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RESUMO UNIDADE 2
Temperatura, calor e dilatação



UNIDADE 2: TEMPERATURA, CALOR E DILATAÇÃO

Temperatura: é a medida do grau de agitação das partículas que constituem uma
substância. Unidade no SI: Kelvin (K).

Calor: é energia térmica em trânsito, de um corpo para outro, devido a diferença de
temperatura, sempre fluindo espontaneamente do corpo de maior temperatura para o
de menor temperatura. Unidade no SI: Joule (J).

Fonte: http://andre-godinho-cfq-8a.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html



Lei Zero da Termodinâmica
Lei do Equilíbrio Térmico:

Se dois corpos A e B estiverem separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro
corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si.



Termômetros e Escalas de Temperatura

Fonte: https://www.infoenem.com.br/calor-e-temperatura-conheca-as-escalas-termometricas/

à

Variação de temperatura:

∆"#= ∆"% ∆"&= 1,8. ∆"#



Mecanismos de Transferência de calor

A transferência de calor ocorre de três formas:
condução, convecção e radiação térmica.

Fonte: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-9.html



Quantidade de calor sensível
Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo, para exclusivamente
variar sua temperatura.

1 cal = 4,186 J

Calor específico: Indica a energia necessária para uma unidade de massa variar sua
temperatura em uma unidade. Característica da substância.
Unidade SI: J/kg.K

Exemplos:

cgelo = 2100 J/kg.K ≈ 0,5 cal/g.oC
cágua = 4190 J/kg.K ≈ 1,0 cal/g.oC

Q = m.c.DT
Q = quantidade de calor (J)
m = massa (kg)
c = calor específico (J/kg.K)
DT = variação de temperatura (K ou oC)



Mudanças de Fase

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2013/04/cursos-do-blog-termologia-optica-e-ondas_9.html



Quantidade de calor latente
Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo, para
exclusivamente mudar de estado físico.

Calor latente: Indica a energia necessária para uma unidade de massa mudar de estado 
físico sem variar a sua temperatura.
Unidade SI: J/kg

Q = m.L Q = quantidade de calor (J)
m = massa (kg)
L = calor latente (J/kg)

L > 0 – absorve calor durante a mudança 

L < 0 – cede calor durante a mudança

Exemplos:

Lfusão gelo = 3,34x105 J/kg ≈ 80 cal/g
L vaporização água = 2,26x106 J/kg ≈ 540 cal/g



Curva de aquecimento da água

A: aquecimento do gelo (p = 1 atm)
B: fusão do gelo a 0 ºC
C: aquecimento da água líquida
D: vaporização da água líquida a 100 ºC
E: aquecimento do vapor

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2013/04/cursos-do-blog-termologia-optica-e-ondas_9.html



Dilatação Térmica
A dilatação pode ser:

Exemplos para Tf > Ti:



Dilatação dos Líquidos



Atenção para as unidades de medida 
a serem utilizadas na resolução dos 

exercícios!

Dúvidas devem ser enviadas por 
mensagem!

Bons estudos!


