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FÍSICA EXPERIMENTAL II 

 
Calor Específico de um Sólido – Método das Misturas 

 
 
 
OBJETIVO 

Determinar o calor específico de um corpo sólido utilizando o método das 
misturas.  
 
MATERIAIS 
Suporte com haste Termômetros (2) 
Calorímetro de mistura Copos becker 
Balança Proveta graduada 
Pinça com cabo Fonte aquecedora com acessórios 
Corpo de prova metálico Agitador 
 
INTRODUÇÃO TEÓRICA 

A quantidade de calor ∆Q que é absorvida ou libertada quando um corpo é 
aquecido ou arrefecido é proporcional à variação de temperatura ∆T e à sua massa m,  

 
∆Q = c m ∆T 

 
O fator de proporcionalidade c, o calor específico do corpo é uma quantidade 

que depende apenas do material. Quando um determinado corpo A troca energia na 
forma de calor (Q) com um corpo B, A quantidade de calor ∆Q que é absorvida ou 
libertada pelo sistema depende das condições em que se executa o processo. Para os 
corpos que recebem calor ∆Q> 0 e para os que cedem ∆Q< 0. Para a completa 
compreensão do nosso estudo, o conceito de sistema fechado também é 
extremamente importante. Entende-se por sistema fechado aquele que não troca 
energia com o ambiente. De acordo com a “Lei Zero da Termodinâmica”, quando dois 
ou mais corpos com diferentes temperaturas estão em um sistema fechado, ambos 
trocam calor até que atinjam a mesma temperatura, ou seja, até que o equilíbrio 
térmico se estabeleça. Para n corpos em um sistema fechado, a condição de equilíbrio 
térmico pode ser expressa na forma: 

 
Q1 + Q2 + Q3 + . . . + QN = 0   

 
Na equação acima, a soma dos calores trocados é nula devido à conservação de 
energia. Sendo assim, o módulo da quantidade total de calor cedido, é igual à 
quantidade total de calor recebido.  
 

Suponhamos que uma amostra A de uma massa mA 
de uma substância de 

calor específico cA 
aquecida a uma temperatura TA é mergulhada dentro de uma 

massa m de água, de calor específico c, contida num recipiente de paredes 
adiabáticas de massa mC e de calor especifico cC. A água e o recipiente estão 
inicialmente à temperatura Ti < TA. Após estabelecer-se o equilíbrio térmico, o sistema 
atinge a temperatura Tf medida pelo termômetro. Como as paredes adiabáticas não 
permitem trocas de calor com o exterior, a quantidade de calor ∆Q = mAcA (TA - Tf) 
perdida pela amostra é inteiramente cedida à água [mc (Tf - Ti)] e ao recipiente [mCcC 
(Tf - Ti)], ou seja:  
 



mAcA 
(TA 

- Tf) = (mc + mCcC) (Tf 
- Ti)  

 
No dispositivo experimental a ser montado, usaremos um corpo sólido de 

prova, cujo calor específico será determinado, e uma determinada massa de água. 
Num calorímetro isolado do exterior o corpo de prova e a água, a temperaturas 
diferentes serão misturados. Para uma estimativa mais correta, não só a quantidade 
de calor absorvida pela massa de água deve ser levada em conta, mas também, 
aquela absorvida pelo próprio vaso calorimétrico, pelo termômetro e pelo agitador.  
 
ATIVIDADES I 
a).- Meça e registre a massa do calorímetro e a massa do corpo sólido de prova. 
Repita este procedimento com a massa do termômetro e do agitador. Procure e 
registre o calor específico para estes materiais. 
b).- Coloque em banho-maria no copo Becker o corpo de prova. Verifique que o 
corpo de prova tenha um cordão para transporte. Aqueça o conjunto até a 
ebulição. Anote esta temperatura TA e deixe ferver o conjunto por mais 10 minutos. 
c).- Coloque água no calorímetro. Com o auxílio de uma balança, meça a massa 
do calorímetro com água e determine a massa de água m. 
d).- Tampe o calorímetro e introduza no orifício, situado na tampa, o termômetro. 
Aguarde alguns instantes até que a temperatura do termômetro se estabilize e leia 
o seu valor Ti. 
e.) Após os 10 minutos em fervura transfira o corpo de prova mergulhado no 
recipiente com água quente para o calorímetro rapidamente, para que a troca de 
calor com o ambiente seja a menor possível. 
e).- Agite cuidadosamente o calorímetro, aguarde alguns instantes, e então faça a 
leitura da temperatura final Tf, ou seja, a temperatura do equilíbrio térmico. 
f).- Repita o ensaio com outro corpo de prova de material diferente. 
 
 
ATIVIDADES II 
a).- Com os dados obtidos na primeira parte 
determine o calor especifico dos corpos de prova 
utilizados no seu experimento. 
b).- considere o calor absorvido pelo agitador e o 
termômetro no experimento e introduza estes 
valores na equação de equilíbrio térmico. 
Recalcule o valor do calor específico dos corpos 
de prova utilizados.  
c).- Compare estes valores com os valores 
teóricos tabelados para o material do corpo de 
prova sólido. Que fatores influenciam nesta 
diferença.   
d).- Defina Equivalente em água de um 
Calorímetro. Determine o equivalente em água do 
calorímetro usado no seu experimento. 
e).- Quais são as fontes de erros mais 
significativas neste experimento. 

 
Tabela de Calores Específicos 

 
 
 
 
 


