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Nesta aula:

✓ Temperatura x Calor;

✓ Processos de propagação de calor;

✓ Calor específico;

✓ Calor Latente e mudanças de estado.



TEMPERATURA X CALOR

✓ A grandeza temperatura já foi definida anteriormente em nossas aulas. Agora 

precisamos definir a grandeza calor. 

✓ Na aula anterior, já vimos que no zero absoluto (zero Kelvin) o estado de agitação das 

moléculas e partículas que constituem um corpo é nulo (teórico). Com o aumento do 

grau de agitação dessas partículas, observamos o aumento da temperatura do corpo. À 

agitação das moléculas associa-se uma quantidade de energia. A soma das energias de 

agitação de cada partícula ou molécula corresponde a energia térmica do corpo.



✓ A energia térmica de um corpo pode ser transferida para outro. É exatamente isso o que 

ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, por 

exemplo. 

✓ A energia térmica em trânsito é chamada de calor (Q) e sua unidade no SI é o Joule (J). A 

unidade mais utilizada, no entanto, corresponde à caloria (cal).

1 cal = 4,1868 J



PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

✓ O calor se propaga do sistema com maior temperatura para o de menor temperatura. Mas, quais 

são os mecanismos de propagação do calor?

Condução:

Processo pelo qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Processo possível

para sólidos e fluidos com pequena amplitude de agitação molecular.

Sólidos: as moléculas, que vibram com maior amplitude, se aproximam mais de suas vizinhas e,

portanto, devido a força que surge na região, faz com que a molécula vizinha passe a vibrar também

com maior amplitude. O processo se propaga por todo o material.

Fluidos: os átomos e partículas com maior energia térmica se deslocam pelo material com uma

quantidade maior de energia cinética (movimento). Dessa maneira, colidem com átomos e partículas

próximas transferindo energia a eles. O processo se propaga dessa maneira por todo o material.



Convecção:

Processo pelo qual a energia térmica se propaga por meio do deslocamento da matéria. Processo

possível nos fluidos.

Quando um fluido entra em contato com um objeto cuja temperatura é maior, a temperatura da

porção do fluido que está em contato com este objeto aumenta. Sendo assim essa porção do fluido se

expande e fica menos densa. Devido a diferença de densidade, a porção com temperatura mais

elevada sobe e dá lugar a porção com temperatura mais baixa. O processo se repete e, nessa região há

uma corrente de convecção.







Radiação:

Processo pelo qual a energia térmica se propaga a partir de um corpo aquecido sob a forma de ondas

eletromagnéticas (oem).

As oem são um tipo específico de ondas que não necessitam de um meio material para se propagar.

Além disso, propagam-se na velocidade da luz (c = 3x108 m/s).

Todo corpo aquecido, com uma temperatura superior a 0 K, emite radiação térmica.



Indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um determinado objeto precisa receber 

ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade.

c =
Q

m.ΔT
→    [c] = J/kg.K ; [C] = cal/g.°C

cal

g. °C

CALOR ESPECÍFICO



CALOR LATENTE E MUDANÇAS DE ESTADO

✓ Como já vimos anteriormente, há três estados de agregação da matéria estudados na física 

clássica: sólido líquido e gasoso.

✓ Quando uma substância recebe ou cede 

calor suas moléculas recebem ou cedem 

energia, variando seu estado de agitação 

(variação de temperatura), mas, também 

podem ter suas ligações físico-química 

quebradas ou estabelecidas → mudanças 

de estado físico (agregação).



Calor latente ou de transformação (L):

Indica a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida na forma de calor 

para que uma amostra mude totalmente de fase.

L =
Q

m
→    [L] = J/kg ; [C] = cal/g





Exercícios

(1) Na tabela, é possível ler os valores do calor específico de cinco substâncias no estado líquido,

e no gráfico é representada a curva de aquecimento de 100 g de uma dessas substâncias.

A curva de aquecimento representada é a:

a) da água.

b) do álcool etílico.

c) do ácido acético.

d) da acetona.

e) do benzeno.



(2) Para o aquecimento de 500 g de água, de 20 °C a 100 °C, utilizou-se uma fonte térmica de

potência 200 cal/s. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g °C, quanto tempo demorou

esse aquecimento, se o rendimento foi de 100%? (3 min e 20 s)

(3) Uma fonte térmica de potência constante fornece 50 cal/min para uma amostra de 100 g de

uma substância.

O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento desse corpo. Qual o valor

do calor específico do material dessa substância? (0,25 cal/g.°C)



(4) O calor específico do cobre é igual a 0,09 cal/g °C. Se em vez de usarmos a escala Celsius

usássemos a escala Fahrenheit, quanto valeria esse calor específico? (0,05 cal/g.°F)

(5) Uma pedra de gelo de 20 g de massa, inicialmente a –10 °C, recebeu 2700 cal. Determine a

temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema.

Dados: calor específico do gelo = 0,50 cal/g °C;

calor específico da água = 1,0 cal/g °C;

calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g.

(TF = 50 °C)



(6) Um corpo de massa 50 g, inicialmente no estado sólido, recebe calor de acordo com a

representação gráfica a seguir, passando para o estado líquido:

No gráfico, Q representa a quantidade de calor recebida pelo corpo e T, sua temperatura na

escala Celsius.

a) O que ocorre no intervalo entre 400 cal e 500 cal? Explique. (Fusão)

b) Determine os calores específicos e o calor latente nas fases representadas no gráfico.

(cS = 0,20 cal/g °C; LF = 2,0 cal/g; cL = 0,05 cal/g °C)



APOSTILA

EXERCÍCIOS: 1, 3 e 4 PÁG. 15


