
  

Calorimetria

Medindo uma quantidade de calor



  

Calorimetria

Como podemos medir a quantidade de 
calor que um corpo recebe ou libera?



  

Calorimetria

Como sabemos, Calor é uma forma de 
energia. Então, como um corpo é capaz de 
armazenar em sua estrutura a energia que 
recebe na forma de calor?

Depois que o calor é absorvido pelo corpo, 
para onde ele vai esta energia?



  

Um Experimento Simples

Em qual das duas 
panelas a temperatura 
será maior ao final do 
processo? Por que?



  

Fazendo uma Analogia

Panela Sala
Litros de água Alunos

Calor Dinheiro

Qual a diferença entre fornecer uma 
mesma quantidade de dinheiro para 5 
alunos ou para 7 alunos?

Temperatura Riqueza

Em qual das situações haverá maior 
aumento de riqueza?



  

Analisando novamente o problema.

Em qual das duas 
panelas a temperatura 
será maior ao final do 
processo? Por que?



  

Definição de quantidade de calor

1 caloria (1cal) é a quantidade de calor 
necessária para elevar a temperatura de 1 
grama (1g) de água de 14,5°C para 15,5°C.

1 caloria (1cal) é a quantidade de calor 
necessária para elevar em 1°C a 
temperatura de 1 grama (1g) de água.

Dito de uma maneira mais simples:



  

Definindo padrões para medida da 
quantidade de calor

Quantidade
de Calor



  

Generalizando

O que ocorre se ao invés de água 
utilizarmos outras substâncias?

Para que ocorra um aumento de 1°C na 
temperatura de 1g de outras substâncias 
seria necessário mais ou menos calor?



  

Refazendo o experimento com 
outras substâncias

Utilizando uma mesma chama para 
aquecer iguais quantidades de água e 
outras substâncias, verifica-se que o tempo 
necessário para elevar suas temperaturas 
em 1°C não é o mesmo.

Na verdade, para a maioria das substâncias 
o tempo necessário para o aquecimento é 
bastante inferior ao necessário para 
aquecer a água.



  

Calor Específico

Na verdade, cada substância necessita de 
uma quantidade bem específica de calor 
para que 1g de sua massa tenha a 
temperatura elevada em 1°C.

Esta característica é definida como Calor 
Específico da substância.



  

Calor Específico

É a quantidade de calor necessária para 
elevar em 1°C a temperatura de 1g de uma 
dada substância.

Para o caso da água:

c = 1 cal/g°C

Os calores específicos já foram 
determinados para a maioria das 
substâncias e constituem uma propriedade 
das substâncias. 



  

Equação do Calor

Se o calor específico da água é de 
1cal/g°C, quantas calorias são necessárias 
para elevar a temperatura de 2g, de 12°C 
para 15°C?

 1 cal/g°C x 2g x 3°C = 6 cal

Q=m⋅c⋅ΔT
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