
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

 
FÍSICA EXPERIMENTAL II 

 
Quantidade de Calor (Q) 

 
 
 
OBJETIVO 

Estudar a quantidade de calor que absorve um liquido quando é submetido a uma fonte de 
calor aproximadamente constante, levando em conta as variações da temperatura que 
experimenta o liquido nos diferentes intervalos de  tempo registrados ao longo de todo o processo.  
 
MATERIAIS 
Suporte com haste Termômetro 
Haste horizontal Copos becker 
Mufa dupla a 900 Proveta graduada 
Pinça com cabo Fonte aquecedora com acessórios 
Cronômetro  Agitador 
 
INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Você deve distinguir cuidadosamente calor e temperatura. Quantidade de calor é a energia 
cinética total das moléculas de um corpo, devida a seus movimentos irregulares. O calor flui dos 
corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. A diferença de temperaturas faz o 
calor fluir. Tudo que, vive, desde os micróbios e insetos, até os elefantes, está continuamente 
usando energia. Quando você está repousando, você necessita de pouca energia alimentar. 
Quando você cava um buraco joga futebol ou pensa como resolver um problema de física, você 
necessita mais. A energia utilizada para realizar esses trabalhos provém dos alimentos que você 
ingere. Muitas pessoas em partes do Brasil, como da América Latina, África e Ásia, não são tão 
bem alimentadas quanto os norte-americanos e os europeus: têm fome.1 Como o calor é energia, 
nós poderíamos medir quantidades de calor em unidades de energia. Em geral, usamos a caloria.  
 

Caloria (cal): suponha que você deseje medir a quantidade de calor fornecida por um 
forno quando se queima certa quantidade de gás. Primeiro, imagine que você coloque nele 1 
quilograma de água em uma panela e meça o número de litros de gás necessários para aquecer a 
água de 10 graus centígrados. Se você repetisse a experiência, usando, porém, o dobro dessa 
quantidade de água, você teria que queimar uma quantidade de gás duas vezes maior e, portanto, 
produzir o dobro da quantidade de calor do primeiro caso. O calor fornecido é diretamente 
proporcional ao peso da água que você aquece. Se você aquecesse o quilograma de água a 20ºC 
em vez de 10ºC, você também necessitaria do dobro da quantidade de calor. O calor necessário 
depende, portanto, do peso da água e da elevação de sua temperatura. Uma caloria (cal.) é a 
quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de 
água. Essa unidade é também chamada de pequena caloria. Biologistas e nutricionistas usam a 
grande caloria, ou quilocaloria (Kcal). Uma quilocaloria é igual a 1000 pequenas calorias. Os 
Ingleses e norte-americanos usam a unidade térmica britânica, a “British Thermal Unit”, abreviada 
BTU: é a quantidade de caIor necessária para elevar de 1 grau Farenheit a temperatura de 1 libra 
de água.  
 

                                                           
1 Biblioteca Virtual Leite Lopes em: http://www4.prossiga.br/lopes/prodcien/fisicanaescola/cap15-1.html 
 



 

Calor específico (c): é definido como sendo a quantidade de calor necessária para fazer 
um grama de determinada substância elevar 1 grau Celsius sua temperatura. Suas unidades são: 
J/kg.K ou cal/g.ºC 

 
Quantidade de Calor (Q): é a energia térmica que ganha o perde uma massa m; é 

diretamente proporcional à variação da temperatura e é expressa como:  
 

Q = m c (T – To)   (1) 
 
Onde Q: quantidade de calor, c: calor especifico, To: temperatura inicial de referência,  T: 
temperatura final. Então, quando se fornece uma quantidade constante de calor por unidade de 
tempo obtemos: 
 

dQ / dt = cte = H                           (2) 
 
H: fluxo calórico. Considerando a equação (1) e (2), resulta: 
 

dT / dt = H / mc = cte               (3) 
 

Portanto este resultado quer dizer que o coeficiente angular (dT / dt) contem informação 
sobre o valor da massa. A equação (3) estabelece as características funcionais de H, m e o 
caracter lineal da temperatura com o tempo. 
 
ATIVIDADES I 
a).- Coloque um volume de água entre (750 – 900) ml em um 
copo becker graduado. Introduza dentro de becker com água o 
agitador e o termômetro de modo que possa ler com facilidade a 
variação de temperatura, cuidando que não toque a paredes nem 
o fundo do copo. Veja a Fig.1. 
b).- Prepare a fonte aquecedora de modo que o fornecimento de 
calor mantenha-se constante durante todo o processo. Siga a 
instruções do professor e prepare-se para iniciar suas medidas. 
c).- Agite continuamente a água usando o aquecedor e registre a 
temperatura a cada minuto. Verifique o tempo registrado entre o 
intervalo de 500C e 550C. Interrompa o registro da temperatura 
entre 700C e 750C, mas continue aquecendo. 
d).- Registre o tempo que demora em percorrer o intervalo entre 
800C e 850C, compare-lo com o registrado entre 500C e 550C. 
Que significado terá esses dados? Discuta suas conclusões 
e).- Após do ultimo registro (aproximadamente 85oC) suspenda o 
fornecimento de calor. 
Repita o procedimento utilizando a metade do volume de água 
nas mesmas condições anteriores.  
 
ATIVIDADES II 
a).- Faça um gráfico da variação da temperatura vs tempo para 
os dois casos. Como identificaria nos dois gráficos quem possui 
maior massa?  
b).- Que relação existe entre o coeficiente angular do gráfico 
T=T(t) com a quantidade de calor?. 
c).- Que variações teria o gráfico ao trocar a água por um outro 
liquido com maior calor especifico?.  
d).- Qual é a razão de não aquecer até 100 0C neste 
experimento?.   

 
Fig. 1 



 

e).- Verifique a largura dos intervalos de temperatura correspondentes aos intervalos de tempo (5 
min, 6 min) e (6 min , 7 min). Que significado terá esses dados?  Discuta suas conclusões. 
f).- Compare a largura dos intervalos de temperatura  das duas massas com que trabalho.  
g).- Anote a fontes de erro mais significativas neste experimento. 
 

Conversão de Unidades em Calorimetria. 
1 cal = 4,18 J  
 

1 joule = 0,24 cal 
 

1 kcal = 103 cal  
 

1 kJ = 103 J  
 

1 kcal = 4,18 kJ  
 

1 kjoule = 0,24 kcal  
 

1 Joule (J) = 107ergs  
 

1 cal = 4,18 . 107 ergs

 
 
 
 
 
 


