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MÓDULO 7 
 

INTRODUÇÃO À TERMOLOGIA 
 
   Termologia é a parte da Física que estuda o calor e suas aplicações. 
 O calor, também denominado energia térmica, é conseqüência do movimento 
vibratório das moléculas ou partículas de um corpo. Quanto maior o movimento 
vibratório mais quente é o corpo. 

 
TEMPERATURA 
 
Lembre-se que: 
 
• os corpos são constituídos de partículas denominadas átomos; 
 
• numa determinada substância, diferentes átomos se agrupam formando 

moléculas; 
 
• as moléculas dos corpos apresentam movimento característico de cada 

material: nos sólidos esse movimento é bem pequeno; nos líquidos as 
partículas têm maior liberdade de movimento; nos gases as partículas têm um 
movimento intenso e desordenado. 

 
 O movimento das moléculas é denominado agitação térmica. E a agitação 
térmica está relacionada com a percepção que temos de quente e frio. Para 
entender isso melhor, imagine um recipiente contendo água até a borda e sendo 
colocado ao fogo. À medida que a água se esquenta, o movimento de suas 
moléculas vai aumentando, de tal forma que a água se dilata e transborda 
mesmo antes de ferver. 
 
 Do que foi apresentado, podemos concluir que quanto mais quente o corpo 
vai ficando, maior é o movimento de suas moléculas. 

 
 
 
 

EQUILÍBRIO TÉRMICO 
 

O que acontece quando um pedaço de ferro quente é colocado numa 
vasilha contendo determinada porção de água fria? O calor escoa do ferro 
quente para a água fria, fazendo com que o ferro se esfrie e a água se aqueça.  

   A grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das 

moléculas de um corpo é a temperatura. 
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Esse escoamento cessa quando a água e o ferro atingem o equilíbrio 

térmico, isto é, quando ambos atingem a mesma temperatura. 
 

Obviamente, esse fenômeno não ocorre apenas entre o ferro quente e a 
água fria, mas com qualquer corpo aquecido em contato com outro de menor 
temperatura. 
 
TERMÔMETROS 
 
 O instrumento que mede a grandeza temperatura é o termômetro. O 
primeiro termômetro foi construído há três séculos e meio, pelo sábio italiano 
Galileu Galilei (1564-1642). 
 
 Atualmente, existem vários tipos de termômetro. Os mais conhecidos 
consistem num tubo de vidro longo e delgado, com um reservatório na parte 
inferior (bulbo), onde fica contido mercúrio (que é o único metal líquido sob 
temperatura ambiente) ou álcool. Quando se trata de termômetro com 
reservatório de álcool, para que se possa distinguir o álcool é costume tingi-lo 
com um corante, em geral vermelho. 
   
  O funcionamento de um termômetro geralmente se baseia na dilatação 
dos líquidos (e você sabe que dilatação é aumento de volume provocado por 
aquecimento). Então, colocando o termômetro em contato com um corpo, este 
cede ou recebe calor do termômetro, até que ambos atinjam o equilíbrio 
térmico. Com a troca de calor, o volume do líquido contido no termômetro 
varia, marcando assim a temperatura numa escala graduada. 
 
 
ESCALAS TERMOMÉTRICAS 
  
  Geralmente os termômetros apresentam uma linha graduada que  indica o 
valor da temperatura. Essa graduação recebe o nome de escala termométrica. 
 
 Existem várias escalas termométricas, dentre as quais iremos estudar: a 
Celsius, apresentada pelo astrônomo sueco Anders Celsius (1701-1744); a 
Fahrenheit, proposta pelo físico alemão Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-
1736); a Kelvin, inventada pelo físico e lorde britânico William Thomson 
Kelvin (1824-1907). 
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Escala Celsius. 
  Para obter essa escala, 
coloca-se primeiro o bulbo do 
termômetro no gelo em fusão e 
depois no vapor da água em 
ebulição, até que ocorra o 
equilíbrio térmico em cada caso. 
Chega-se assim a dois valores de 
temperatura, que são marcados 
no termômetro: 
•  ao valor alcançado pelo gelo 
em fusão é atribuído o número 0; 
 
•  ao valor alcançado pelo vapor 
da água é atribuído o número 100.                                           Escala Celsius.  
 
       O intervalo obtido entre esses dois números é dividido em 100 partes 
iguais, cada uma valendo 1 grau Celsius. O grau Celsius é representado pelo 
símbolo ºC. Por exemplo, 30 graus Celsius representamos assim: 30 ºC. 
 
       A escala Celsius, que é a mais usada no Brasil, pode ser prolongada além 
de 100 ºC e abaixo de 0 ºC, neste caso para temperaturas negativas.  
 

Escala Fahrenheit.  
 
É obtida mergulhando-se o bulbo do 

termômetro numa mistura refrigerante de 
gelo picado, cloreto de amônio (sal) e 
cloreto de sódio, cuja temperatura 

corresponde a -17,7 ºC. Em seguida o 
termômetro é colocado no vapor da água 
em ebulição. O intervalo entre essas duas 
medidas é dividido em 212 partes iguais, 
valendo, cada uma, 1 grau Fahrenheit 
 (1 ºF). A temperatura: 
• da mistura refrigerante é de 0 ºF, que 

nessa escala corresponde a 32 º F; 
 
• da água em ebulição é de 212 ºF.                                          Escala Fahrenheit. 
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Dessa maneira, o intervalo entre a temperatura do gelo em fusão e a da 

água em ebulição é de 180 ºF. 
 

A escala Fahrenheit é muito usada nos países de língua inglesa.  
 

 
Escala Kelvin.  
 
Também conhecida como escala absoluta, pois nela, 

diferentemente da Celsius e da Fahrenheit, o zero significa 
ausência de agitação molecular. A escala Kelvin é obtida 
pelo prolongamento da escala Celsius até —273º C, que é 
a temperatura mais baixa da natureza, conhecida como 
zero absoluto. O zero absoluto é representado assim: 0 K 
(zero kelvin). Observe que a escala Kelvin não usa a 
expressão grau, sendo o valor da temperatura relacionado 
diretamente ao nome da escala; por exemplo: 100 K, 35 K 
etc. Em zero absoluto foi comprovado que as moléculas 
cessam por completo seu movimento. Essa escala tem apli-
cações em laboratórios, para a determinação de 
temperaturas muito baixas, como a de certos gases 
liquefeitos. 

Escala Kelvin. 
 
 
RELAÇÕES ENTRE AS ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 
A  próxima figura representa três termômetros — um em escala Celsius, 

outro em Fahrenheit e o terceiro em Kelvin —, colocados num mesmo 
recipiente com água: 
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 Cada um desses termômetros entra em equilíbrio térmico com a água. 
Observe na figura anterior que, ao atingir o equilíbrio térmico, o líquido contido 
no bulbo de cada termômetro atinge um mesmo nível em cada escala 
correspondente. 
          Dessa maneira, ao atingir o equilíbrio térmico, a relação entre as três 
escalas é dada através da seguinte expressão: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXEMPLOS: 
 

A)Transforme: 
 

a) 50 ºF  em  ºC 

TC =  
9

5  (TF - 32) 

                     TC = 
9

5  (50 – 32) 

                     TC = 
9

5  .18  

                    

                     Tc =  
9

90  

                     
                     TC = 10ºC 
 
 
 

1) Do Celsius para Fahrenheit            TF =  (
5

9  · Tc) + 32. 

2. Do Fahrenheit para Celsius   TC =   
9

5  · (TF  - 32) 

3. Do Celsius para Kelvin   TK =  Tc + 273 
 
4) Do Kelvin para Celsius   Tc =  Tk – 273 
 

5) De Fahrenheit para Kelvin   TK = (

9

5  · TF) + 255 

b) 47 ºC  em  K 
 
TK = TC + 273 
 
TK = 47 + 273 
 
TK = 320 K 
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c) 30 ºC em ºF 
 

TF = (
5

9   TC) + 32  

 

TF = ( 
5

9   . 30) + 32 

 
TF =  ( 9 · 6 ) + 32 
 
TF =  86 º F 
 

 
EXERCÍCIOS – RESOLVA EM SEU CADERNO 

 
 1. Faça a conversão das seguintes temperaturas: 
 
a) 104 º F para  º C d) 53 º C para K 
b) 423 K para  ºC e) 293 K para 0ºC 
c) 10 ºC para ºF 
 
 
DILATAÇÃO TÉRMICA 
 
 Quando uma pessoa está com febre, sua temperatura corporal é mais 
elevada do que o normal. Isto pode ser comprovado com auxílio do termômetro 
clínico. Após retirarmos o termômetro do enfermo, constatamos que o filete de 
mercúrio se dilatou dentro do tubo. Isso porque as dimensões dos corpos sofrem 
dilatação quando estes são aquecidos, e contração quando resfriados. 
  
 Muitas vezes, a dilatação só pode ser comprovada por meio de ins-
trumentos. Mas ela pode também ser entendida pelo movimento das moléculas. 
Assim, quando um corpo é aquecido suas moléculas vibram mais intensamente. 
Por isso, elas necessitam de maior espaço. E o que acontece quando muitas 
pessoas dançam num salão. Se a dança exigir passos mais amplos, será 
necessário maior espaço para executá-los. 
 
  

d) 45 ºF em K 
 

TK = (
9

5   TF ) + 255 

 

TK = (
9

5  . 45 ) + 255 

 
TK = ( 5 · 5 ) + 255 
 
TK = 280 K 
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      Todos os corpos — sejam sólidos, líquidos ou gasosos — estão sujeitos à 
dilatação térmica. Vamos agora estudar esse assunto. 
 
 
DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS                     
 
 Entre os sólidos, os metais são os que melhor se dilatam, principalmente o 
alumínio e o cobre. Temos um bom exemplo disso num vidro de conserva com 
a tampa metálica emperrada. Para abrir o vidro, basta mergulhar a tampa na 
água quente; como o metal se dilata mais que o vidro, a tampa logo fica frouxa. 
 O aquecimento pode levar um sólido a dilatar-se em todas as direções. 
Assim, a dilatação dos sólidos pode ser linear, superficial ou volumétrica. 
 
 
Dilatação linear  
 
  Essa dilatação corresponde ao aumento do comprimento dos corpos quando 

aquecidos. Você já notou que os trilhos das es-
tradas de ferro não ficam unidos uns aos outros 
nos pontos em que são emendados? É necessário 
tomar essa precaução porque, durante o verão, os 
trilhos aumentam de comprimento (aumento 
linear) pela ação do calor. Assim, se estiverem 
unidos serão forçados 
uns contra os outros, o 
que acaba provocando 

uma deformação perigosa à passagem do trem, que 
pode descarrilar. 
 

A dilatação linear pode ser comprovada e medida 
por meio de um aparelho chamado pirômetro de 
quadrante. 

 
Dilatação superficial  
 
 Refere-se à área do sólido dilatado, como por exemplo sua largura e com-

primento. Uma experiência bem simples pode comprovar a dilatação superficial 
dos sólidos, como mostra a figura a seguir:  
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A moeda não passa pelo aro porque 

sua superfície aumentou após ter sido 

aquecida. 
 

Dilatação volumétrica.  
 
Refere-se ao aumento do volume do 

sólido, isto é, de seu comprimento, de sua 
altura e largura. O instrumento usado para 
comprovar a dilatação volumétrica de um 
corpo é chamado anel de Gravezande, 
sendo este uma variação da experiência 
sugerida na figura anterior. 
     O volume da esfera aumenta com o 
aquecimento .  

 
 
 
 
 
 

 
DILATAÇÃO DOS LÍQUIDOS 
 
  Você já observou como o leite aumenta de volume quando ferve? 
  O mesmo ocorre com todos os líquidos, que apresentam maior capaci-
dade de dilatação que os sólidos. 
   O processo de dilatação da água é um pouco diferente do que ocorre com 
os outros líquidos. Em temperaturas superiores a 4 0C, a água se comporta como  

Curiosidade 
 
Por que o vidro fino suporta mais calor que o grosso? 
 
Levado ao fogo, um vidro grosso racha mais facilmente que um vidro fino. Isso 
acontece porque o vidro é mau condutor de calor. Assim, se o vidro for espesso, as 
camadas que ficam em contato com o fogo se aquecem e se dilatam antes das 
camadas mais afastadas, causando a rachadura. No vidro delgado, a dilatação é mais 
uniforme. Por isso, ele não racha. O pirex é um tipo especial de vidro que se dilata 
muito pouco, podendo ser levado ao fogo sem o perigo de rachar. 
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a maioria das substâncias, isto é, aumenta de volume quando aquecida e diminui 
quando resfriada. Mas, ao ser aquecida de 0 0C a 4 0C, o fenômeno se inverte e a 
água diminui de volume. Inversamente, se for esfriada de 4 0C a 0 0C, ela se 
dilata, ou seja, aumenta de volume. 
  
            É por essa razão que uma garrafa cheia de água e fechada estoura no 
congelador: de  4 0C a 0 0C, enquanto a garrafa de vidro ou plástico diminui de 
volume ao esfriar-se, a água tem seu volume aumentado. 
 
DILATAÇÃO DOS GASES 
 
 A dilatação dos gases, que é mais acentuada que a dos líquidos, pode ser 
comprovada por uma experiência bem simples. Num balão de vidro, com ar em 
seu interior, introduz-se um canudo dentro do qual há uma gota de óleo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXERCÍCIOS – RESOLVA EM SEU CADERNO 
 
 
2. Que é temperatura? 
 
3. Para que servem os termômetros? 
 
4. Quais são as escalas termométricas mais usadas? 
 
5. O que é dilatação? 
 
6. Numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica -76 0 F. Qual 
será a mesma temperatura na escala Celsius? 
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7. Em Plutão, o planeta mais afastado do sistema solar, a temperatura chega a  
-380 0F. Qual é a temperatura de Plutão na escala Celsius? 
 
       CALOR 
 
 Colocando um cubo de gelo dentro de um 
copo com água quente, constatamos que o gelo se 
derrete e que a água fica fria. 
 
 Qual a causa da alteração na água e no 
gelo? É a água que faz o gelo derreter-se? É o gelo 
que faz a água esfriar? 
 
 A resposta correta é: o gelo se derrete por 
causa do calor que recebe da água. Ou seja, a água transfere calor para o gelo, 
que se aquece e derrete. 
 
 Para compreender como ocorre, de um corpo quente para um corpo frio, a 
passagem dessa estranha energia chamada calor, vamos precisar apenas de um 
pouco de imaginação. 
 
 Considere o resistor quente de um chuveiro elétrico mergulhado em água 
fria. Suponha que pudéssemos penetrar no interior da matéria, onde estão as 
moléculas ou partículas. O que veríamos? Moléculas num contínuo e 
desordenado movimento vibratório. E esse movimento seria mais intenso nas 
partículas do resistor quente do que na água fria. 
 
 Assim, quanto mais aquecido estiver o corpo, maior será a vibração de 
suas moléculas. Dentro do resistor observaríamos as partículas do metal 
vibrando e transferindo parte de sua energia às moléculas da água, que 
passariam a vibrar mais intensamente. Enquanto fosse aumentando a vibração 
das moléculas de água, observaríamos a diminuição da vibração das moléculas 
do metal. 
 
 Dessa forma, podemos entender por que durante o contato as partículas do 
resistor passam a vibrar menos, ocorrendo o inverso com as moléculas da água. 
 
Agora, podemos chegar à seguinte definição: 

CALOR É UMA FORMA DE ENERGIA QUE SE TRANSFERE DE UM CORPO 
QUENTE PARA UM CORPO FRIO ATÉ QUE HAJA EQUILÍBRIO TÉRMICO 
ENTRE ELES. 
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       FONTES DE CALOR 
 
          As fontes de calor podem ser naturais, como o Sol e os vulcões, ou 
artificiais, como as velas, as lâmpadas, o ferro de passar roupa e o chuveiro 
elétrico. 
 Alguns corpos, como os metálicos, são bons condutores de calor. Outros, 
como os de madeira, vidro, borracha e isopor, não conduzem bem o calor. 
  Embora sejam bons condutores de calor, os diversos tipos de metal (ferro, 
prata, chumbo etc.) não realizam essa condução igualmente. A experiência 
descrita a seguir comprova essa afirmação. 

  
 
Numa caixa metálica são introduzidos, por orifícios laterais, bastões de 

prata, cobre, alumínio, ferro e chumbo, de mesmo comprimento e mesma 
espessura. Uma das extremidades dos bastões fica fora da caixa. Essas 
extremidades externas são recobertas de cera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       Alguns metais conduzem melhor o calor do que outros. 

Coloca-se água fervendo dentro da caixa, de modo que os bastões ficam 
totalmente cobertos. Depois de alguns instantes, a cera se derrete primeiro no 
bastão de prata e depois nos outros, na seguinte seqüência: cobre, alumínio e 
ferro. A cera que cobre o bastão de chumbo pode nem chegar a derreter-se. 

 Dessa experiência pode-se concluir que, entre os metais que foram 
utilizados, a prata é o melhor condutor de calor, enquanto o chumbo é o pior. 
 
PROPAGAÇÃO DO CALOR 
 

Como você sabe, a transmissão do calor de um corpo mais quente para 
outro mais frio se dá até que seja atingida uma temperatura de equilíbrio. Essa 
propagação do calor pode ser por condução, convecção ou irradiação. 
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Propagação por condução. 
 
 Se colocarmos a extremidade de um objeto metálico comprido no fogo, em 

pouco tempo a outra extremidade também estará quente. O mesmo acontece 
introduzindo uma pequena colher de metal numa xícara de líquido quente. Esse 
fenômeno ocorre porque as vibrações das moléculas se transmitem para as 
moléculas vizinhas. Não ocorre, no entanto, deslocamento dessas moléculas. 

Na condução, portanto, o calor se propaga de molécula para molécula. Esta 
é uma forma de transmissão do calor característica dos sólidos, embora ocorra, 
menos intensamente, também nos líquidos e gases. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Saiba mais... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recipientes que conservam melhor a temperatura 
 
Nos utensílios de cozinha encontramos bons exemplos de como se comportam 
os diferentes materiais quanto à condução e ao isolamento térmico. O 
alumínio, por exemplo, é bastante empregado na confecção de panelas, pois 
ajuda a cozinhar rapidamente os alimentos; no entanto, como também permite 
uma rápida troca de calor com o ambiente, os alimentos contidos nessas 
panelas se resfriam também rapidamente depois do cozimento. 

O vidro, a cerâmica, a porcelana, a madeira e o aço inoxidável mantêm os 
alimentos quentes por mais tempo. É por isso que se costuma servir feijoada 
ainda bem quente em cumbucas de cerâmica. 
 
Por manter o calor, a cerâmica é usada na  
fabricação de cumbucas, onde a feijoada pode ser 
 servida bem quente. 
 
Adaptado de: Paraná. Física. São Paulo, Ática, 1993.  
v. 2, p. 98. 



Módulo 7                                                                                                       FÍSICA - CEESVO 

 13 

 
Os líquidos e gases não conduzem bem o calor,  com exceção do mercúrio 

e do hidrogênio. A experiência representada na figura ao 
lado permite comprovar que os líquidos são maus 
condutores de calor. Veja que podemos segurar o tubo de 
ensaio na parte inferior sem queimar os dedos, embora a 
água esteja fervendo na parte superior.                 . 
 
 
 
                                                           Os líquidos são maus condutores de calor. 
 
 
 Propagação por convecção. 
 
  Se colocarmos serragem na água 
contida num balão de vidro (recipiente 
muito usado em laboratório) e o levarmos 
ao fogo, veremos a serragem subir e descer 
incessantemente. Isso significa que a água 
sobe, ao ser aquecida, e desce quando 
esfria, formando assim as chamadas 
correntes de convecção. A propagação por 
convecção produzida pelo deslocamento de 
moléculas é característica dos líquidos e gases.              Correntes de convecção.  
 
 As correntes de convecção são usadas no aquecimento de casas, nos 
aparelhos de ar condicionado, nos radiadores de automóveis, sendo res-
ponsáveis também pelo vôo de planadores e asas-delta. 
 

Propagação por irradiação.  
 
Da mesma forma que a luz, o calor do Sol chega à Terra depois de 

atravessar uma grande extensão de vácuo. Essa energia térmica, também 
chamada energia radiante, se propaga pela irradiação. 

Outro exemplo desse tipo de irradiação: quando aquecemos as mãos diante 
de uma fogueira, a maior parte do calor nos é transmitida por irradiação, uma 
vez que a condução do calor pelo ar é pequena e a convecção tende a carregar o 
ar quente para cima. 
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ABSORÇÃO E EMISSÃO DE CALOR 

 
A chama de uma vela, além de emitir luz, emite também energia térmica: o 

calor luminoso. Já a água fervente emite calor, mas não luz: é o chamado calor 
obscuro, produzido por uma fonte quente mas não luminosa e que também se 
propaga por irradiação. 

 
O Sol ou uma lâmpada acesa produzem calor luminoso, enquanto um ferro 

de passar roupa, quando normalmente aquecido, produz calor obscuro. 
 
Certas substâncias deixam passar o calor luminoso, mas impedem a 

passagem do calor obscuro. O vidro é um exemplo. Essa propriedade do vidro é 
usada na construção de estufas destinadas à conservação do calor, como as que 
guardam certas plantas sensíveis à temperatura. 

 
Uma estufa consiste num compartimento de paredes e telhado de vidro, que 

deixam passar o calor luminoso do Sol para dentro do ambiente durante o dia. A 
noite, a estufa impede que o calor obscuro obtido de dia se perca, mantendo as 
plantas aquecidas em seu interior. 

 
Quando um corpo é aquecido ele absorve uma parte do calor e reflete outra. 

Os corpos que absorvem bem o calor são também os que melhor o emitem. Os 
corpos escuros são os que mais absorvem e emitem calor (a fuligem, por 
exemplo, absorve 97% do calor recebido). Já com os corpos claros ou brilhantes 
ocorre o contrário (a prata polida, por exemplo, absorve apenas 6% do calor 
recebido). É por isso que no verão devemos usar roupas claras, pois elas 
absorvem menos calor. No inverno, a preferência deve ser por roupas escuras, 
pois são as que mais absorvem calor. 
  
MEDIDA DA QUANTIDADE DE CALOR 
    
 A quantidade de calor que passa de um corpo para outro pode ser medida. 
A parte da Termologia que se ocupa dessa medição é a Calorimetria. 
São duas as principais unidades de quantidade de calor: 
 
• caloria (cal) — é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 ºC a 
temperatura de 1 g de água, sob pressão normal; 
 
•  quilocaloria (Kcal) — é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 ºC 
a temperatura de 1 kg de água, sob pressão normal. 
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Uma quilocaloria é igual a 1 000 calorias, ou seja, 1 Kcal = 1 000 cal. 
         
        Obs.: 1 cal ~ 4,2 J ( joule )  
 
 

CALOR LATENTE 
 
        Leia o exemplo abaixo: 
 
 Ernesto estava tão animado com sua observação que não teve dúvidas: foi 
para cozinha e resolveu fazer um teste. 
 Pegou uma panela pequena, pesou e colocou nela 100 gramas de gelo e 
juntou 100 ml de água, até quase cobrir os cubos de gelo. Mexeu bem, até que o 
termômetro marcasse perto de 00C. Colocou a panela no fogão, com fogo bem 
baixo, e foi anotando, a cada minuto, o valor da temperatura indicado pelo 
termômetro. 
 Ficou assustado e achou que o termômetro estava quebrado, pois obteve os 
seguintes resultados: 
  

TEMPO (minutos) TEMPERATURA (ºC) 
0 0,1 
1 0,2 
2 0,1 
3 0,2 
4 0,9 
5 2,8 

 
 
    Mas, a partir do quinto minuto, Ernesto percebeu que todo gelo havia 

derretido. Então, a temperatura da água começou a subir. 
    Confiante, Ernesto chegou à seguinte conclusão: enquanto havia gelo na 

água, sua temperatura não variou. Mas, quando todo o gelo derreteu, a 
temperatura começou a aumentar. 



Módulo 7                                                                                                       FÍSICA - CEESVO 

 16 

 
    Como é possível que, quando cedemos calor ao conjunto água-gelo, a 

temperatura não varie? Para compreender esse fenômeno, precisamos analisar a 
estrutura da matéria. 

    Para fundir o gelo é necessário aumentar a energia cinética média das 
moléculas (conjunto de átomos). Mas, quando chegamos à temperatura de 
mudança de fase, precisamos de energia para quebrar a ligação entre as 
moléculas. Isso significa que a energia que está sendo fornecida ao gelo é, em 
sua maior parte, usada para quebrar as ligações químicas entre as moléculas, e 
não para aumentar a energia cinética média delas! 

 
    O conceito de calor latente é usado para representar esse fenômeno. 
 
 
 

 
 
 
 

 
      Para cálculo do calor latente usa-se a seguinte relação: 
 
 
Onde:  L = calor latente 
           ∆Q = quantidade de calor 
           m =  massa da substância 
 
 
 
 
Se quisermos calcular também a quantidade de calor usamos a seguinte 
fórmula:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALOR LATENTE (L) É A QUANTIDADE DE CALOR NECESSÁRIA 
PARA FAZER UMA CERTA MASSA (m) DE UMA SUBSTÂNCIA 
MUDAR DE FASE SEM ALTERAR A SUA TEMPERATURA. 

L = 
m

Q∆  

 ∆Q = m · L      
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  Abaixo temos o valor do calor latente para diversas substâncias e a 

temperatura na qual ocorre a mudança de estado. 
 

Tabela   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Como podemos observar, essas tabelas foram construídas medindo-se 

temperaturas em situação em que a pressão vale 1 atmosfera. Posteriormente, 
veremos a influência da pressão sobre os pontos de mudança de estado das 
substâncias. 
 
 
      EXEMPLO:  

 
  1. Um bloco de gelo de massa 200 g está a 0º C. Determine a quantidade de 
calor que se deve fornecer a esse bloco para transformá- lo totalmente em 
água a 0º C.  
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Obs.: procurar o calor latente ( L) da água a 0º C na tabela da pág.17.                     
 
      Então:   L = 80 cal /g 
                        m = 200 g 
                  
                         ∆Q = m · L 
                         ∆Q = 200 · 80            
                         ∆Q = 16000 cal    
 
 CALOR ESPECÍFICO 
 
 Corpos de materiais diferentes aquecidos sob mesma temperatura não 
recebem, necessariamente, a mesma quantidade de calor. Existe, portanto, uma 
característica que faz com que certas substâncias absorvam mais ou menos calor 
que outras. Essa característica é o calor específico da substância.  

 O calor específico é definido como a quantidade de calor necessária para 
elevar em 1 ºC a temperatura de 1 g de uma substância. 
 
         Veja na tabela abaixo o calor específico de algumas substâncias: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
A quantidade de calor necessária para aquecer um corpo de temperatura t1 

para temperatura t2 é calculada pela fórmula: 
 

                                                                                                   
 
 
Sendo: 

        Q = quantidade de calor  
        m = massa da substância 
         c =  calor específico 

                                       ∆ t = variação de temperatura   

Q = m .c .∆ t 
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  Para termos a variação de temperatura subtraímos a temperatura final ( T2 ) da 
inicial ( T1 ).  
    
  ∆ t = T2  - T1 
 
    EXEMPLO:  
 
    A. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma 
barra de ferro de 30 ºC a 55 ºC, sabendo que sua massa vale 800 g. 
 
Obs.: Procurar o calor específico ( c ) do ferro na tabela da pág. 18. 
  
Então: c = 0,117 cal /g ·ºC 
            m = 800g  
            T1 = 30 ºC     T2 = 55 ºC             
                                                              ∆t = T2 - T1         
Q = m · c · ∆t                                        ∆t = 55 - 30 
Q = 800 ·0,117 · 25                               ∆t = 25 ºC 
Q = 2340 cal                  
 

 
 B. Uma substância de 10g tem que absorver 50cal para que sua temperatura 

varie em 10 ºC. Qual é o calor específico dessa substância? 
 
  Q = 50 cal         m = 10g        ∆ t = 10 ºC 
 
  c = ? 
     

  Q = m . c . ∆ t 

  50 = 10 . c . 10 
 
  50 = 100 · c 
 

   c =  
100

50  

   
   c= 0,5 cal/g ·ºC 
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        Efeitos do calor 
 
 O calor é responsável tanto pelo aquecimento e pela dilatação dos corpos 
como pelas mudanças de estado físico das substâncias. Aquecimento, dilatação 
e mudança de estado físico são os efeitos físicos do calor. 
 O calor pode também provocar a decomposição e a combinação de 
substâncias, como ocorre na eletrólise da água e na obtenção do sulfeto de ferro, 
respectivamente. Essas reações são exemplos de efeitos químicos do calor. 
Outros efeitos do calor: 

� efeitos fisiológicos, como as sensações de quente e frio; 
 
� efeitos mecânicos, como os observados em máquinas a 

vapor, locomotivas e navios, que transformam calor em 
movimento. 

 
 

EXERCÍCIOS — RESPONDA EM SEU CADERNO 
 
   8. Como se classificam as fontes de calor? Dê exemplos. 
 
   9. Quais são as três formas de propagação do calor? 
 
  10. O que é calor específico de uma substância? 
 
  11. Cite os principais efeitos do calor. 
      

  12.  O calor específico de um material é 0,2 cal/g . ºC. Isso significa que para 
elevar em 30 ºC a temperatura de 500g desse material é necessário uma 
quantidade de calor “Q” em calorias de: 
 
a) 1500               b) 3000                    c) 36000                    d) 75000  
 
    13. Para elevar a temperatura de l00g de água de 22 ºC até 32 ºC, é necessária 
uma quantidade de calor, em calorias, de: 

 
a) 5400 
b) 3200 
c) 2200 
d) 1000 

Procurar o calor específico ( c ) na tabela da página 18.  
 
 


