
 
 

Quantidade de calor 
 
     Depois de vermos os processos de transferência de calor 
(condução, convecção e irradiação), passaremos agora, aos 
processos matemáticos que nos permite calcular a quantidade 
de calor trocado entre os corpos envolvidos na transmissão de 
calor. Veremos, também, o significado físico e matemático de 
calor especifico e capacidade térmica, de grande utilidade 
prática no cotidiano.     
 
 

1. Recordar o sentido físico de calor 
 
    Como vimos, Calor é energia térmica em trânsito, que se 
transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de 
menor temperatura. Um corpo, ao receber ou perder calor, 
sofrerá apenas uma mudança de temperatura ou será 
submetido a uma mudança de fase. 
     A unidade de medida de calor é a Caloria. Uma caloria é a 
quantidade de calor necessária para que 1 grama de água 
pura, sob pressão normal, sofra a elevação de temperatura de 
1

o
C. 

     Como calor é uma forma de energia, podemos utilizar a 
unidade de medida de energia, o Joule (J), para medirmos 
também quantidades de calor. A relação entre as unidades 
Caloria e Joule é colocada a seguir: 
 
 

1 cal  4,186 J  

 
 

2. Capacidade Térmica de um Corpo 
 
    Consideremos dois corpos de mesma massa, à temperatura 
ambiente, mas de materiais diferentes: o primeiro corpo é um 
bloco de ferro de 1 kg, e o segundo, 1 kg  de água. 
    Expondo os recipientes à mesma chama de gás, durante o 
mesmo intervalo de tempo (2 minutos, por exemplo), 
verificaremos que o bloco de ferro atinge uma temperatura em 
que será quase impossível apanhá-lo diretamente com a mão. 
Entretanto, se o litro de água receber a mesma quantidade de 
calor, teremos água morna. 
    Note que isso significa dizer que se dois corpos de mesma 
massa, mas de materiais diferentes, recebem a mesma 
quantidade de calor, eles sofrem variações de temperatura 
diferentes, ou seja, têm comportamentos térmicos diferentes. 
Veja que o ferro sofreu um aumento de temperatura muito 
maior do que a água. 
     Portanto, quando dois corpos recebem a mesma 
quantidade de calor, mas apresentam variações de 
temperatura diferentes, dizemos que eles possuem 
capacidades térmicas diferentes. 
   Assim, a capacidade térmica (C,) de um corpo é definida 
pela relação entre a quantidade de calor trocada (cedido ou 
recebido) e a correspondente variação de temperatura: 
 

 Q
C

t
 

 
Unidades Usuais: 
Q............caloria (cal); 

t............Celsius (
o
C); 

C...........cal/
o
C. 

 
   Vejamos um outro exemplo: 
 

 
 
   Nos exemplos acima, para o corpo A temos CA = 5 cal/g e CB = 
10 cal/g o que significa que devemos fornecer, ao corpo A, 5 cal 
para cada aumento de 1°C, enquanto que para o corpo B, são 
necessários  10 cal para provocar o mesmo efeito. 
     Obs: Não se esqueça que Capacidade Térmica é uma 
característica do corpo e não da substância que o corpo é feito. 
Portanto, por exemplo, diferentes blocos de alumínio têm 
diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma 
substância. 
 

3. Calor especifico de uma Substância 
 
    Aprendemos que, quando um corpo cede ou perde calor, este 
é submetido a uma variação de temperatura. Verificaremos que 
a quantidade de calor cedida ou perdida por este corpo depende  
da massa desse corpo, do tipo de material (substância)  que o 
corpo é feito e da variação de temperatura sofrida por este 
corpo. 
     Considerando um corpo de massa m, se este perder ou 
ganhar certa quantidade de calor, que chamaremos de Q, 

sofrerá um aumento ou diminuição de temperatura t, de modo 
que: 
 

   .  . Q m c t  

 
Unidades Usuais: 
Q.................. cal; 
m............grama (g); 
c............ cal/g.

o
C; 

t............Celsius (
o
C). 

 
     A equação cima é conhecida como equação fundamental da 
calorimetria. 
     Na equação acima, o símbolo c é um coeficiente denominado 
calor especifico, seu valor depende do material que o corpo é 
feito, isto é, o calor especifico é característico de cada material, 
seus valores para cada substância, são determinados 
cuidadosamente em laboratório. Apresentamos, abaixo, alguns 
valores de calor específicos de algumas substâncias.  
    

Substância Calor Específico (cal/g.
o
C) 

Água 1,0 

Álcool 0,58 

Alumínio 0,219 

Chumbo 0,031 

Cobre 0,093 

Ferro 0,11 

Gelo 0,55 

Mercúrio 0,033 

Prata 0,056 

Vidro 0,2 

vapor d'água 0,48 



 
 

    Observando a tabela acima, notamos, por exemplo, que o 

calor especifico do ferro é 
cal

c 0,11
g C

, o que significa que 

para elevar em 1°C a temperatura da massa de 1g de ferro, 
devemos fornecer a essa massa 0,11 cal de calor.  
 
    Observando, ainda, a tabela acima, percebemos que o 
Calor Especifico da água é bem maior do que os calores 
específicos de quase todas as outras substâncias. Podemos 
concluir que, cedendo-se a mesma quantidade de calor a 
massas iguais de água e de outra substância, observa-se que 
a massa de água se aquece muito menos. 
 

 
 
Podemos, ainda, relacionar a Caoacidade térmica C de um 
corpo com o Calor especifico c da substância que o corpo é 
feito, onde teremos  
 

C m c                          (prove isto!) 

 
 

4. Trocas de Calor  
 

    Como já sabemos, quando dois corpos de temperaturas 
diferentes são postos em contato, o corpo de maior 
temperatura cederá calor para o de menor temperatura, sendo 
que, o corpo que cede calor diminuirá de temperatura e o que 
recebe, é óbvio, aumenta de temperatura até que esses 
corpos alcancem temperaturas iguais, o equilíbrio térmico. A 
figura abaixo procura mostrar isso.  
 
    Observando a figura, 
suponhamos que o corpo A cede 
20 cal para o corpo B, dizemos 

que A cedeu 
AQ 20cal  (o 

sinal menos indica perda de 
calor), já o corpo B recebeu 20 
cal, dizemos que B recebeu 

BQ 20cal . Veja, então, que: 

       
 

A BQ Q    ou    A BQ Q 0  

 
 
Podemos, então, concluir o seguinte: 

 
   Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma 
algébrica das quantidades de calor trocados entre os 
corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, é 
nula. 
 

1 2 3 ... 0nQ Q Q Q  

 

Exercícios de Aplicação 
 

01.  Por que a água é utilizada para a refrigeração dos motores 
de automóveis? 
 

02.  Sabe-se que os desertos são muito quentes durante o dia e 
bastante frios à noite. Então, que conclusão você pode tirar a 
respeito do calor específico da areia? 

 

03.  Qual a capacidade térmica de um corpo que recebe 700 cal 
de calor para elevar sua temperatura de 20

o
C para 90

o
C ? 

 

04.  Quantas calorias uma massa de 1 kg de água a 30 
o
C deve 

receber para que sua temperatura passe a 70 
o
C. O calor 

específico da água é 1 cal/ g. 
o
C. 

 

05.  Um corpo de massa igual a 10 kg recebeu 20 kcal, e sua 
temperatura passou de 50 

o
C para 100 

o
C. Responda: 

 

(a) Qual o calor específico desse corpo ? 
(b) Qual a capacidade térmica desse corpo ? 
 

06.  Determine a quantidade de calor que 200 g de água deve 
perder para que sua temperatura diminua de 30

o
 C para 15

o
 C. O 

calor específico da água é 1 cal/ g. 
o
C. 

 
07.  Em cada caso a seguir determine a capacidade térmica de 
um corpo cujo diagrama calor x temperatura é: 
 
(a) 
 
 

(b) (c) 

 
 
 
 
 

08. A razão mais forte para não se usar a água como substância 
termométrica (em termômetros) é: 
A)  porque ela é líquida; 
B)  porque seu calor especifico a é muito alto; 
C) porque seu calor especifico é muito baixo; 
D) porque sua dilatação é irregular; 
 

09. (UNIMEP-SP) Num recipiente, colocamos 250 g de água a 
100 

o
C e, em seguida, mais 1000 g de água a 0

o
C. Admitindo 

que não haja perda de calor para o recipiente e para o ambiente, 
a temperatura final dos 1250 g de água será de: 
(a) 80 

o
C; (b) 75 

o
C; (c) 60 

o
C;          

(d) 25 
o
C; (e) 20 

o
C;   

 

10. (PUC-SP) Em um calorímetro de capacidade térmica de 200 
cal/

o
C, contendo 300 g de água a 20 

o
C, é introduzido um corpo 

sólido de massa 100 g, estando o mesmo a uma temperatura de 
650 

o
C. Obtém-se o equilíbrio térmico final a 50 

o
C. Dado o calor 

específico da água = 1 cal/g
o
C. Supondo desprezível as perdas 

de calor, determinar o calor específico do corpo sólido. 
 

11. O gráfico representa a quantidade de calor absorvida por 
dois corpos, A e B, de massas iguais, em função da temperatura.  
 

Responda:  

a) A capacidade 
térmica de cada 
corpo é? 

b) Qual deles possui 
maior calor 
especifico?  

 
 

12. Num dia ensolarado, a água do mar não se aquece tão 

rapidamente quanto a areia de uma praia. Isso acontece porque:  
 

A) o calor específico da água é bem maior que o da areia.  



 
 

B) a capacidade térmica da água é pequena.  
C) o calor latente da água é pequeno.   
D) o volume de água é muito grande.  
E) o calor específico da areia é maior que o da água.  

 

13. (PUC-MG) Considere dois corpos A e B de mesma massa 

de substâncias diferentes. Cedendo a mesma  quantidade de 
calor para os dois corpos, a variação de temperatura será 
maior no corpo:  
 

A) de menor densidade.       
B) cuja temperatura inicial é maior.   
C) de menor temperatura inicial.   
D) de maior capacidade térmica.  
E) de menor calor específico.  

 

14. (F. Carlos Chagas - SP) Dois corpos X e Y recebem a 

mesma quantidade de calor por minuto. Em 5 min a 
temperatura do corpo X aumenta 30 °C e a temperatura do 
corpo Y aumenta 60 °C. Não havendo mudança de estado, 
pode-se afirmar corretamente que:  
 
A) a massa de Y é o dobro da massa de X.  
B) o calor específico de X é o dobro do calor específico de Y.   
C) o calor específico de Y é o dobro do calor específico de X.    
D) a capacidade térmica de X é o dobro da capacidade 
térmica de Y.  
E) a capacidade térmica de Y é o dobro da capacidade 
térmica de X.  
 

15. Fuvest-SP) Um atleta envolve sua perna com uma bolsa 
de água quente contendo 600 g de água à temperatura inicial 
de 90 °C, Após 4 h ele observa que a temperatura da água é 
de 42 °C, A perda média de energia da água por unidade de 
tempo é: (Dado: c = 1,0 cal/g °C.)  
 

A) 2,0 cal/s    B) 18 cal/s   C) 120 cal/s   
D) 8,4 cal/s   E) 1,0 cal/s  

 
16. (Esan-SP) Uma bacia contém 18 litros de água à 
temperatura de 24 

o
C. Desprezando-se a capacidade térmica 

da bacia e as perdas para o ambiente, pode-se obter uma 
mistura á temperatura final de 36 

o
C. despejando-se na bacia 

certa quantidade de água a 72 
o
C. Essa quantidade de água 

deverá ser de:  
 
A) 7,5 litros   B) 6,0 litros         C) 4,5 litros        D) 3,0 litros  
 
17. (FCC-BA) Num calorímetro colocar-se 80,0 g de água a 
50,0 °C, 20,0 g de água a 30,0 °C e um pedaço de cobre, à 
temperatura de 100,0 °C. 0 calor especifico da água é 
constante e igual a 1,0 cal/g °C. 0 pedaço de cobre tem 
capacidade térmica igual a 2,0 cal/°C. Desprezando-se as 
trocas de calor tanto entre o calorímetro e o exterior como 
entre o calorímetro e a mistura, qual será, aproximadamente, 
o valor da temperatura da mistura, em graus Celsius, quando 
esta estiver em equilíbrio térmico?  
 
A)  46,0     B)  60,0      C)  47,1    D) 70,0       E) 80,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito 
 

1) Devido a seu alto calor 
especifico 
2) Baixo calor especifico 
3) 10 cal/g 
4) 40.000 cal ou 40 kcal 
5) a) 0,04 cal/g°c;  b)400 cal/g 
6) – 3000 cal ou -3 kcal 
7) a) 2 cal/g   b) 4 cal/g 
8) B 
9) E 

10)  0,25 cal/g
o
C   

11) a) A: 30 cal/g; B: 
20 cal/g.  b) corpo A 
12) A 
13) E 
14) D 
15) A 
16) A 
17) B  

 


