medidas precisas 

realizou Uma série de observações sobre o calor e seus efeitos. E foi no decorrer dessas 

pesquisas que estabeleceu o princípio da conservação da energia, em bases mais sólidas. 

O principal feito de Joule consistiu em medir a quantidade de calor que se 

produz quando uma dada quantidade de energia se transforma. Isso foi feito através de 

três experiências.  Na primeira delas, um ímã em ferradura era colocado no interior de 

um recipiente cheio de água; um pequeno eletroímã, disposto entre os dois braços da 
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ferradura, recebia corrente elétrica. A rotação do dispositivo fazia a temperatura da água 

elevar-se, e então era possível, a partir da corrente elétrica que percorria o circuito, 

calcular a quantidade de energia mecânica de rotação do eletroímã que se transformava 

em calor. Na segunda experiência, Joule fez a água passar através de tubos capilares. O 

atrito do líquido com o vidro dos capilares causava o aumento da temperatura do 

sistema. Esse acréscimo, comparado com a energia gasta no fornecimento de água ao 

capilar, correspondia à quantidade de calor produzida. Joule realizou ainda uma variante 

dessa experiência, substituindo a água por vários gases diferentes, melhorando assim, a 

precisão de suas conclusões [6]. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO HUMANO EM CONCEITOS DE 

CALOR 

 

O homem das cavernas, ao usar o fogo para se aquecer e cozinhar, foi 

provavelmente quem primeiro tentou entender o mistério do “calor”. Os filósofos 

gregos do século VI, V e IV a.C. Empédocles, Aristóteles e outros, acreditavam que o 

fogo, ao lado da água, da terra e do ar, era um dos elementos formadores da natureza. 

Essas ideias sobreviveram por quase dois mil anos, incluindo-se nesse período os 

alquimistas, que admitiam ter o fogo um poder extraordinário para levá-los ao encontro 

da pedra filosofal e do elixir da longa vida [6]. 

Apenas em 1661, o químico irlandês Robert Boyle (1627-1691), contemporâneo 

de Newton, em sua obra “O químico cético”, combateu as ideias dos alquimistas, 

emitindo com precisão o conceito de elemento químico. Entretanto, Boyle ainda incluía 

o fogo como um desses elementos. Alguns anos depois, observando a combustão, Georg 

Ernest Stahl (1660-1734), médico e químico formulou a teoria do flogístico, que 

dominou a química durante um bom tempo. Segundo ele, o flogístico era o princípio do 

fogo. Um corpo ao ser aquecido recebia flogístico, ao se resfriar o corpo perdia 

flogístico. Joseph Priestley (1733-1809), químico inglês, era liberal em política e 

religião, mas, conservador em ciência, defendendo a teoria do flogístico. Entretanto, ao 

descobrir o oxigênio (que chamou de ar deflogisticado), permitiu ao notável químico 

francês Antonie-Laurent Lavoisier (1743-1794) derrubar definitivamente, 1777, a teoria 

do flogístico, explicando a combustão como uma simples reação com o oxigênio [4]. 

Lavoisier introduziu termo calórico para descrever o elemento imponderável 

responsável pelo aquecimento dos corpos, por algumas reações químicas e por outros 
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fenômenos. Em colaboração com Pierre-Simon Laplace (1749-1827), fez importantes 

estudos sobre o calor liberado na combustão. O físico e químico escocês Joseph Black 

(1728-1799), assim como Lavoisier, entendia o fluido calórico como uma substancia 

que podia combinar-se quimicamente com a matéria. Segundo ele, quando entre o corpo 

e o calórico havia uma simples mistura, a temperatura aumentava, sendo perceptível a 

presença do calor: era o calor sensível. Quando o calórico se combinava quimicamente 

com a matéria, ele desaparecia, não produzindo variação de temperatura: era o calor 

latente. Um exemplo dessa reação química com o calor aconteceria nas mudanças de 

estado: gelo + calórico → água [6]. 

Apesar de suas ideias ainda estarem presas ao modelo da época (fluido calórico), 

Black teve o mérito de entender o calor como uma quantidade, definindo a unidade até 

hoje usada para medi-lo: a caloria. Introduziu ainda os importantes conceitos de 

capacidade térmica e calor específico. A idéia de que pode haver conversão entre 

energia mecânica e calor nasceu com o engenheiro norte-americano Benjamim 

Thompsom (1753-1814), o conde de Rumford, em 1799. Ao pesquisar a perfuração de 

canhões numa fabrica de armas na Baviera, Alemanha, ele percebeu que o aumento de 

temperatura do material perfurado só poderia provir da energia mecânica das brocas. 

Entretanto, a equivalência entre calor e energia mecânica foi determinada pelo físico e 

medico alemão Julius Robert Von Mayer (1814-1878) em 1842 e com maior precisão, 

pelo físico inglês James Prescott Joule (1818-1889), em 1843. O relacionamento 

definitivo da energia térmica com a energia cinética das moléculas foi estabelecido em 

1857 pelo físico alemão Rudof Clausius (1822-1888) [4]. 

 

2.2 CALOR 

 

Ao trocar objetos de um mesmo ambiente, se tem a sensação de quem são mais 

quentes que outros. É por meio da sensação térmica que se forma então a idéia de 

temperatura. No entanto, essa sensação pode variar de acordo com algumas condições. 

Um exemplo muito simples, mergulhar a mão direita em água gelada e depois a mão 

esquerda em água quente, e depois de alguns instantes mergulharem as duas em água 

morna. É provável que se tenha uma sensação de quente na mão direita e frio na mão 

esquerda. Sem dúvida alguma o corpo humano não é um bom instrumento para avaliar a 

temperatura dos corpos em geral. Para o estudo dos fenômenos térmicos foi necessário 
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o desenvolvimento de teorias cientificas, bem como instrumentos de medida. Com isso, 

define-se o calor como sendo a energia térmica em trânsito. 

 

2.2.1 Temperatura e calor 

 

Todos os corpos são compostos por átomos ou moléculas, que são partículas 

microscópicas da matéria em constante agitação. A correta compreensão de que a 

temperatura de um corpo está intimamente ligada ao movimento médio das partículas 

que o compõem foi um dos passos mais importantes para a construção da base da teoria 

do calor Por exemplo, um balde com água em condições normais de temperatura e 

pressão possui mais energia cinética molecular do que a xícara, também em condições 

normais de temperatura e pressão. Ver fig. 2.5 (a,b) 

 

 

 

Figura 2.5. (a) Balde com água [8]                                                                                   

(b) Xícara com água [9] 

 

Isso de fato é verdade, pois, a energia cinética molecular é a soma da energia de 

cada molécula que compõe o sistema ou corpo. Como no balde há mais moléculas de 

água do que na xícara, a soma das respectivas energias cinéticas moleculares é maior no 

caso do balde do que em relação à xícara, isso se os dois estiverem nas mesmas 

condições normais de temperatura e pressão. Um exemplo novamente didático seria a 

mistura de dois líquidos: um café quente e um leite frio. Ver fig. 2.6 (a,b).  

b 
a 
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 Fig.2.6 (a) Café quente [10] 

(b) Copo com leite [11] 

 

No texto acima ficou descrito que quanto maior a temperatura de um sistema, 

maior a agitação média de suas partículas e, consequentemente, maior a energia cinética 

média das partículas. Da mesma forma, quanto menor a temperatura de um sistema, 

menor a agitação de suas partículas e menor a energia cinética média das partículas. 

Quando misturados, a temperatura do café irá começar a diminuir e a do leite começara 

a aumentar, até chegar a uma temperatura de equilíbrio. Assim, é possível dizer que 

houve uma transferência de energia térmica do café para o leite. A essa transferência de 

energia dá-se o nome de calor.  

Microscopicamente é possível notar que a velocidade das partículas que constituem o 

café diminui e a velocidade das partículas que constituem o leite aumenta. O que 

significa dizer que a estrutura de uma substância varia ao trocar calor? Por que, por 

exemplo, uma barra metálica dilata ao ser aquecida? Sabe se que toda substância é 

resultado do arranjo de moléculas ou átomos. Pode se ainda afirmar, por exemplo, que 

um copo com água nada mais é do que um reservatório cilíndrico repleto de moléculas 

do tipo H2O. Ver Figura 2.7 

 Devido à intensa força de coesão entre essas moléculas, não se pode observá-las 

separadamente. Mas, apesar disso, elas podem deslizar umas sobre as outras, induzindo 

aos olhos à constatação da existência de líquido. 

a 
b 
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Fig.2.7 Copo repleto de moléculas de H2O [12] 

 

Os olhos não percebem também que, além de deslizarem umas sobre as outras, 

essas moléculas se agitam individualmente. 

É possível observar algo semelhante quando é colocado um recipiente com água 

para ser aquecido. À medida que a água aumenta de temperatura, as moléculas vão 

ganhando mais energia. No caso do metal à temperatura ambiente, a situação é um 

pouco diferente, suas moléculas não poderão, no estado sólido, deslizar umas sobre as 

outras, apenas vibrarão em torno de um ponto fixo. Quanto maior quantidade de calor é 

cedida ao metal, mais energia é absorvida pelas moléculas. 

Portanto, aumentar a temperatura de um corpo é o mesmo que dizer que suas 

moléculas adquiriram mais energia de movimento, que vibram mais intensamente.  

Todos os corpos são compostos por átomos ou moléculas, que são partículas 

microscópicas da matéria em constante agitação logo, a temperatura de um corpo está 

ligada ao movimento das partículas que o compõe. Portanto:  

”A temperatura de um corpo é uma medida do grau de agitação de seus átomos ou 

moléculas”. Ver figura 2.8 (a,b) 

 

      Fig 2.8 Partículas com menor grau de agitação [13] 

(b) Partículas com maior grau de agitação [13] 

a 
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2.2.2 Definição de calor 

 

A definição termodinâmica de calor é um tanto diferente da interpretação 

comum da palavra. Portanto, é importante compreender claramente a definição de calor. 

Porque ela é aplicável a muitos problemas da termodinâmica. 

Se um bloco de cobre quente for colocado num béquer com água fria, sabemos, 

pela experiência, que o bloco de cobre esfria e a água aquece até que o cobre e a água 

atinjam a mesma temperatura. O que provoca essa diminuição de temperatura do cobre 

e o aumento de temperatura da água? Pode-se dizer que isso é um resultado da 

transferência de energia do bloco de cobre à água. É dessa transferência de energia que 

chegamos a uma definição de calor. 

O calor é definido como sendo a forma de transferência de energia através da 

fronteira de um sistema, numa dada temperatura, a outro sistema (ou o meio), que 

apresenta uma temperatura inferior, em virtude da diferença entre as temperaturas dos 

dois sistemas. Isto é, o calor é a transferência de calor que ocorre devido à diferença 

entre as temperaturas dos dois sistemas. Outro aspecto dessa definição de calor é que 

um corpo nunca contém calor, isso, quando não perde ou ganha calor. Assim, o calor é 

energia em trânsito. Se considerarmos o bloco quente de cobre como um sistema e a 

água fria do béquer como outro sistema, reconhece-se que originalmente nenhum 

sistema contém calor (eles contêm energia interna) [5]. Quando o bloco de cobre é 

colocado na água, os dois sistemas entram em temperatura. Nesse ponto, já não há mais 

transferência de calor, pois não há diferença de temperatura. Nenhum sistema contém 

calor no fim do processo. Conclui-se, também que o calor é identificado na fronteira do 

sistema, pois o calor é definido como sendo a energia transferida através da fronteira do 

sistema. 

b 
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De acordo como apresentado, o calor e o trabalho são formas de transferência de 

energia de um sistema para outro. Portanto, as unidades de calor, ou de qualquer forma 

de energia, são as mesmas das de trabalho. Assim, no sistema internacional, SI, a 

unidade e calor (e de qualquer outra forma de energia) é o joule. 

Considera-se positivo o calor transferido para um sistema e o calor transferido 

de um sistema é considerado negativo. Assim, uma transferência de calor positiva 

representa um aumento de energia no sistema e uma transferência negativa representa 

uma diminuição de energia no sistema. O calor é representado pelo símbolo Q. os 

processos que não apresentam transferência de calor (Q = 0) são denominados 

adiabáticos [6]. 

Do ponto de vista matemático, o calor (como o trabalho), é uma função de linha 

e por isto apresenta diferencial inexata. Isto é, a quantidade de calor transferida para um 

sistema que sofre uma mudança de estado 1 para estado 2 depende do caminho que o 

sistema percorre durante o processo 

É conveniente exprimir a transferência de calor por unidade de massa do 

sistema, q por: 

q = 
 

 
 

Para uma melhor compreensão do que é calor, considera-se a seguinte situação: 

Em um recipiente contendo água na temperatura de 30ºC, foi introduzido um pedaço de 

aço a 120ºC. Com o passar do tempo, pode-se perceber que o aço vai esfriando e a água 

vai se aquecendo até que ambos passam a ter mesma temperatura. Nessa situação, é 

possível dizer que os dois estão em equilíbrio térmico. O fato de a água ter aumentado a 

sua temperatura significa que suas partículas aumentaram a sua agitação térmica. Mas 

quem forneceu esta energia? Certamente se pode concluir que o aço, ao se resfriar, 

forneceu energia para a água. Portanto, houve uma passagem de energia do aço para a 

água. Esta energia, em trânsito é chamada de calor. Consequentemente, se colocarmos 

dois corpos em diferentes temperaturas, em contato ou próximos, haverá passagem de 

energia do corpo cujas partículas estão com um grau de agitação maior (maior 

temperatura) para o corpo de partículas menos agitadas (menor temperatura). Essa 

energia leva o nome de calor e seu trânsito dura até o momento em que os corpos 

atingem o equilíbrio térmico, isto é, a mesma temperatura. 

Assim, calor é a energia sendo transferida de um sistema a outro em virtude da 

diferença de temperaturas entre eles. Não é correto se afirmar que um corpo possui mais 
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calor que outro, e tão pouco é correto afirmar que um corpo possui calor; os corpos (ou 

sistemas) possuem energia interna e o conceito de energia interna não deve jamais ser 

confundido com o conceito de calor. 

 

 

 

Fig.2.9 Transferência de calor para outro corpo [13] 

 

O calor é uma das duas formas disponíveis para se transferir energia de um 

sistema a outro e expressa a quantidade de energia transferida através da fronteira 

comum aos sistemas. Dá-se, portanto sem a variação dos volumes dos sistemas em 

interação se presente de forma exclusiva. O calor descreve a energia transferida entre 

sistemas que não se pode estar associada à execução de um trabalho mecânico, este 

último correspondendo à segunda entre as duas formas de transferência de energia 

citadas. O trabalho associa-se à energia transferida em virtude do movimento da 

fronteira dos sistemas e não da energia transferida através destas e portando ocorre 

sempre acompanhado de variações nos volumes dos sistemas em interação. 

 

2.2.3 Unidades de calor 

 

A energia é a medida em joules (J) no SI. Como o calor também é uma forma de 

energia, possui a mesma unidade. Por motivos históricos e práticos, usa-se também 

outra unidade, a caloria (cal). 

“Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5ºC a 15,5ºC a 

temperatura de um grama de água pura, à pressão normal”. 
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O múltiplo usual da caloria é a quilocaloria (kcal): 

1 kcal = 1000 cal ou 1 cal =10
-3 

kcal 

A relação entre a caloria e o joule é aproximadamente: 

1 cal = 4,1868 ou 1J = 0,2388 cal 

Outra unidade importante é o BTU (British Thermal Unit): 

1BTU = 252 cal ou 1 cal = 0,004 BTU 

 

2.2.4 Calor e temperatura para diferentes substâncias 

 

É fundamental definir o significado de dois termos, calor e temperatura. Para 

isso, basta imaginar a seguinte experiência: é colocada lado a lado, sobre as chamas de 

um fogão, uma panela com 1L de água e outra panela com 5L de água. É importante 

supor também que as duas chamas e as duas panelas são idênticas e que as panelas 

foram colocadas no fogo ao mesmo tempo. 

Depois de 5 minutos, a água da primeira panela ferve, enquanto a da outra está apenas 

morna. Há muito sabe se que a água, em condições “normais” ferve a temperatura de 

100ºC. Portanto, podemos dizer que a água da primeira panela atingiu essa temperatura 

e a outra ainda não. 

 O curioso é que as duas panelas ficaram sobre chamas idênticas durante o 

mesmo intervalo de tempo, ou seja, receberam igual quantidade de calor. Será que a 

água deveria estar à mesma temperatura nas duas panelas? Antes de pensar sobre isso, 

uma coisa é certa: foi constatado que a água em ambas as panelas ficou mais quente ao 

receber calor da fonte. Então, de maneira geral, é possível dizer que um copo ao receber 

calor de uma fonte fica mais quente. 

Apesar de as duas panelas receberem a mesma quantidade de calor, uma ficou mais 

quente que a outra, surge assim uma pergunta: era de se esperar que uma quantidade 

menor de água precisasse de menos calor para ferver. E pode até dizer que é possível 

fazer um chá com a chama de uma vela, mas não dá para cozinhar uma feijoada. É isso 

mesmo! Mas e se nas panelas da nossa experiência houvesse a mesma quantidade de 

líquidos diferentes? Se colocasse 1L de água numa panela e 1L de óleo na outra, sobre 

chamas idênticas, depois de alguns minutos estariam à mesma temperatura? 

Pois, não é tão fácil responder, será que a massa é o aspecto mais relevante dessa 

questão? 
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Fig.2.10 Água em ebulição [14] 

 

Para que essa discussão fique mais intrigante supõe se que a temperatura do óleo seja 

quase o dobro da temperatura da água. As diferentes substâncias precisariam de 

quantidades diferentes de calor para chagar à mesma temperatura. Dessa forma, a água 

precisaria de muito mais calor para atingir a mesma temperatura do óleo. A quantidade 

de calor necessária para a elevação de temperatura depende da substância. Essa 

quantidade é chamada calor específico da substância. Assim se torna menos dispendioso 

elevar a temperatura do chumbo que do alumínio. Também é preciso o dobro de calor 

para elevar em 1ºC a temperatura da água do que para se obter o mesmo resultado com 

o gelo.  

 

2.3 PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS MATERIAIS 

 

 Inicialmente é importante distinguir claramente a diferença entre calor e 

temperatura. A Temperatura é um nível de atividade térmica (medida em graus Celsius 

ou Fahrenheit), enquanto que calor é a energia térmica (expresso em calorias ou Btu). 

As condições térmicas nas vizinhanças de um material afetam-no de diversas formas, 

sendo os efeitos mais importantes aqueles que produzem alterações nas microestruturas 

e portanto nas propriedades dos materiais. Estas alterações em propriedades são, por 

exemplo, utilizadas para se obter determinadas características após tratamentos 

térmicos, a serem discutidos em tópico futuro. As propriedades térmicas mais 

importantes são o calor específico, a resistência ao calor, a resistência ao frio, a 

condutividade térmica e a dilatação. 
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Chama-se condutividade térmica a propagação do calor através dos corpos e tem 

lugar quando todos os pontos destes não estão à mesma temperatura. O calor se propaga 

de molécula a molécula, desde os pontos mais quentes aos mais frios. 

 

2.4 PRINCÍPIO DA LEI ZERO DA TERMODINÂMICA 

 

A Lei Zero da Termodinâmica determina que, se dois corpos tiver igualdade de 

temperatura com um terceiro corpo, então, eles terão igualdade de temperatura entre si. 

Considerando dois objetos A e B. Se um terceiro objeto T estiver em equilíbrio térmico 

com A e também em equilíbrio térmico com B, então A e B estão em equilíbrio 

Térmico entre si. Com essa lei é possível usar um termômetro T para saber se dois 

corpos separados A e B estão em equilíbrio térmico, basta verificarmos se os dois têm a 

mesma temperatura. 

 

2.4.1Equilíbrio térmico 

 

 

Fig.2.11 Equilíbrio térmico [13] 

 

Dois corpos A e B quando colocados no mesmo recipiente com temperaturas 

diferentes, tendem a atingir o equilíbrio térmico, onde o corpo de maior temperatura 

tende a ceder calor para o mais frio até que atinja a mesma temperatura. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Zero_da_Termodin%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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3 CALORIMETRIA 

 

As primeiras interpretações corretas sobre a teoria do calor foram feitas por 

Joseph Black (1728-1799), médico, químico e físico. Ele foi um dos pioneiros na 

diferenciação entre temperatura e calor 

 

 

Fig.3.12 Joseph Black [15] 

 

Por meio de experimentos nos quais misturava substâncias a diferentes 

temperaturas, observou que os resultados não condiziam com as teorias da época, que 

apontavam o calor como uma substância fluida (calórico) presente na matéria. Em um 

desses experimentos, misturou água a 78°C e uma mesma massa de gelo a 0°C.  

Observou que todo o gelo se transformou em água, mas que a temperatura final 

da mistura se manteve em 0°C. Com isso, pôde inferir que, nas trocas de calor entre 

corpos, poderia aparecer um tipo de calor que manifestava somente nas mudanças de 

estado físico. Por meio de outros experimentos, Black foi capaz de concluir que a 

quantidade de calor trocada por dois ou mais corpos e a consequente variação de 

temperatura são influenciadas por suas propriedades físicas, como sua massa e o 

material de que são feitos. 

Na física costuma-se tratar o calor trocado entre os corpos de duas formas 

diferentes. O calor que produz a variação de temperatura em um corpo chama-se calor 

sensível. Por exemplo, a colocar água para ferver sua temperatura irá aumentar 

continuadamente até atingir 100°C, ou valores próximos a este. Entretanto, se é 

fornecido calor a matéria esta pode mudar de estado físico, ou seja, se continuar a 

fornecer calor para a água, esta irá mudar de estado físico, passando do líquido para o 
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gasoso. Verifica se que, durante esse processo, a temperatura da água não varia, 

mantendo se constante no valor em que foi iniciada a mudança de estado. O calor que 

modifica o estado físico de um corpo, e não varia a sua temperatura, chama-se calor 

latente. 

 

3.1 CAPACIDADE TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO DOS MATERIAIS 

 

A troca de calor entre corpos ou sistemas, tal como foi observado por Black, 

depende de suas características específicas. Em particular sua massa e sua composição 

química. Por conta disso é necessário definir duas grandezas: a capacidade térmica e o 

calor específico. Como propriedades de um corpo e de um composto químico, 

respectivamente, essas grandezas indicam como estes recebem ou perdem calor. 

Sendo assim a troca de calor entre corpos ou sistemas depende de suas próprias 

propriedades, tratando de sua massa e composição química. Sua unidade de medida 

Assim a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor necessária para 

variar sua temperatura em 1ºC. A capacidade térmica é definida como: 

 

C = 
 

  
 

 

onde, Q é a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo.     é a variação da 

temperatura. O valor de C geralmente não é constante, variando de acordo com a faixa 

de temperaturas que está sendo submetido o corpo. Porém, essa variação é pequena, e 

portanto, a desprezamos. 

 

3.1.2 Calor específico 

 

É a quantidade de calor necessária para elevar em 1ºC a temperatura de uma 

unidade de massa desse material. Sabe se que a capacidade térmica dos corpos que são 

constituídos de um único material, é proporcional à massa do corpo, 

 

c = 
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onde, a constante de proporcionalidade c é uma característica do material, isto é para 

cada material temos um valor de c. onde é denominada calor específico do material. 

 

3.2 TROCAS DE CALOR 

 

Chama se de calorímetro um tipo de recipiente que, termicamente isolado, evita 

as trocas de calor entre seu conteúdo e o meio externo. Em geral ele é utilizado para 

acondicionar corpos que precisam ser mantidos em temperaturas preestabelecidas ou 

para estudar trocas de calor entre dois ou mais corpos em laboratório. De início um 

calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos de seu interior, mas, na prática 

isso não ocorre. 

Um exemplo clássico de um calorímetro é a garrafa térmica, que possui duas paredes de 

vidro espelhado, entre as quais é criado vácuo. Com esse sistema que a garrafa possui 

minimizam o fluxo de calor através das paredes da garrafa, tornando-a ideal para 

guardar líquidos que devem manter a temperatura constante. 

 

 

Fig.3.13 Estrutura de uma garrafa térmica [13] 

 

3.2.1 Condutividade térmica 

 

Teorias para calcular a condutividade térmica têm sido propostas para outros 

materiais, porém, no caso dos líquidos e sólidos, elas não são adequadas para estimar a 

condutividade térmica com precisão satisfatória. 
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A tabela relaciona os valores de condutividade térmica para vários materiais.  

Logo é possível notar que os melhores condutores são os metais puros e os piores são os 

gases. Na faixa intermediária, encontram-se as ligas, os sólidos não metálicos e os 

líquidos. 

O mecanismo da condução térmica em um gás pode ser explicado no nível 

molecular a partir da teoria cinética dos gases, sendo a energia cinética de uma molécula 

relacionada a sua temperatura. Moléculas em região de alta temperatura apresentam 

maiores velocidades que em região de baixa temperatura. As moléculas, porém, estão 

em movimento aleatório contínuo e, como elas colidem umas com as outras, trocam 

energia e momento. Quando uma molécula se movimenta de uma região de alta 

temperatura para uma de baixa temperatura, ela transporta energia cinética entre essas 

partes do sistema. Após a colisão com as moléculas mais lentas, elas cedem parte de sua 

energia e aumentam a energia das moléculas com conteúdo energético menor. Assim, 

ocorre a transferência de energia térmica das regiões de alta para as regiões de baixa 

temperatura em um gás através da ação molecular [8]. 

De acordo com a descrição simplificada acima, quanto mais rápida é o 

movimento das moléculas, mais rápido será o transporte de energia efetuado por elas. 

Consequentemente, a propriedade de transporte que é chamado de condutividade 

térmica deve depender da temperatura do gás. Um tratamento analítico com alguma 

simplificação indica que a condutividade térmica de um gás é proporcional à raiz 

quadrada da temperatura absoluta. Em pressões moderadas, o espaço entre as moléculas 

é grande quando comparado aos seus tamanhos; a condutividade térmica dos gases, 

portanto, é essencialmente independente da pressão. 

 O mecanismo básico da condução de energia nos líquidos é qualitativamente 

semelhante ao dos gases. As condições moleculares nos líquidos, no entanto, são mais 

difíceis de descrever e os detalhes dos mecanismos de condução não são muito bem 

entendidos. 

De acordo com a teoria de Física de Estado Sólido, os materiais sólidos 

consistem de elétrons livres e átomos em um arranjo cristalino e periódico. Dessa 

forma, a energia pode ser conduzida através de dois mecanismos: a migração dos 

elétrons livres e a vibração do retículo cristalino. Os dois efeitos se adicionam; em geral, 

porém, o transporte devido aos elétrons é mais eficaz que o decorrente da energia 

vibracional no retículo [16].  
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Como os elétrons transportam carga elétrica de forma similar à empregada para 

transportar energia térmica de uma região de alta para outra de baixa temperatura, bons 

condutores elétricos normalmente também são bons condutores térmicos, enquanto bons 

isoladores elétricos são isoladores térmicos ruins. Nos sólidos não metálicos existe 

pouco ou nenhum transporte eletrônico e a condutividade é, portanto determinada 

basicamente pela vibração do arranjo reticular. Assim, esses materiais apresentam uma 

condutividade térmica mais baixa que os metais. 

 

Tabela 3.2  

Relação da condutividade térmica de alguns materiais: 

CONDUTIVIDADE TÉRMICA a 300 K (540ºR) 

 W/m K BTU/h ftºF 

MATERIAL        399 231 

Cobre 237 137 

Alumínio 43- 25 

Aço-carbono, 1% C 0,81 0,47 

Vidro 0,2 - 0,3 0,12 – 0,17 

Água 0,6 0,35 

Etilenoglicol 0,26 0,15 

Óleo de motor 0,15 0,09 

Freon (líquido) 0,07 0,04 

Hidrogênio 0,18 0,10 

Ar 0,026 0,02 

 

 

Como se sabe, o calor é uma forma de energia transferida de um corpo para 

outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Assim, essa transferência 

de energia pode ocorrer de três formas distintas: condução, convecção e irradiação. 

 

3.3 CONDUÇÃO 

 

Se uma barra metálica for aquecida, os átomos que constituem a extremidade 

mais próxima do fogo passam a vibrar com maior intensidade, devido ao aumento da 
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temperatura. Essa agitação mais intensa é transmitida para os átomos mais próximos e 

as regiões vizinhas também se aquecem. Dessa forma a pessoa que segura a barra 

metálica na outra extremidade terá a sensação de elevação de temperatura após um 

intervalo de tempo. 

 

 

Fig.3.14 Transmissão de calor por condução [17] 

 

No caso acima trata se de transmissão de calor por condução, ou seja, o calor se 

propaga devido à agitação dos átomos que constituem o material, mas, sem que haja 

transporte da matéria durante o processo. Materiais que conduzem com maior rapidez o 

calor, como os metais, são considerados bons condutores térmicos. Os maus condutores 

são chamados isolantes térmicos, tais como: a madeira, a lã e o ar. 

 

3.3.1 Aplicações da condução térmica 

 

Os materiais isolantes térmicos são muito importantes. Eles são utilizados para 

manter um corpo em uma temperatura mais alta ou mais baixa que o ambiente, como, 

por exemplo, as roupas para mergulho. Outra aplicação interessante é a tela metálica, 

que, aquecida por uma chama, garante um aquecimento uniforme em sua superfície, 

permitindo que materiais de vidro possam ser colocados diretamente sobre ela. 
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3.4 CONVECÇÃO 

 

Quando uma panela com água está sendo aquecida pode-se observar um 

movimento de sobe e desce dentro da panela por parte da massa líquida. Isso ocorre 

porque a porção do líquido mais próximo da chama é aquecida, dilata-se e 

consequentemente tem a sua densidade diminuída. Assim as camadas do líquido mais 

aquecido (menos densa) se movem para a parte superior da panela, enquanto as camadas 

mais frias (mais densa) se deslocam para a região inferior da panela. Se a chama 

mantiver acesa, o processo de circulação das correntes de líquido mais quente, que 

sobem e das mais frias que descem, continuará. Tais são chamadas de correntes de 

convecção. 

 

 

Fig.3.15 Transmissão de calor por convecção [18] 

 

Nos líquidos a transmissão de calor é feita principalmente por meio das correntes de 

convecção. 

 

3.4.1 Aplicações da convecção térmica 

 

A propagação do calor por convecção se dá pelo movimento de matéria de uma 

região para outra. Portanto, ela só ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos e gases. Um 

avião planador precisa ser colocado no ar, visto que não possui motor para levantar vôo 

por si próprio. A forma mais comum de colocar um planador no ar é por reboque. Neste 
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caso o planador é puxado por um avião pequeno até alcançar a altura desejada, onde se 

mantém com o auxílio das correntes de ar. 

 Nos refrigeradores, o congelador encontra-se na parte superior, facilitando a 

formação de correntes de ar no sentido descendente. Essas correntes de formam quando 

o ar esfria, ficando mais denso, ocasionando a descida da corrente de ar para as partes 

baixas da geladeira. Os aparelhos de aquecimento das residências são instalados na 

parte inferior do ambiente. Isso porque o ar quente sobe e esfria, torna a descer e é 

aquecido, formando as correntes de convecção. Para os aparelhos de ar condicionado, a 

posição ideal é a parte superior dos ambientes. 

 

3.5 RADIAÇÃO 

 

No caso da transmissão de calor por radiação não precisa de um meio material, o 

calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Os corpos emitem radiações 

térmicas a qualquer temperatura e quanto maior ela for maior será a intensidade da 

radiação emitida. No momento e quem a energia radiante incide num corpo, uma parte é 

absorvida por ele, enquanto outra parte pode ser transmitida através desse corpo e ainda 

uma terceira parte é refletida. Quando um corpo recebe radiação, ele se aquece 

proporcionalmente à sua capacidade de absorver energia, de modo que um corpo com 

boa capacidade de absorção é também um bom emissor de radiação. De maneira geral 

os corpos escuros possuem alta absorção e baixa reflexão, e corpos claros e polidos 

possuem baixa absorção e alta reflexão. Todos os corpos podem emitir energia por 

radiação, e a quantidade de energia emitida depende da temperatura, da natureza e da 

forma da superfície do corpo. 
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Fig.3.16 Transmissão de calor por radiação [19] 

 

3.5.1 Aplicações da radiação 

 

Muitas são as aplicações da radiação térmica, como, por exemplo, as estufas e os 

coletores de energia solar. As estufas são utilizadas geralmente para o cultivo de flores, 

verduras e legumes em locais de baixas temperaturas. O ambiente é fechado, suas 

paredes são de vidro e o piso é pintado de cor escura. A radiação solar atravessa o vidro, 

sendo absorvida pelo piso escuro e pelas plantas, que se aquecem. Com o aumento de 

temperatura, eles emitem parte da energia radiante sob a forma de raios infravermelhos, 

que ficam retidos no interior da estufa porque não passam pelo vidro. Dessa forma, o 

interior da estufa fica sempre mais quente que o ambiente externo [6]. 

 A Terra sofre um processo parecido com a estufa. Determinados gases na 

atmosfera terrestre, como o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano 

(CH4) e os hidrofluocarbonos (HFCs), entre outros, absorvem parte da radiação 

infravermelha emitida pela superfície terrestre pela reflexão dos raios solares. Como 

consequência, o planeta perde pouco calor para o espaço por irradiação e fica mais 

aquecido, fenômeno denominado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural 

que mantém a temperatura da Terra estável e em valores que possibilitam a vida no 

planeta. 
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3.5.2 Isolamento térmico  

 

Existem muitas situações nas quais o objetivo é reduzir o fluxo de calor. Alguns 

exemplos são os isolamentos de edifícios para reduzir a perda de calor no inverno, uma 

garrafa térmica para manter o chá ou café aquecido e uma jaqueta de esqui para evitar a 

perda excessiva de calor pelo esquiador. Todas essas situações exigem a utilização de 

isolamento térmico. Os materiais de isolamento térmico devem apresentar baixa 

condutividade térmica. Na maioria dos casos, ela é obtida pelo aprisionamento do ar ou 

algum outro gás dentro de pequenas cavidades em um sólido. Algumas vezes, porém, o 

mesmo efeito pode ser produzido pelo preenchimento do espaço, através do qual o fluxo 

de calor deve ser reduzido, com pequenas partículas sólidas, entre as quais o ar é 

aprisionado. Esses tipos de materiais de isolamento térmico utilizam a condutividade 

baixa inerente a um gás para inibir o fluxo de calor. Entretanto, como os gases são 

fluidos, o calor pode também ser transferido por convecção natural dentro das bolsas de 

ar e por radiação entre as paredes de fechamento do sólido. 

A condutividade dos materiais isolantes, portanto, não é realmente uma 

propriedade do material, mas, o resultado de uma combinação de mecanismos de fluxo 

de calor. A condutividade térmica do isolamento é um valor efetivo, que se altera não só 

com a temperatura, mas também com a pressão e as condições ambientais; a umidade 

por exemplo. A variação do valor efetivo com a temperatura pode ser bastante 

acentuada, especialmente a temperaturas elevadas, quando a radiação desempenha papel 

importante no processo global de transporte de calor. Essencialmente, existem três tipos 

de materiais de isolamento: 

 

1- Fibrosos. Os materiais fibrosos consistem de partículas de filamentos de baixa 

densidade e pequeno diâmetro, que podem ser colocados em uma lacuna como 

“enchimento solto” ou moldadas em painéis, acolchoados ou cobertores. Os 

materiais fibrosos apresentam porosidades muito altas (~90%). A lã mineral é um 

material fibroso comum para aplicações a temperaturas abaixo de 700ºC e a fibra de 

vidro é normalmente utilizada a temperaturas abaixo de 200ºC. Para a proteção 

térmica a temperatura entre 700ºC e 1700ºC podem-se utilizar fibras refratárias, 

como alumina (Al2O3) ou sílica (SiO2) [4]. 

2- Celulares. Os isolamentos celulares são materiais celulares fechados ou abertos que 

normalmente se apresentam na forma de painéis estendidos flexíveis ou rígidos. Eles 
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podem também ser espumados ou pulverizados no local para atingir as formas 

geométricas desejadas. O isolamento celular tem a vantagem de apresentar baixa 

densidade, baixa capacidade calorífica e resistência a compressão relativamente boa. 

Exemplos: o poliuretano e a espuma de poliestireno expandido [6]. 

3- Granulares. O isolamento granular consiste de pequenos flocos ou partículas de 

materiais inorgânicos unidos em formatos preestabelecidos, ou utilizados na forma 

de pós. Exemplos: o pó de perlite, a sílica diatomática e a vermiculite [6]. 
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4 INSTRUMENTAÇÃO PARA ESTUDO DA TRANSFERENCIA DE ENERGIA 

TÉRMICA  

 

Para medir quantitativamente a temperatura de um corpo ou de um sistema, é 

necessário um instrumento de medida preciso: o termômetro. A medida da temperatura 

de um corpo é sempre indireta. De fato, mede se outra grandeza que será relacionada 

com a temperatura. As grandezas que variam em função da temperatura recebem o 

nome de grandezas termométricas, pode-se citar o volume de um corpo, sua densidade, 

sua solubilidade, sua resistência elétrica, entre outras. Para a construção de um 

termômetro, instrumento que mede determinada grandeza termométrica, é importante 

fazer a relação entre ela e a temperatura por meio de uma equação termométrica. Essa 

equação fornece o valor da temperatura T em função da grandeza termométrica do 

corpo [7]. Comparar as temperaturas dos corpos usando apenas o tato pode levar a 

imprecisões. Para obter com maior exatidão, a temperatura dos corpos, é usado os 

termômetros de gás, termômetros de resistência elétrica e outros. 

Para se utilizar um termômetro é necessário primeiramente graduá-lo e calibrá-

lo. Fazer a graduação significa dividir esse intervalo em graus. Esses pontos recebem, 

na termometria, o nome de pontos fixos. 

Diversos físicos utilizaram pontos fixos diferentes durante a calibração dos 

termômetros. Os pontos fixos mais utilizados são a temperatura de fusão e a de ebulição 

da água sob pressão atmosférica normal. Esses pontos fixos aproveitam o fato de a 

temperatura de uma substância se manter constante durante uma mudança de estado 

físico. Nesse caso, são chamados de ponto de gelo e de vapor. Os valores numéricos 

adotados para cada um desses pontos são novamente arbitrários e depende da escala 

utilizada. O termômetro é um instrumento que funciona como um sistema 

termodinâmico e permite estabelecer esta ordenação de temperaturas ou graus de 

aquecimento. Por isso, recorre a uma propriedade física chamada propriedade térmica 

ou grandeza termométrica, cujo valor é determinado univocamente pela temperatura. 

Em presença de vários sistemas, ao sistema mais quente corresponde 

temperatura mais elevada.  Para estabelecer, objetivamente, uma ordenação mais quente 

menos quente, utiliza-se propriedades físicas (que dependem da temperatura), como o 

comprimento de uma barra, o volume de um líquido, a pressão de um gás, a resistência 

elétrica de um condutor, etc., grandezas cujos valores aumentam com o aquecimento 

dos respectivos sistemas. Quanto maior é a temperatura maior é o comprimento de uma 
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barra metálica, o volume de uma dada massa de um líquido, a pressão de determinada 

massa de gás a volume constante, a resistência elétrica de um condutor, etc.  

Para propriedade térmica podemos escolher qualquer das propriedades referidas 

logo acima desde que arbitre uma temperatura para um ponto fixo. A escala de 

temperatura mais vulgarmente usada escala Celsius (unidade Celsius, ºC), foi proposta 

pelo astrônomo sueco Anders Celsius (1701-1744), e tem dois pontos fixos, a que 

Corresponde às temperaturas de fusão do gelo (0ºC) e ebulição da água (100ºC). A 

construção de um termômetro está baseada no uso de alguma grandeza física que 

depende da temperatura, como o volume de um gás mantido a pressão constante, o 

volume de um corpo e a resistência elétrica de condutores metálicos entre outras 

grandezas. 

Para a medida da temperatura de um corpo com um termômetro, é preciso 

esperar o equilíbrio térmico, isto é, quando em contato com o corpo, é preciso esperar 

alguns minutos para que o termômetro e o corpo estejam a mesma temperatura, e assim, 

poder medir seu valor. Grande parte dos termômetros em uso ainda utiliza a dilatação de 

líquidos com propriedade termométrica. Um exemplo comum e de uso doméstico é o 

termômetro de mercúrio. 

 

4.1 TERMÔMETRO DE MERCÚRIO 

 

Um termômetro de mercúrio possui um bulbo contendo mercúrio ligado a uma 

haste de vidro. Com a variação da temperatura, o mercúrio sofre dilatação térmica, 

aumenta de volume e sobe pela haste até determinada altura. Entre 1700 e 1750 foram 

construídos os primeiros termômetros de bulbo pelos físicos Gabriel Daniel Fahrenheit 

e Anders Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.17 Termômetro de mercúrio [13] 
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Outros termômetros, de concepção mais atual, baseados em outras propriedades 

termométricas, também são utilizados. A escolha é feita de acordo com as vantagens 

que cada um pode proporcionar, como: precisão, sensibilidade, durabilidade, limites de 

temperatura, custo etc. Podemos destacar alguns exemplos: 

 

4.2 TERMÔMETRO DE GASES 

 

Utilizados para medidas de alta precisão em amplos intervalos de temperatura (–

263ºC a 1000ºC). A variação de temperatura está relacionada com a variação de pressão 

e volume do gás utilizado como substância termométrica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Fig.4.18 Termômetro de gases [13] 

 

 

4.3 TERMÔMETRO METÁLICO 

 

O aquecimento faz com que a espiral bimetálica curve-se, movendo o ponteiro e, 

desta forma, indicando o valor da temperatura. São utilizados devido à facilidade e 

rapidez de leitura, em situações de monitoramento de temperatura (como por exemplo, 

em caldeiras e fornos). 

 

  

 

 

 

 

Fig.4.19 Termômetro metálico [13] 
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4.4 PIRÔMETRO ÓPTICO 

  

São empregados na obtenção de temperaturas muito elevadas e baseiam-se na 

medida da energia irradiada por um corpo, a qual depende da temperatura. A vantagem 

de seu uso está em permitir a medida da temperatura sem contato com o objeto. A 

temperatura de um objeto (um forno de combustão) é obtida comparando-se sua cor 

com a cor do filamento de uma lâmpada elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.20 Pirômetro óptico [13] 

 

 

4.5 TERMÔMETRO DE TERMOPARES 

 

Baseados na medida da voltagem existente nas junções de fios metálicos ou ligas 

de naturezas diferentes, a qual depende das temperaturas das junções. Devido à grande 

sensibilidade e às condições de uso muito prática são os termômetros mais utilizados 

para registro contínuo e controle de temperatura. 

Contudo, é preciso cuidar de escolher termômetros próprios para que se consiga 

atingir os objetivos, pois a massa do termômetro deve ser bem menor que a massa do 

objeto cuja temperatura se quer medir. 
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5 CALORÍMETRO 

 

Um calorímetro ideal é um equipamento constituído de isolantes térmicos para 

que não troque calor com o meio externo, onde sua funcionalidade deve ser perfeita, ou 

seja, a quantidade de calor ganho ou perdido deve ser zero. 

 

 

Fig.5.21 Calorímetro de alumínio [20] 

  

Trata se de um recipiente de formato bem simples, construído para que não 

ocorra troca de calor entre o mesmo e o meio ambiente. Existem vários formatos de 

calorímetro, mas todos são constituídos basicamente de um recipiente de paredes finas 

que é envolvido por outro recipiente fechado de paredes mais grossas e isolantes. O 

calorímetro evita a entrada ou saída de calor assim. É usado para medir o calor 

específico dos materiais, mas, antes devemos conhecer sua capacidade térmica. É 

constituído de isopor em sua parte externa para evitar a troca de calor por condução, 

deve ser bem fechado para que não troque calor por convecção, e em seu interior suas 

paredes devem ser refletoras para que não transfira calor por irradiação. Logo abaixo na 

Figura 5.22 é apresentado o sistema de funcionamento de um calorímetro. 
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Fig.5.22 Sistema do calorímetro [21] 

 

. Representa uma seção do instrumento um béquer revestido por um isolante 

térmico (cortiça ou isopor, neste caso o ar), cheio de água - na qual está imerso um 

termômetro que acusa, por exemplo, a temperatura de 20ºC. Colocam-se fragmentos de 

um metal (por exemplo, ferro a 60ºC) dentro do calorímetro. A temperatura da água, 

inicialmente de 20ºC, sobe, porque o metal cede calor, até que as temperaturas atinjam o 

equilíbrio térmico. 

Este valor depende de diversos fatores, entre os quais a quantidade de água presente no 

calorímetro, a massa dos fragmentos, as respectivas temperaturas. 

 

5.1 ALGUNS MODELOS DE CALORÍMETROS. 

 

A calorimetria é uma técnica experimental que consiste na medição do calor, e a 

sua aplicação é ampla nos diversos campos, especialmente na termodinâmica, em que se 

concentram diversos estudos relacionados com a energia. Um dos calorímetros 

pioneiros foi introduzido por Lavoisier em 1780. Nele a amostra fica contida no interior 

de uma câmara e é rodeada por dupla parede formada por pedaços de gelo. O calor 

liberado pela amostra em seu interior flui por condução até a parede externa, onde o 

gelo se funde e a água assim formada é recolhida e pesada num recipiente, 

determinando-se daí o calor liberado.  

Apesar de ser conceitualmente simples, sua operação exigia muita perícia por parte do 

operador de forma a compensar os poucos recursos desse calorímetro. As dificuldades e 

limitações que os primeiros calorímetros impunham aos ensaios restringiam a sua 

http://3.bp.blogspot.com/_aBzqlYGJQos/S5A8I8gdYKI/AAAAAAAAAAc/j69l_EXKpgY/s1600-h/calorimetro30.g
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utilização a apenas alguns estudos, e foi só com o advento de novos dispositivos, 

principalmente elétrico-eletrônicos, que a calorimetria tomou um novo impulso. A 

precisão e a sensibilidade desses dispositivos permitiram, por exemplo, a sua utilização 

para medidas da entalpia em excesso com alto grau de confiabilidade. Um aparelho 

revolucionário na medição dessas grandezas foi introduzido por van Ness [6] em 1961, 

e os ótimos resultados obtidos com esse aparelho levaram outros pesquisadores nessa 

época a desenvolverem novos calorímetros. 

 

5.2 CALORÍMETRO DE BOMBA DE MAHLER 

 

O calorímetro de Bomba de Mahler é utilizado na determinação do calor de 

combustão, é aplicável a uma variedade de substâncias, porém particularmente aos 

combustíveis de hidrocarboneto líquidos. 

 

 

Fig.5.23 Calorímetro de Bomba de Mahler [22] 

  

5.3 CALORÍMETRO DE JUNKERS-BOYS 

 

O Calorímetro de Junkers-Boys é utilizado na determinação do valor calorífico 

de diferentes tipos de combustíveis utilizados na indústria como, butano, propano, 

metano, etc. A medição é obtida pela utilização de um trocador de calor onde o gás 

transfere o calor liberado, durante a combustão, a um fluxo de água continuo. Possui um 

jogo de bocais intercambiáveis para os diferentes tipos de gases. 
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Fig.5.24 Calorímetro de Junkers-Boys [22] 

 

5.4 CALORÍMETRO COM ESPIRAL DE AQUECIMENTO OU JOULE  

Usado para a determinação da capacidade térmica específica de materiais sólidos 

e líquidos, assim como para a medição do equivalente termoelétrico. Dois copos de 

alumínio isolados um do outro, tampa com tampinhas de borracha perfuradas para o 

termômetro e o misturador e espiral aquecedora. 

 

 

 

Fig.5.25 Calorímetro com espiral de aquecimento ou Joule [23] 

 

 

5.5 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

 

Pela conservação de energia tem-se: 

 (calor ganho = calor perdido) ou trocas de calor 
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Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados próximos um 

do outro ou em contato, eles trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Se o 

sistema não trocar energia com o ambiente, isto é, se for termicamente isolado, teremos: 

 

QA < 0 (cede calor) 

 

QB> 0 (recebe calor) 

 

 

 

A quantidade de calor cedida por A é igual à quantidade de calor recebida por B. se 

tivermos n corpos, teremos: 

 

Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = 0 

 

A quantidade de calor recebida por um é igual à quantidade de calor cedida pelo outro. 

Quando colocamos água quente em um recipiente, a água perde calor e o recipiente 

ganha até que a água e o recipiente fiquem com a mesma temperatura, isto é, até que 

atinjam o equilíbrio térmico. 

 Se não houvesse troca de calor com o ambiente, a quantidade de calor cedida 

pela água deveria der igual à quantidade de calor recebida pelo recipiente. Havendo 

troca de calor com o ambiente, a quantidade de calor cedida pela água é igual à soma 

das quantidades de calor absorvidas pelo recipiente e pelo ambiente. A tabela 5.3 

apresenta alguns Calores Específicos e Calores Específicos Molares de alguns materiais 

na Temperatura Ambiente. Assim como a tabela 5.4 e 5.5 que mostram os calores 

específicos de outros sólidos e calor específicos de outras substâncias respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QA + QB = 0 
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Tabela 5.3: Calor específico de alguns sólidos 

Sólidos 

elementares 

Calor específico 

Cal/g.K 

Calor específico 

J/kg. K 

Calor específico 

Molar J/mol. K 

Chumbo 0,0305 128 26,5 

Tungstênio 0,0321 134 24,8 

Prata 0,0564 236 25,5 

Cobre 0,0923 386 24,5 

Alumínio 0,215 900 24,4 

 

Tabela 5.4: Calor específicos de outros sólidos. 

Outros sólidos Calor específico 

Cal/g.K 

Calor específico 

J/kg. K 

Bronze 0,092 380 

Granito  0,19 790 

Vidro  0,20 840 

Gelo ( - 10 ) 0,530 2220 

 

Tabela 5.5: Calor específico de algumas substâncias. 

Líquidos  Calor específico 

Cal/g.K 

Calor específico 

J/kg. K 

Mercúrio  0,033 140 

Álcool Etílico 0,58 2430 

Água do mar 0,93 3900 

Água 1,00 4190 
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6 EXPERIMENTO COM CALORÍMETRO CASEIRO 

 

6.1 MATERIAIS UTILIZADOS E MONTAGEM DO EXPERIMETO. 

 

Na fabricação do calorímetro foram utilizados materiais caseiros. Foi feito um 

corte de 2 cm no copo de isopor para uma melhor fixação da outra parte. A tampa 

superior da latinha também foi removida para o encaixe do papel alumínio, em seguida 

o termômetro foi introduzido através de um furo feito na parte superior do copo de 

isopor. Pronto o calorímetro está feito. (ver fig. 6.26 (a, b)) 

          

                        

        Fig. 6.26 (a) Calorímetro montado com recursos caseiros, (b) Calorímetro montado 

com recursos caseiros (papel alumínio na parte superior do calorímetro para evitar perda 

de calor por radiação). 

                                                

 

Fig.6.27 Balança digital [24] 

 

Fig.6.28 Termômetro de mercúrio [25] 

a b 
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Fig.6.29 Chumbo [26] 

 

Fig.6.30 Esfera de aço [27] 

 

Fig.6.31 Termômetro digital [28] 

 

Procedimento experimental para a determinação da capacidade térmica do 

calorímetro. 

 

1- Coloca se 100 ml de água, à temperatura ambiente, no interior do calorímetro. 

2- Coloque a tampa e verifique a temperatura inicial da água (T1) registrada pelo 

termômetro. 

3- Aqueça, em outro recipiente, 170 ml de água até atingir uma temperatura (T2) 

que será a temperatura de ebulição. 

4- Retire a tampa do calorímetro e rapidamente derrama a água aquecida no seu 

interior tampando-a novamente. Agite lentamente o calorímetro para que a troca 

de calor entre as massas de água possa ser uniforme. 

5- Espere algum tempo até que se atinja a temperatura de equilíbrio e anote esse 

valor (Te). 
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Segue abaixo algumas tabelas com dados obtidos através das medidas experimentais: 

   

Tabela 6.6: Dados obtidos a partir de um termômetro de mercúrio. 

Massa da água 

fria (g) 

Temperatura 

ambiente (T1) 

(Cº) 

Massa da água 

quente (g) 

Temperatura 

da água quente 

(T2)         (Cº) 

Equilíbrio 

térmico 

 (Cº) 

97 26 169 86 64 

  

          

 Tabela 6.7: Dados obtidos a partir de um termômetro digital. 

Massa da água 

fria (g) 

Temperatura 

ambiente (T1) 

(Cº) 

Massa da água 

quente (g) 

Temperatura da 

água quente 

(T2) (Cº) 

Equilíbrio 

térmico (Cº) 

97 31 169 90 68 

 

 

6.2 CÁLCULO DA CAPACIDADE TÉRMICA DO CALORÍMETRO 

 

 Já feito os procedimentos citados anteriormente, é necessário agora determinar a 

capacidade térmica do calorímetro. 

O cálculo da capacidade térmica sai diretamente do primeiro princípio da calorimetria, 

que diz: quando dois corpos, estão termicamente isolados, trocam entre si calor, sem 

ganhar ou perder energia para outros corpos, a quantidade de calor cedida por um deles 

é igual à quantidade de calor que o outro recebe, ou seja, 

 

Qcedido = Qabsorvido 

 

Sabendo que a capacidade térmica dos calorímetros é: 

 

C =
 

  
 

 

e que a que a quantidade de calor cedido ou recebido é: 
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Q = mc ∆t 

 

Então se pode estabelecer a seguinte relação: 

 

Qágua = Qcalorímetro 

 

(a quantidade de calor cedido pela água é igual a quantidade de calor absorvido pelo 

calorímetro), então: 

 

Qágua fria + Qágua quente + Qcalorímetro = 0 

 

mc∆t água fria + mc∆t água quente + C∆t calorímetro = 0 

 

Para quantidade de água fria: (dados obtidos a partir de um termômetro de mercúrio) 

 

ǀQfǀ = m1c(Te – T1) 

 

ǀQfǀ = (97g)(1cal/g.ºC)(64ºC – 26ºC) 

 

ǀQfǀ = 3686 cal 

 

Para quantidade de água quente: 

 

ǀQqǀ = m2c(T2 - Te) 

 

ǀQqǀ = (169g)(1cal/g.ºC)(86ºC – 64ºC) 

 

ǀQqǀ = 3718 cal 

 

ΔQ = ǀQquenteǀ - ǀQfriaǀ 

 

ΔQ = (3718 cal – 3686 cal) 

 

ΔQ = 32 cal 
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Como a capacidade térmica é definida como: 

 

C = 
Δ 

Δ 
 

 

Logo: 

 

C = 
Δ 

       
 

 

C = 
      

             
 

 

 

 

Para quantidade de água fria: (dados obtidos a partir de um termômetro digital) 

 

ǀQfǀ = m1c(Te – T1) 

 

ǀQfǀ = (97g)(1cal/g.ºC)(68ºC – 31ºC) 

 

ǀQfǀ = 3589 cal 

 

Para quantidade de água quente 

 

ǀQqǀ = m2c(T2 - Te) 

ǀQqǀ = (169g)(1cal/g.ºC)(90ºC – 68ºC) 

 

ǀQqǀ = 3718 cal 

 

ΔQ = ǀQquenteǀ - ǀQfriaǀ 

C = 0,8 cal/ºC 
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ΔQ = (3718 cal – 3589 cal) 

 

ΔQ = 129 cal 

 

Como a capacidade térmica é definida como: 

 

C = 
Δ 

Δ 
 

 

Logo: 

 

C = 
Δ 

       
 

 

C = 
       

             
 

 

 

 

6.2.1Cálculo do calor específico do aço e do chumbo 

 

Para a determinação do calor específico é necessário alguns procedimentos: 

1- Coloque 50 g de água em temperatura ambiente dentro do calorímetro; 

2- Insira um termômetro no interior do calorímetro e anote a temperatura ambiente. 

3- Em outro recipiente aqueça uma quantidade de água até que possa cobrir o 

sólido em estudo. 

4- Insira o sólido (aço ou chumbo) no recipiente onde a água deverá em ebulição. 

5- Espere algum tempo até que as trocas de calor sejam uniformes, então, meça a 

nova temperatura e em seguida retire o sólido rapidamente e coloque dentro do 

calorímetro onde a temperatura deve estar ambiente. 

6- Insira o termômetro no interior do calorímetro e anote a temperatura de 

equilíbrio encontrada. 

C = 3,4 cal/ºC 
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Tabela 6.8: Dados obtidos a partir de um termômetro de mercúrio, para um sistema 

constituído por água e chumbo. 

 

Temp. 1 chumbo 29 ºC 

Temp. 2 chumbo 94 ºC 

Temp. equilíbrio chumbo 33 ºC 

Temp. 1 água 29 ºC 

Temp. 2 água 94 ºC 

Massa do chumbo 104,1 g 

 

Tabela 6.9: Dados obtidos a partir de um termômetro digital, para um sistema 

constituído por água e chumbo. 

 

Temp. 1 chumbo 33 ºC 

Temp. 2 chumbo 101,5 ºC 

Temp. equilíbrio chumbo 35,5 ºC 

Temp. 1 água 33 ºC 

Temp. 2 água 101,5 ºC 

Massa do chumbo 104,1 g 

 

Líquido utilizado: 100,6 ml de água. 

 

6.2.2.1 Determinação do calor específico. Para o chumbo. 

 

mc(T2 - Te) = maguac (Te – T1) + Ccalorimetro(T2 – Te) 

 

(104,1)c(94º C – 33 ºC) = 100,1(1cal/gºC)(33 ºC – 29 ºC) + 0,8(94 ºC – 33 ºC) 

 

C = 

                          
   

   
              

                     
  

 

 

c = 0,07cal/gºC  
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Tabela 6.10 Dados obtidos a partir de um termômetro de mercúrio. 

para um sistema constituído por água e aço. Líquido utilizado: 100,1 ml de água. 

 

Temp. 1aço 29 ºC 

Temp. 2 aço 95 ºC 

Temp. equilíbrio aço 37 ºC 

Temp. 1 água 29 ºC 

Temp. 2 água 95 ºC 

Massa do aço 225 g 

 

Tabela 6.11 Dados obtidos a partir de um termômetro digital para um sistema 

constituído por água e aço. 

 

Temp. 1 aço  31,2 ºC 

Temp. 2 aço 101,5 ºC 

Temp. equilíbrio aço 40,1 ºC 

Temp. 1 água 33 ºC 

Temp. 2 água 101,5 ºC 

Massa do aço 225 g 

 

Líquido utilizado: 136,8 ml de água. 

 

6.2.2.2 Determinação do calor específico. Para o aço. 

mc(T2 - Te) = maguac (Te – T1) + Ccalorimetro(T2 – Te) 

 

(225g)c(95º C – 37 ºC) = 101,5g(1cal/gºC)(37 ºC – 29 ºC) + 0,8(95 ºC – 37 ºC) 

 

(225g)c(58 ºC) = (101,5g)(8 ºC) + 0,8cal/gºC(58 ºC) 

 

 

 

 

C = 0,0657 cal/gºC 
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6.3 ABORDAGEM PEDAGÓGICA DA CALORIMETRIA E A DIDÁTICA NA 

DEMOSTRAÇÃO EXPERIMENTAL  

 

Em uma sala de aula cada aluno pensa de uma maneira diferente, logo, é 

importante que o professor tenha em mente suas estratégias de como abordar certos 

assuntos que aparentemente são complicados, mas, na realidade são facilmente 

compreendidos. Uma das maneiras que pode dar certo é o tema abordado com sua 

pratica experimental mais simplificada possível, como foi descrito nesse trabalho, isso 

para assuntos referentes à calorimetria. 

Para uma demonstração experimental em uma questão didática é importante 

levar o aluno a refletir um pouco mais sobre o problema. 

 

Quando um aluno chega ao ponto de interrogar o objeto de estudo em sua 

gênese, buscando as razões ou os motivos que o engendraram, tentando 

acompanhar as modificações que lhe foram feitas ao longo das diversas 

incursões através do tempo, ele parece confessar certa disposição para 

reconstruí-lo. Ou seja, quando ele discute de onde vieram certas ideias, como 

evoluíram para chegar onde estão ou mesmo questiona os caminhos que 

geraram tal evolução, de certa forma ele nos dá indícios de que reconhece tais 

conceitos como objeto de construção e não como conhecimentos revelados 

ou meramente passíveis de transmissão (CASTRO; CARVALHO, 1992, 

p.232). 

 

O professor deve expor situações do cotidiano dos alunos, algo que todos já 

viram e presenciaram, assim, todos saberiam a finalidade de cada estudo ou pesquisa e 

já estariam familiarizados com diversos conceitos. Por exemplo, o simples fato de 

cozinhar e preparar certos alimentos ou mesmo ferver água a fim de preparar uma 

bebida. Os motivos pelos quais um refrigerador consegue conservar os alimentos  e 

como produz gelo.  

Aqui foi feita uma proposta alternativa de explicar conceitos de calorimetria aos 

alunos com a determinação das características de alguns materiais abordados nesse 

trabalho, através da construção do experimento muito simples, pelo qual, o aluno se 

sentirá importante no processo de desenvolvimento do experimento até a obtenção dos 

resultados. É preciso motivá-los dividindo a sala em grupos onde cada grupo 

determinará o calor específico de cada material e no final da aula, a junção desses dados 

obtidos e consequentemente, o surgimento de uma nova tabela de valores encontrada 

pelos próprios alunos.  
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Como o experimento é de fácil e rápida construção a primeira fase poderá ser feita em 

sala de aula. Para segunda parte que é a obtenção dos dados aconselha-se que seja feito 

em um laboratório experimental e acompanhado pelo professor, pois, será preciso 

trabalhar com fogo e água quente.  Um aluno que deseja estudar física de maneira que 

possa compreender os fenômenos e suas causas é necessário encontrar um exemplo que 

ele conheça e conviva em seu cotidiano, para que ele possa entender de uma forma clara 

e simplificada. Se tratando de calorimetria o aluno pode se perguntar: mas porque uns 

materiais esquentam ou esfriam mais rápidos que os outros? É nesse momento que o 

experimento poderá respondê-lo através da determinação do calor específico desses 

materiais. 

Trata-se de uma prática experimental interessante e simples de construir, em que o 

professor juntamente com os alunos tem a oportunidade de explorar os conceitos de 

calorimetria de uma maneira muito clara e objetiva não ficando apenas com os 

conceitos teóricos. A ideia é que os alunos estabeleçam uma conexão entre física prática 

teórica, considerando assim, a direta relação entre ambas. Ao final desse trabalho 

encontra se disponível um roteiro experimental e uma folha única para anotar os dados 

experimentais encontrados no experimento. Algo de grande importância pra aplicação e 

execução da proposta até aqui discutida. 

Mas, lembrando que para um bom desempenho nessa atividade experimental, antes 

de tudo o professor deverá conhecer cada aluno, saber quais as dificuldades encontradas 

nesse contexto, o que eles já sabem, ou seja, o nível de conhecimento de cada um 

possui, para assim, dar início a atividade para que assim possa obter um bom resultado. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Portanto, ao final deste trabalho foi possível demonstrar através de uma proposta 

experimental que corpos de diferentes propriedades possuem características diferentes. A 

ideia é uma aplicação para os alunos baseado em uma atividade prática e demonstrativa, para 

que possam enxergar de uma maneira diferente da teoria da sala de aula. O resultado esperado 

deste trabalho foi alcançado com sucesso, através de um equipamento simples que poderá ser 

construído em sala de aula por ser de fácil construção e baixo custo, onde poderão trabalhar 

alguns princípios da calorimetria de maneira simplificados se comparado aos métodos 

tradicionais do ensino, em que o aluno se vê obrigado a aprender algo que nem se quer 

consegue entender ou imaginar. Por isso é deixada aqui então uma idéia de uma aula um 

pouco diferenciada, para fazer com que os alunos entendam um pouco mais sobre a física e 

conheçam os conceitos de calor específico e capacidade térmica de uma maneira 

experimental, logo poderão discutir os resultados obtidos e assim, aprender de forma 

significativa os conceitos trabalhados em sala de aula. 
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ANEXO A – ROTEITO PARA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

EXPERIMENTO: Calorimetria 

 

1. OBJETIVO 

 

O aluno deverá ser capaz de determinar as propriedades do calorímetro, determinar o 

calor específico de uma substância e também de calcular a capacidade térmica do calorímetro 

montado com materiais caseiros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este experimento pode ser usado pelos alunos da 1ª série do Ensino Médio do Estado de 

Rondônia ou pelos alunos que cursam a 2ª série do Ensino Médio regulamentar da sua região. 

Os conhecimentos de física necessários para este experimento são: Termologia, escalas 

termométricas, leitura de um termômetro e as propriedades teóricas da calorimetria. Como o 

trabalho em sala de aula total não é inferior a 1,5h (90min), cerca de 2 tempos de 45 min. 

Seguidos, sugerimos uma combinação com outros professores para aplicação do experimento, 

cedendo tempo se for o caso. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

Calor específico (c) 

O calor específico de uma substancia informa a quantidade de energia, em calorias, que 

deve ser fornecida a cada 1 grama dessa substância para que a sua temperatura se eleve em 

1
o
C. Por exemplo, fornecendo-se 1 cal a 1 g de água, sua temperatura se elevará de 1

o
C. Já no 

caso do alumínio, basta fornecer 0,22 cal a 1 g do mesmo, para que sua temperatura aumente 

de 1
o
C. Então, se tivermos m gramas de uma substância pura de calor específico c, a 

quantidade de calor ΔQ necessária para elevar sua temperatura de ΔT é: 

          

Ressalta-se do calor específico como uma grandeza que caracteriza a facilidade ou 

dificuldade de um determinado material variar sua temperatura quando troca energia na forma 

de calor. É importante ressaltar que esta característica depende apenas do material de que é 

feito o corpo. Na Tabela 1 são apresentados os calores específicos de alguns materiais. 
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Capacidade calorífica (C) 

A capacidade térmica de um corpo é uma medida da capacidade que um corpo tem de 

absorver energia sem que aconteça uma grande variação da sua temperatura. Portanto, a 

capacidade calorífica C de uma substância é definida por: 

  
  

  
 

Onde ΔQ é a variação de calor da substancia em analise e ΔT é a variação de 

temperatura conseqüente. Se ΔQ é positiva, então o corpo ganhou energia calorífica e por isso 

ΔT é também positiva (a sua temperatura aumentou). 

Observa-se dos dois conceitos anteriores a relação entre a capacidade calorífica e o 

calor especifico. Isto é: 

  
 

 
 

 

Tabela 1: Calor específico de alguns materiais (retirada do livro: 

Guimarães, L. A. M; Boa, M. C. F. Termologia e óptica. São Paulo: 

Editora Harbra, 1997). 

Substância C (cal/g. 
o
C) C (J/kg.K) 

Água 1 4,2 x 10
3
 

Gelo 0,55 2,3 x 10
3
 

Alumínio 0,22 9,2 x 10
2
 

Ferro 0,11 4,6 x 10
2
 

Latão 0,094 3,9 x 10
2
 

Cobre 0,092 3,9 x 10
2
 

Prata 0,056 2,3 x 10
2
 

Chumbo 0,031 1,3 x 10
2
 

 

Principio da igualdade das trocas de calor 

Seja considerado um sistema físico A à temperatura TA e outro sistema físico B à 

temperatura TB , isolados do meio exterior, com TA≠TB . Se os dois sistemas são colocados 

em contato, ocorre transferência de energia (calor) do sistema mais quente para o mais frio. 

Não havendo perda de energia para o exterior, a transferência de energia entre os dois 

sistemas pode ser escrita como: 

|         |  |       | 
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A troca de calor entre o sistema A e o sistema B resulta na alteração de temperatura destes 

sistemas, para uma temperatura de equilíbrio Tf de valor intermediário. 

 

“A energia não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser 

transformada de uma forma em outra, de maneira que sua quantidade 

total permaneça constante.” 

 

Calorímetro 

O calorímetro é um recipiente destinado a medir a quantidade de calor cedida ou 

recebida por um corpo. O calorímetro de água, um dos mais simples, tem sua constituição 

formada por um recipiente de alumínio, ferro ou cobre o qual é envolto por um material 

isolante, por exemplo, o isopor. Esse recipiente contém água numa quantidade conhecida. Na 

parte superior desse recipiente encontra-se um termômetro. Seu uso dá-se da seguinte 

maneira: aquecemos uma amostra do material cujo calor específico desejamos conhecer, até 

que ela atinja uma determinada temperatura T ; agitamos então a água do calorímetro e 

medimos sua temperatura (To); rapidamente colocamos a amostra no calorímetro, agitamos 

novamente a água e então medimos a temperatura (T) de equilíbrio entre a água contida no 

recipiente e a amostra. Como não há perdas de calor para o ambiente durante a experiência, o 

calor cedido pela amostra ao resfriar-se é igual, em valor absoluto, ao calor ganho pela água. 

 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Materiais 

Calorímetro, Metal, Água, Aquecedor elétrico, Termopar, Mostrador digital de 

temperatura, Balão volumétrico ou gobelé, Balança e Pinça. 

 

Atividade 01. Determinação da capacidade calorífica C da garrafa térmica: 

1- Coloca se 100 ml de água, à temperatura ambiente, no interior do calorímetro. 

2- Coloque a tampa e verifique a temperatura inicial da água (T1) registrada pelo 

termômetro. 

3- Aqueça, em outro recipiente, 170 ml de água até atingir uma temperatura (T2) que será 

a temperatura de ebulição. 
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4- Retire a tampa do calorímetro e rapidamente derrama a água aquecida no seu interior 

tampando-a novamente. Agite lentamente o calorímetro para que a troca de calor entre 

as massas de água possa ser uniforme. 

5- Espere algum tempo até que se atinja a temperatura de equilíbrio e anote esse valor 

(Te). 

 

Atividade 02. Calor específico de sólidos 

 

1. Coloque na garrafa térmica uma massa de água ma à temperatura Ta. 

2. Cada grupo receberá do professor três corpos de massa mi (i=1,2,3) 

3. Aqueça separadamente o corpo de massa mi cujo valor específico se quer determinar: 

Considere a temperatura Ti da água onde o corpo está imerso, como a temperatura do mesmo. 

4. Introduza rapidamente o corpo no calorímetro. A temperatura do conjunto se uniformiza até 

que o termômetro atinja um valor estável. Faça então a leitura desta temperatura TE; 

(To<TE<T1) 

4 - Repita a experiência pelo menos 3 vezes para cada corpo; calcule o calor específico c do 

sólido. 

 

5. DISCUSSÃO E ALGUMAS QUESTÕES 

 

Discutir entre os componentes do grupo os resultados experimentais. 

Responda as questões a seguir: 

1. O que diz a lei zero da termodinâmica? 

2. Todos os metais poderiam ser utilizados nesta experiência? Justifique. 

3. Porque é importante agitar a água em cada processo experimental? 

4. Determine o calor específico do metal. É um resultado exato? Porque? 

5. Quais poderão ter sido as causas para os erros que surgem? 

 

6. CONCLUSÕES 

Coloque as principais conclusões de seu experimento 
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ANEXO B – FOLHA PARA DADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 

 

Componentes do grupo: 

NOME:______________________________________________________________ 

NOME:______________________________________________________________ 

NOME:______________________________________________________________ 

Professor:________________________________Turma: ____________________ 

Data: ___/___/________ 

Atividade 01 

Tabela 01. Dados experimentais relacionados a obtenção da capacidade térmica do 

calorímetro. To representa a temperatura da água não aquecida e e T1 é a temperatura da água 

aquecida. Já T representa a temperatura de equilíbrio da mistura das duas e águas. 

 

Processo mo (g) To (
o
C) m1 (g) T1 (

o
C) T (

o
C) 

1      

2      

3      

4      

5      

Atividade 02 

Tabela 02. Tabela de dados experimentais para calcular os calores específicos dos materiais 

de alumínio, cobre e latão. 

Experimentos com  mi ma (g) Ta (
o
C) mi (g) Ti (

o
C) TE (

o
C) 

m1 - alumínio      

m2 – cobre      

M3 – latão      

 

Memorial de cálculos 

Anote seus resultados calculados a partir de seus dados experimentais. Isto é: a capacidade 

calorífica do calorímetro e calor especifica dos materiais alumínio, cobre e latão. 

FOLHA DE DADOS EXPERIMENTAIS 

Experimento: Capacidade termica e Calor 

específico  


