
Roteiro 28 – Determinação do calor específico de uma 
substância 

OBJETIVO

Este roteiro sugere dois procedimentos para a determinação do calor específico de 
substâncias e como proceder para obter medidas confiáveis e precisas. No decorrer da 
prática  você  será  instigado  porque  usar  os  valores  de  parâmetros  experimentais 
sugeridos no roteiro e a calcular os valores dos calores específicos como os erros no 
decorrer da prática. 

Por que determinar o calor específico da água e de outras substâncias que já estão 
tabeladas?

O objetivo aqui é aprender como calcular calores específicos, reproduzindo valores 
já  tabelados  com  erros  experimentais  razoáveis,  tornando-o  confiante  no  que  você 
aprendeu teoricamente, familiarizando-o com os procedimentos laboratoriais e colocando-
o a par das dificuldade3s experimentais.

PREPARAÇÃO

Estudos preliminares: Leia e faça um resumo de duas a quatro folhas sifite do livro 
texto fisica, Halliday, Resnic e Krane, vol.2, capítulo 23, quinta edição. Este resumo deve 
conter os seguintes itens:
1. O que é calor especifico e qual a diferença entre calor específico e capacidade 
térmica.
2. Uma  discussão  sobre  conservação  de  energia  e  a  equivalência  entre  energia 
elétrica e térmica.
3. A tabela com os valores dos calores específicos mostrados no texto deste livro, 
para  que  você  tenha  a  noção  da  ordem  de  grandeza  dos  calores  específicos  dos 
materiais utilizados nesta prática.

Este  resumo  pode  ser  usado  como  introdução  teórica  do  seu  relatório  a  ser 
entregue no prazo de uma semana do final da prática.

Depois de estudar o capítulo responda as questões conceituais formular]das no fim 
do  capítulo. Duas destas serão  perguntas feitas pelo professor antes de inicio da prática 
valendo 10% da nota do curso

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
 
MATERIAL NECESSÁRIO 

• Uma garrafa térmica com capacidade de 250 ml.
• Um  sistema  elétrico  com  fonte  de  tensão,  voltímetro,  amperímetro  e  uma 

resistência elétrica para transferir calor para dentro da garrafa térmica.
• Amostras de cobre em abundância na forma de discos de 50g cada e 60g de 

alumínio na forma de  três cubos de 20g cada.
• Becker graduado e termômetros.
• Um sistema de aquecimento de água composto de uma lamparina e um suporte 

para o Becker.

A figura 1 mostra um esquema da montagem experimental.



Figura1. Aparato experimental para a determinação do calor específico.

O sistema alternativo para transferir calor à amostra consiste em derramais água 
quente  no  interior  da  garrafa  com a  amostra.  A figura  2  mostra  um esquema desta 
montagem experimental.

Figura 2 : Esquema experimenta alternativo.

Prática 1 - Determinação da capacidade térmica do sistema adiabático

A medição dos calores específicos é feito dentro de uma garrafa térmica com capacidade 
de 250 ml. O calor absorvido pela garrafa deve ser levado em conta no cálculo específico 
da amostra. Para a medida da capacidade térmica da garrafa:

• Anote os erros experimentais de todos os parâmetro
• Meça a temperatura inicial no interior da garrafa.
• Aqueça 230 g de água a 60°C e despeje na garrafa. Evite perda de calor neste  

processo. Feche a boca do Becker com um papel laminado para evitar evaporação 
da água e para apressar o seu aquecimento. Mantenha a garrafa próxima de onde 
a água é aquecida e seja ágil na transferência da água do Becker para a garrafa.

• Espere 3 min até que o sistema atinja o equilíbrio térmico.
• Meça a temperatura de equilíbrio.
• Calcule o ganho de calor pela garrafa e determine quantos gramas de água seriam 

necessários para absorver este calor com a mesma variação de temperatura, ou 
seja, determine a equivalente em água da garrafa térmica.

• Não esqueça de calcular o erro experimental
Observe que a capacidade térmica da garrafa não pode ser determinada até que o calor 
específico dá água não seja conhecido.



Prática 2 - Medição do calor específico da água

Antes  de  iniciar  esta  medida  esfrie  o  interior  da  garrafa  térmica  trazendo-a 
temperatura ambiente. Isto pode ser feito deixando a garrafa por 1 min sob água corrente 
de torneira.

Para obter o calor específico da água proceda conforme as instruções abaixo:
• Nunca ligue a resistência elétrica sem que esta esteja mergulhada em água. Preze 

pelo bom estado dos equipamentos.
• Usando um Becker com água, mergulhe a resistência na água e ajuste a tensão 

em 20 V.
• Anote o valor da corrente no amperímetro.
• Transfira a Resistência elétrica para dentro da garrafa com 230 m de água, ligue a 

resistência e cronometre 500 seg. Mantenha a garrafa térmica sob agitação para 
homogeneizar a temperatura no interior.

• Anote  a  variação  de  temperatura  da  água.  Com  estes  dados  e  sabendo  o 
equivalente em água da garrafa térmica determine o calor específico da água.

• Não esqueça de calcular o erro.

O seu relatório deve conter a resposta das seguintes questões:
a) Porque se deve ajustar o valor da tensão na resistência em um Becker separado 

antes de colocar a resistência elétrica dentro da garrafa térmica?
b) Podemos considerar 230 ml de água a 230 g de água?
c) Qual  seria  o  problema se não enchêssemos a  garrafa  térmica  para  fazer  esta 

medida?  O  equivalente  em  água  da  garrafa  térmica  seria  o  mesmo  se  a 
enchêssemos pela metade? 

d) Qual  seria  o  problema  de  cronometrar  apenas  60  seg  ao  invés  de  500  seg 
proposto? Compare o erro relativo em T em cada caso. 

e) Qual seria o problema em cronometrar 1500 seg? Você acha que a garrafa térmica 
é eficiente para conservar o calor por quanto tempo? Como você poderia verificar a 
confiabilidade da garrafa térmica?

f) Qual o problema de medir o calor de água usando variações muito grandes de 
temperatura?

Prática 3 - Medição do calor específico do cobre:

a) Primeiro procedimento
Antes de iniciar esta medida esfrie o interior da garrafa térmica sob água corrente 

trazendo-a a temperatura ambiente. Observe se a temperatura da água é mesma que a 
temperatura  ambiente.  Proceda  conforme  as  instruções  abaixo  para  obter  o  calor 
específico do cobre:
1. coloque 250 g de água na forma de discos o interior da garrafa térmica.
2. Adicione a resistência por 200 s. Espere até que o sistema atinja o equilíbrio e 

meça  a  variação  de  temperatura.  Agite  o  interior  da  garrafa  para  apressar  o  
equilíbrio térmico.

3. A partir destes dados, com o calor específico da água calculado no item 3* e com o  
equivalente em gramas da água da garrafa determine o calor especifico do cobre 
com o erro experimental.

O seu relatório deve conter a resposta das seguintes questões:
a) Por que é necessário usar a água na determinação do calor específico do cobre 

por este procedimento?
b) Ao utilizar apenas 150 ml de água a garrafa ficou apenas meio cheia. Será que 



nesta  caso o equivalente  em água da garrafa  térmica  pode ser  considerado o 
mesmo que você calculou no item 2?

c) Qual é o inconveniente de se usar uma massa de água maoir do que 150 ml e 
encher a garrafa térmica?

d) Por  que  não  se  deve  esperar  demasiado  tempo  para  que  o  sistema  atinja  o 
equilíbrio térmico?

e) Qual é a dificuldade de se usar uma massa de cobre maior neste procedimento? O 
que você espera que aconteça se o cobre encostar na resistência elétrica?

b) Segundo procedimento

Antes  de  iniciar  esta  medida  esfrie  o  interior  da  garrafa  térmica  trazendo-a 
temperatura ambiente. Pode-se calcular o calor especifico do cobre sem usar o sistema 
elétrico, precedendo da seguinte forma:
1. Troque a tampa da garrafa térmica por uma que não tenha os contatos térmicos e a 

resistência.
2. Coloque 900 g de cobre no interior de garrafa (18 discos de 50 g).
3. Aqueça 120 g de água em um Becker à aproximadamente 80°C.
4. Despeje a água na garrafa e espere o sistema atingir o equilíbrio. Agite o sistema 

para apresar o equilíbrio. Evite perda de calor neste procedimento. Mantenha a 
garrafa próxima do Becker e seja ágil ao transferir do Becker para a garrafa.

5. Meça a variaçãi de temperatura. A partir destes dados e com o valor da capacidade 
térmica da água calculada no item 3 determine o calor específico do cobre.

6. Compare o valor e o erro obtido neste procedimento com o procedimento anterior.
Neste  procedimento  misturamos  água  quente  ao  cobre  ara  determinar  o  calor 

especifico do cobre. Você é capaz de explicar porque não é possível determinar o calor 
específico adicionando água quente à água fria?

Nas questões do item 3 foi perguntado qual seria o problema de se medir variações 
muito grandes de temperatura, na qual você respondeu corretamente que é porque o 
calor especifico muda a temperatura. Neste item estamos trabalhando com temperaturas 
de 80°C. Você saberia dizer se podemos desprezar a variação do calor específico entre a  
temperatura ambiente e 80°C?

O seu relatório deve conter a resposta das seguintes questões:
a) Pelo procedimento deste item, o equivalente em água da garrafa térmica pode ser  

considerado o mesmo que você calculou no item 1?
b) O erro nesta medida é menor que aquele obtido com o primeiro procedimento. A 

que você atribuiu este erro menor?
c) Porque o calor especifico obtido por este procedimento é mais confiável?

Prática 4 - Medição de calor específico do alumínio

Antes  de  iniciar  esta  medida  esfrie  o  interior  da  garrafa  térmica  trazendo-a  a 
temperatura  ambiente.  Para  obter  o  calor  específico  do  alumínio  proceda  como  no 
segundo  procedimento  usado  para  o  cobre,  se  é  que  você  concorda  que  este 
procedimento deu resultados melhores:
1. Coloque os três cubos de alumínio (60 g) no interior da garrafa térmica.
2. Aqueça 100 g de água em um Becker a 80°C.
3. Despeje a água na garrafa e agite até o sistema entrar em equilíbrio.
4. Meça a variação de temperatura.
5. Com os dados e com os resultados dos itens 2 e 3 determine o calor específico do  



alumínio.
6. Não esqueça o erro.

O seu relatório deve conter a resposta da seguinte questão:
a. Neste procedimento você pode considerar o equivalente em água da garrafa igual 

ao que você calculou no item 2?

Prática 5 - Medição do calor especifico de uma substância desconhecida

Com o que você aprendeu nesta prática, escola alguma substância desconhecida 
para medir o calor especifico através de um dos procedimentos usados para o cobre.

O seu relatório pode conter a resposta das seguintes questões no que se refere a 
este item: 
1. É  possível  medir  o  calor  especifico  de  qualquer  substância  por  estes 

procedimentos? Por exemplo, gelo, sal, oxigênio.
2. Você seria capaz de propor um aparato diferente para medir o calor especifico e 

que dê um erro  experimental  razoável?  Ou ainda,  você  seria  capaz de propor 
melhorias nesta prática de medir o calor especifico da água com erro menor que 
1%? Se tiver, pode-se faze disto um bom trabalho de iniciação cientifica.
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