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• Classificação das quantidades de calor

• Calor Sensível e Capacidade térmica 
 
• Princípio da igualdade das quantidades de calor 
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CALORIMETRIA  
• QUANTIDADE DE CALOR SENSÍVEL E QUANTIDADE DE CALOR LATENTE 

Calor : é um mecanismo pelo qual energia é transferida entre um sistema e sua 
vizinhança por causa de uma diferença de temperatura entre eles(SERWAY).

Quando um corpo recebe ou cede calor , este pode sofrer:

1. Variação de temperatura: Calor sensível
2. Mudança de estado físico: Calor latente

   
A energia flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor 
temperatura.
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• Calor é uma modalidade de energia e, por isso,
• sua quantidade de calor (Q) deve ser medida em
• unidades de energia.
• Unidades Usuais:

• No SI : joule (J)
• Prática :caloria (cal)

1 cal = 4,18 J
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Quantidade de calor sensível ( Qs) 
Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo, 

para exclusivamente variar sua temperatura.
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CALOR ESPECíFICO
Indica a energia necessária para uma unidade de 
massa variar sua temperatura em uma unidade. 

Característica da substância
(depende também do estado físico) 

m: massa do corpo

variação de temperatura

Unidade: cal/g∙ºC, J/kg∙°C.
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Capacidade Térmica
Quantidade de calor necessária para elevar em 1ºC a temperatura de 
um corpo.

Q = 40 cal

46ºC

26ºC
∆T = 20 ºC

Neste caso, temos: 𝑪=
𝟒𝟎𝑪𝑪𝑪
𝟐𝟎𝑪𝑪

𝑪=𝟐𝑪𝑪𝑪 /𝑪𝑪
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• A capacidade térmica é uma característica do corpo e não 
da substância. 

• Portanto, diferentes blocos de alumínio têm diferentes 
capacidades térmicas, apesar de serem da mesma 
substância.

• Calor específico é uma característica da substância e não 
do corpo. 

• Portanto cada substância possui o seu calor específico.
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1 cal Temperatura aumenta 1°C

Toda substância tem em cada estado físico, um valor diferente para o calor 
específico.

A água é uma das substâncias de maior calor específico da natureza.
Os metais em geral apresentam baixo calor 
específico:
Ex: 
Prata(0,056 cal/g∙ºC), 
Latão(0,092 cal/g∙ºC).
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(PUC-SP - Modificada) É preciso abaixar de 3°C a temperatura da água da bacia, 
para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso 
aconteça, quanto calor deve ser retirado da água?
O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1 cal/g°C.

Imagem: Richfife / Domínio Público

Atividade de fixação   01  

a) 20 kcal
b) 10 kcal
c) 50 kcal
d) 30 kcal
e) Precisa-se da temperatura inicial 
da água para determinar a resposta.
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Resolução
Sabemos que:

Da equação geral da calorimetria, temos

Resposta: d)

{𝑪á 𝑪𝑪𝑪=10𝑪𝑪=10000𝑪
∆𝑪á 𝑪𝑪𝑪=−3℃

𝑪á 𝑪𝑪𝑪=1𝑪𝑪𝑪 /(𝑪∙℃ )

𝑪𝑪=𝑪á𝑪𝑪𝑪 ∙𝑪á𝑪𝑪𝑪 ∙∆ 𝑪á𝑪𝑪𝑪

)

Substituindo os valores, obtemos:

𝑪𝑪=−𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝑪𝑪𝑪

𝑪𝑪=−𝟑𝟎𝑪𝑪𝑪𝑪
14



Resolução:  
Dados:  V = 100 L     →      m = 100 kg;     
               c = 1 cal/g.°C   =   4,2 J/kg.°C   =    4200 J/kg.°C;  
               ∆T = 20 °C 
              Ptotal  = 5000 W

Potência útil:  Pu = 80 % Ptotal   
 
                          PU = 0,8(5000) = 4000 W = 4. J/s.
 Quantidade de calor necessária no aquecimento: 

Q = m c ∆T = 100(4200)(20) = 84. J.

Letra C 
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Paulo comprou um aquecedor elétrico, de especificações 
5000 W – 220 V, provido de um reservatório de volume 100 litros. Seu 
rendimento é 80 %. Estando completamente cheio com água e ligado 
corretamente, o tempo necessário para se aquecer essa água de 20 ºC é
Dados: 
massa específica da água = 1 kg/L ; calor específico da água = 1 cal/(g.ºC) e 1 cal = 
4,2 J 
 
a) 15 minutos  
b) 28 minutos  
c) 35 minutos  
d) 45 minutos  
e) 90 minutos  

Atividade de fixação 02 
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Princípio da igualdade das trocas de calor 
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recebida cedidaQ Q 0   

recebida cedidaQ Q



(FATEC-SP) Um frasco contém 20 g de água a 0°C. Em seu interior é 
colocado um objeto de 50 g de alumínio a 80°C. Os calores específicos da 
água e do alumínio são respectivamente 1,0 cal/g°C e 0,10 cal/g°C.
Supondo não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, 
a temperatura de equilíbrio dessa mistura será:

a) 60°C
b) 16°C
c) 40°C
d) 32°C
e) 10°C

Atividade de fixação 03 
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• Se vários corpos, no interior de um recipiente isolado termicamente, 
trocam calor, os de maior temperatura cedem calor aos de menor 
temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. 

• E de acordo com o princípio de conservação temos:
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Resolução
Sabemos que:

{
𝑪𝑪𝑪=50𝑪
𝑪𝑪 ,𝑪𝑪=80℃

𝑪𝑪𝑪=0,10𝑪𝑪𝑪 /(𝑪∙℃ )
𝑪á𝑪𝑪𝑪=20𝑪
𝑪𝑪 , á𝑪𝑪𝑪=0℃

𝑪á 𝑪𝑪𝑪=1𝑪𝑪𝑪 /(𝑪∙℃ )
𝑪𝑪 ,𝑪𝑪=𝑪𝑪, á𝑪𝑪𝑪=𝑪𝑪𝑪 .

Como não vai haver troca de calor com o meio 
externo, temos que:

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪=𝟎

𝟓𝟎 ∙𝟎 ,𝟏𝟎 ∙(𝑪𝑪𝑪−𝟖𝟎)+𝟐𝟎 ∙𝟏 ∙(𝑪𝑪𝑪−𝟎)=𝟎




𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 í 𝑪𝑪𝑪𝑪=𝟏𝟔℃

𝟓 ∙(𝑪𝑪𝑪−𝟖𝟎)+𝟐𝟎 ∙𝑪𝑪𝑪=𝟎

𝟓 ∙𝑪𝑪𝑪−𝟒𝟎𝟎+𝟐𝟎 ∙𝑪𝑪𝑪=𝟎

𝟐𝟓 ∙𝑪𝑪𝑪−𝟒𝟎𝟎=𝟎

𝟐𝟓 ∙𝑪𝑪𝑪=𝟒𝟎𝟎

𝑪𝑪𝑪=
𝟒𝟎𝟎
𝟐𝟓



Resposta: b)

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 í 𝑪𝑪𝑪+𝑪á𝑪𝑪𝑪=𝟎
𝑪𝑪𝑪 ∙ 𝑪𝑪𝑪 ∙ ∆ 𝑪𝑪𝑪+𝑪𝑪 ∙𝑪𝑪 ∙∆ 𝑪𝑪=𝟎
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