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Caros companheiros professores; 

 

 Apresento uma sequência de atividades, desenvolvidas com uma turma de 2°ano 

do ensino médio, na disciplina Física, envolvendo o conteúdo de calorimetria. Esta 

sequência é o produto resultante da pesquisa de mestrado, realizada por mim cujo título 

foi: “O ensino de Física térmica na perspectiva da aprendizagem significativa: uma 

aplicação no ensino médio”; sob orientação da professora doutora Maria Eugênia Silva 

Nunes, no programa de Mestrado Profissional de Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 O trabalho teve como objetivo principal utilizar metodologias diversificadas de 

ensino à luz da teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel, e da 

aprendizagem significativa crítica de Marco Antônio Moreira, tendo em vista uma 

aprendizagem potencialmente significativa dos conceitos de calorimetria. De acordo 

com a análise, os diversos recursos utilizados contribuíram para a aprendizagem 

significativa dos conceitos de calorimetria para a maior parte do grupo envolvido. 

 As atividades aqui descritas poderão servir como guia para o ensino e a 

aprendizagem significativa dos conceitos de calorimetria. Estas atividades foram 

preparadas de forma a possibilitar a participação ativa do educando, de maneira a 

favorecer uma compreensão concernente dos conceitos. O trabalho permitiu concluir, 

que uma das formas de verificar a ocorrência de aprendizagem significativa, esta 

associada ao uso dos conceitos estudados para resolver situações problemas diversas. 

  

Marta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

 Há uma preocupação crescente com o ensino e aprendizagem de Física, motivo 

pelo qual pesquisas diversas vem sendo desenvolvidas, no sentido de aprimorar o fazer 

pedagógico atendendo a tantas demandas da atualidade. Busca-se hoje, uma 

aprendizagem que permita ao indivíduo transferir os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula para outros cenários e entendemos que isto poderá ocorrer, quando o educando 

tiver uma compreensão clara, diferenciada e concernente dos conceitos estudados. 

Conforme já destacado por Bransford et al. (2007), saber não é mais lembrar e repetir 

informações e sim encontrá-las e usá-las. 

Entendemos que uma compreensão nos moldes já destacados, perpassa por uma 

aprendizagem que seja potencialmente significativa. A teoria de Ausubel et al.(1980) 

apresenta reflexões sobre a aprendizagem significativa. Para ele, o fator que mais 

interfere na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Os conhecimentos existentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo servem de ancoragem para os conhecimentos novos. 

Desta forma, se um conhecimento não encontrar a ancoragem necessária, será aprendido 

de maneira literal e arbitrária e não de maneira significativa. Segundo o autor, em 

alguns casos é necessário haver uma aprendizagem mecânica quando um conhecimento 

é inteiramente novo. Ausubel et al.(1980) propõe a criação de uma “fertilidade” no 

educando por meio dos organizadores prévios para facilitar a aquisição de novos 

conceitos. Ele considera organizadores prévios, os materiais introdutórios mais gerais e 

inclusivos, aos quais serão ligados os conteúdos específicos. 

Desenvolvemos este trabalho direcionado para o conteúdo de calorimetria pela 

sua aplicação em situações cotidianas diversas, com as quais os alunos convivem 

corriqueiramente e para as quais atribuem significados muitas vezes, não condizentes 

com os conceitos físicos.  

Ao sugerir o trabalho embasado nas teorias de Ausubel et al. (1980) e Moreira 

(2010), queremos propor um processo em que o professor inicia seu trabalho lançando 

mão de recursos que possibilitem mensurar o nível de desenvolvimento dos alunos em 

relação à existência dos conceitos “subsunçores”
1
 e a partir disso, escolhe o material 

                                                           
1
 Para Ausubel et al. (1980) subsunçores são conceitos ou proposições relevantes existentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo, aos quais uma nova informação será ligada.   

 



didático de apoio adequado para a construção dos “organizadores prévios”
2
 e 

finalmente, desenvolve as atividades de ensino propícias.  

                                                           
2
Organizadores Prévios, segundo Ausubel et al (1980), são materiais introdutórios apresentados antes do 

próprio material a ser aprendido, que tem como principal função servir de ponte entre o que o aprendiz já 

sabe e o que ele deve saber 



 

Questionário inicial Q1 

 

Reportando-se a proposta da aprendizagem significativa em que, segundo 

Ausubel et al.(1980) o fator determinante para a ocorrência da aprendizagem 

significativa é aquilo que o aluno já sabe, denominados por este autor de conceitos 

“subsunçores”.  Partindo desta premissa, elaboramos o questionário Q1 com base em 

conceitos considerados, no entender das pesquisadoras, necessários de estarem 

formulados na estrutura cognitiva dos sujeitos, para estudar a calorimetria. 

Esta escolha foi pautada nas seguintes justificativas: para trabalhar trocas de 

calor entre corpos ou sistemas utilizam-se fontes de energia (combustíveis) tornando-se 

necessário compreender de onde vem esse calor, quais fontes de energia estão 

disponíveis em nosso cotidiano e/ou em laboratórios de ensino para serem utilizadas. 

Em diversas situações de aplicação da equação da calorimetria, o calor utilizado para 

gerar energia térmica, provém de conversões de energia, como, por exemplo, a 

transformação de energia elétrica em térmica em um ebulidor submerso em água. As 

substâncias que são utilizadas nos sistemas a serem estudados na calorimetria 

normalmente estão submetidas a paredes que podem permitir ou dificultar trocas de 

calor, ou seja, paredes diatérmicas ou adiabáticas. O processo de aquecimento tratado na 

equação da calorimetria envolve agitação térmica das moléculas e consequentemente 

variação da temperatura, desta forma, exige do discente que se compreenda o que é 

temperatura, que fatores causam variação na temperatura e que unidades podem ser 

utilizadas. Faz-se também necessário conhecer que instrumento poderá utilizar para 

realizar medição da temperatura. O calorímetro possibilita verificar trocas de calor entre 

duas ou mais substâncias. Para trabalhar com este equipamento faz-se necessário definir 

equilíbrio térmico. A equação da calorimetria trabalha o calor absorvido ou liberado 

pelas substâncias através do aquecimento ou resfriamento das mesmas. Isto exigirá do 

aluno conhecimentos prévios sobre como o calor se transfere de um corpo a outro nas 

trocas de calor.  

 Assim, o questionário Q1, apresentado a seguir, buscou avaliar os 

conhecimentos do aluno acerca dos subsunçores necessários para o aprendizado do  

conteúdo calorimetria. 

 

 



 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL SOBRE OS CONCEITOS “SUBSUNÇORES” – Q1 

 

1) Conceitue sistemas, diferenciando-os em: abertos, fechados e isolados. 

Exemplifique. 

 

2) A queima de qualquer combustível recebe o nome de combustão. O calor 

liberado durante a combustão pode ser definido como sendo: 

a) Medida da agitação térmica das moléculas; 

b) Energia transferida para outro corpo durante a queima do combustível; 

c) Medida da temperatura da chama; 

d) Quantidade de energia absorvida pela chama vinda do combustível. 

 

3) Sabemos da existência de diversos combustíveis. Entre eles podemos citar: álcool, 

carvão vegetal, gases, gasolina, lenha, óleo diesel e petróleo. O combustível mais usado 

nas residências é o gás GLP(gás liquefeito de petróleo). Este gás na presença de uma 

centelha realiza combustão convertendo (Fig.:1): 

a) Energia elétrica em energia química; 

b) Energia química em energia térmica; 

c) Energia química em energia elétrica; 

d) Energia elétrica em energia luminosa. 

 

Figura 1: Aquecimento de panela em um fogão a gás 

Fonte: Livro Física 2 GREF, pág.:30 

 



4) Entende-se por massa a quantidade de matéria que constitui um corpo. Entre as 

unidades abaixo, aquelas que podem ser usadas como medida da massa de um corpo 

são: 

      a) Kg  b) ml  c) g  d) dm  e) Km 

 

5) Descreva as equações de energia cinética, elástica e potencial gravitacional  

mostrando como se relacionam as grandezas nestas equações. 

 

6) Misturam-se em um recipiente, massas diferentes de um mesmo líquido. A primeira 

massa (A) numa temperatura de 160º C e a segunda (B) a 30º C. As duas amostras são 

misturadas num terceiro recipiente, onde está acoplado um termômetro. Depois de 

algum tempo observa-se que: 

a) o líquido A, cede calor para o líquido B até que ambos estejam na mesma 

temperatura. 

b) o líquido B, por possuir maior quantidade de calor, cede calor para A, reduzindo sua 

temperatura. 

c) há transferência de calor de B para A até que seja atingida a temperatura de equilíbrio 

térmico. 

d) embora não haja transferência de calor de B para A, depois de algum tempo a 

temperatura do dois será a mesma. 

 

7) Sabemos que, fisicamente, calor é a transferência de energia de um sistema para 

outro, devido à diferença de temperatura entre os mesmos. As figuras a seguir ilustram 

os processos de transmissão de calor. A alternativa que representa corretamente a 

sequência dos processos visualizados é: 

 

Figura 2: Transmissão de calor A 

 
Fonte:http://www.if.ufrgs.br/~leila/propaga.htm 

 

 

Figura 3: Transmissão de calor B 

http://www.if.ufrgs.br/~leila/propaga.htm


 
Fonte:http://www.aulas-fisica-quimica.com/7e-11html 

 

 

 

Figura 4: Transmissão de calor C 

 
Fonte:http://www.desconversa.com.br/física/tag/irradiação 

 

a) condução, convecção, radiação;   

b) convecção, radiação, condução; 

c) radiação, convecção, condução; 

d) condução, radiação convecção. 

 

8) Uma pessoa ao medir sua temperatura corporal em um termômetro graduado na 

escala Kelvin encontra 309°K. Quanto vale esta temperatura na escala Celsius? 

 

9) Um aluno, estudante do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual “Ribeiro de 

Oliveira”, deixou seu computador ligado por 10 horas em um final de semana. Sabendo 

que a potência de seu equipamento é de 500 W e que o preço de cada KWh de energia 

custa R$0,50 pode-se afirmar que pagará a mais em sua conta de energia: 

a) R$3,00 b) R$ 25,00 c) R$2,50  d) R$ 0,25 

 

10) O gráfico a seguir representa as variações de temperatura, em função da quantidade 

de calor, absorvido por determinada substância.   

 

Gráfico 1- Temperatura em função da quantidade de calor 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/7e-11html


 

Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/exe-ter-7.htm 

 

Analisando o gráfico acima, responda: 

a) Em que intervalo, há variação da quantidade de calor com temperatura constante? 

b) Calcule a inclinação da reta para a variação de temperatura de 0 a 40 °C 

c) Como se relacionam as grandezas calor e temperatura neste gráfico? 

d) Que grandezas físicas você conhece que se relacionam de maneira direta? E de 

maneira inversa? 

 

11) Diferencie paredes diatérmicas de adiabáticas. 

 

12) Você conhece algum tipo de termômetro? Como funciona o termômetro que você 

conhece? Conceitue temperatura. 

 

http://www.fisicaevestibular.com.br/exe-ter-7.htm


 Organizadores prévios” para o ensino de calorimetria 

 

Analisando os resultados do questionário Q1, o professor pode avaliar quais 

conceitos “subsunçores” não estão bem estabelecidos para os seus estudantes. Propomos 

uma sequência de atividades que podem ser usadas em sua totalidade ou em partes 

dependendo da necessidade detectada pelo professor. Cada atividade trabalha com um 

ou mais “subsunçores” necessários para o ensino de calorimetria.  Estas atividades estão 

divididas em aulas. 

Aula 01- Relação Entre Grandezas e Conversão de Energia 

 

Aula 02- Constituição da Matéria, Sistemas, Temperatura, Energia, Trabalho e 

Potência 

 

Aula 03- Calor, Temperatura e Combustível 

 

Aula 04- Funcionamento dos Termômetros, Conceito de Equilíbrio Térmico, 

Escalas Termométricas, Paredes Térmicas 

 

 

Aula 05- Processos de Transmissão de Calor 

 

 

 



AULA 01- RELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS e CONVERSÃO DE ENERGIA 

  

Uma análise cuidadosa dos resultados da pesquisa (Machado 2015), permitiu 

considerar esta atividade como muito importante para que o aluno tenha compreensão 

clara de como as grandezas trabalhadas na Física se relacionam. O grupo pesquisado 

demonstrou pouco domínio destas relações no questionário Q1. O resultado observado 

após as aulas de calorimetria permitiu verificar que uma quantidade representativa de 

estudantes, conseguiu analisar corretamente as grandezas das equações em questão. As 

atividades da aula 1 estão apresentadas a seguir. Observou-se que a atividade 

experimental facilitou a compreensão da relação entre as grandezas, sendo um recurso 

recomendado. O simulador computacional teve ótima aceitação e se mostrou eficiente 

para revisar conversão de energia. As seguintes atividades foram desenvolvidas. 

Atividade 1 

 

OBJETIVO: Identificar a relação entre grandezas diretamente proporcionais 

reconhecendo-as em contextos diversos.   

 

RECURSOS: Tubo transparente, com escala de volume, régua e água.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilizando-se de um tubo de ensaio, de uma régua e 

de água, foi registrado pelos alunos o valor da altura de água na coluna do tubo para 

diferentes quantidades de ml de água colocada no mesmo. Realizadas as medições 

solicitou-se dos alunos a interpretação dos resultados, direcionando-os através de 

questões orais e escritas, desenvolvidas em dupla. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1) O que ocorre com a altura à medida que é colocado mais água no tubo? 

2) Como se relacionam as grandezas altura da coluna de água e volume de água? 

3) Que característica apresenta o gráfico de grandezas que se relacionam de maneira 

direta? Faça um esboço deste gráfico. 

4) Que outras grandezas físicas se relacionam da mesma maneira que esta? 

5) Registre em poucas palavras, o que são grandezas diretamente proporcionais. 

6) Registre expressões em que se verifica este tipo de relação. 

 

 

Atividade 2 

 

OBJETIVO: Identificar grandezas inversamente proporcionais reconhecendo-as em 

contextos diversos. 

 

RECURSOS: 4 latas (leite) com, respectivamente, 1 furo, 2 furos, 3 furos e 4 furos, 

respectivamente; um cronômetro; água. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Para mostrar relação entre grandezas inversas, 

encheu-se com água cada latinha e fez-se o registro do tempo que cada uma delas 



gastava para esvaziar. A seguir direcionou-se a análise dos dados obtidos através de 

questionamentos orais e atividades escritas, desenvolvidas em dupla. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1) O que ocorre com o tempo gasto para a vazão de água em cada lata? 

2) Como se relacionam as grandezas tempo de escoamento e quantidade de furos? 

3) Que característica apresenta o gráfico de grandezas que se relacionam de maneira 

inversa? Represente-o. 

4) Que outras grandezas físicas se relacionam da mesma maneira que esta? 

5) Registre em poucas palavras, o que são grandezas inversamente proporcionais e dê 

exemplos de grandezas físicas que se relacionam desta maneira. 

6) Registre expressões em que se verifica este tipo de relação. 

 

 

Atividade 3 

 

OBJETIVO: Rever conceitos de energia, conversão de energia. 

 

RECURSOS: Simulador Computacional Energy Forms and Changes e Energy Skate 

Park: Basics. 

Fonte:file:///C:/Program%20Files%20%28x86%29/PhET/en/simulation/radio-

waves.html 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esse simulador apresenta diversas formas de energia 

bem como a conversão das mesmas. É possível trabalhar através do simulador: energia 

térmica, elétrica, mecânica, potencial gravitacional, cinética, química e luminosa.  

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: (podem ser desenvolvidas durante a utilização do 

simulador, oralmente) 

1) Que formas de energia você visualizou na simulação 1? 

2) Quais as conversões de energia você identificou nesta simulação?  

3) Em que situação de sua vida cotidiana você as observa? Fale exemplos. 

4) Quais as formas de energia você verifica na simulação 2? 

5) O que ocorre com o movimento do skate quando o mesmo está na Terra? E em 

Júpiter? E no espaço? 

6) A que você atribui esta diferença no movimento do skate em cada caso? 

7) Que energia está aumentando e diminuindo quando do movimento na Terra? E 

na Lua? E em Júpiter? 

8) O que pode ser concluído em relação aos fatores que interferem na variação da 

energia cinética e potencial gravitacional. 

 

file:///E:/Program%20Files%20(x86)/PhET/en/simulation/radio-waves.html
file:///E:/Program%20Files%20(x86)/PhET/en/simulation/radio-waves.html


AULA 02- CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA, SISTEMAS, TEMPERATURA, 

ENERGIA, TRABALHO E POTÊNCIA. 

 

 

 Os conceitos de Potência e Trabalho permitem estabelecer relações importantes 

no estudo de calorimetria para fins de aplicação. Observou-se na pesquisa realizada 

(MACHADO, 2015) que estas atividades atenderam bem à conceituação de 

Constituição da Matéria, Temperatura e Sistemas. Observou-se novamente ótima 

aceitação do recurso computacional, podendo este ser indicado para retomada dos 

conceitos aqui mencionados.  

 

Atividade 1-  Revisão sobre Energia e Conservação de Energia 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS:  

Querido aluno (a), as questões a seguir se destinam a revisar os conceitos de energia já 

estudados em séries anteriores, necessários para uma compreensão mais significativa da 

calorimetria. Façam com atenção. Obrigada. 

 

1) O trabalho realizado sobre um corpo, quando aplicamos a ele uma força, e esta 

produz certo deslocamento é dado pela equação T = F. d. cos ɵ. A força pode ser 

totalmente convertida em trabalho quando é aplicada no sentido do deslocamento, ou 

parcialmente quando aplicada formando um ângulo diferente de 0° com o 

deslocamento. Nos casos em que a força faz 90º com o deslocamento o trabalho é zero, 

pois cos 90º é zero. Ilustre situações em que se pode identificar trabalho realizado. 

2) (ALVARES, B.A; LUZ, A.M.R. 2012 - modificada) Uma pessoa arrasta um corpo 

sobre uma superfície horizontal exercendo, sobre ele, uma força de 10N como mostra a 

figura deste exercício. Sabendo-se que o corpo desloca de A até B, responda: 

 

Figura 5: Ilustração de aplicação de Força 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o valor do ângulo entre a força F e o deslocamento do corpo? 

b) Qual foi o trabalho realizado pela pessoa? Explore todas as unidades ao resolver a 

questão. 

3) Sabe-se que a energia de movimento é chamada energia cinética. Em um carro a 

energia que está acumulada no combustível é transformada em energia de movimento 

do carro. Em um liquidificador a energia elétrica é transformada em energia de 



movimento (GREF,2001, p.107). Sabemos que a energia cinética é calculada por E= ½ 

mv
2
. Qual a energia cinética de um corpo de 4 Kg quando este passa por um 

determinado ponto com velocidade de 3 m/s? Qual será a unidade desta energia?  

4)Nas usinas hidrelétricas existe uma barragem  que armazena a água, a uma certa altura 

em relação à turbina. Devido à atração gravitacional da terra sobre a água, pode-se dizer 

que o sistema Terra-água armazena uma forma de energia que denominamos potencial 

gravitacional. Esta energia pode ser potencialmente transformada em energia cinética 

quando, através de tubos, a água atinja as turbinas. Qualquer objeto que se afaste da 

Terra pode armazenar energia potencial gravitacional (GREF,2001,p.107). A energia 

potencial gravitacional é dada por: Ep= m.g.h. Uma pessoa, situada no alto de um 

prédio cuja altura é de 6,0 m, deixa cair um corpo de massa m = 10,0 kg. (Considere 

gravidade de 10m/s
2
) 

a)Qual é Ep gravitacional do corpo, no alto do prédio?  

b)Qual é a Ep gravitacional do corpo ao passar por um ponto B, a uma altura h= 1,0 m 

acima do solo? 

c)Qual o trabalho realizado pelo peso do corpo no deslocamento de A para B? Expresse 

a unidade do trabalho. 

5) Ao esticar um elástico,dar corda em um relógio ou esticar uma mola transfere-se para 

estes uma quantidade de energia  que é chamada energia potencial  elástica, dada por 

Ep= ½ KX
2
. Suponha que uma mola de constante elástica 50N/m seja comprimida de 

20cm.  

a)Qual a energia elástica armazenada pela mola?  

b)Sabe-se que quando uma forma de energia deixa de existir, aparece uma outra de 

mesma quantidade. Este princípio é conhecido como princípio da conservação de 

energia. Em quais outras formas de energia poderia ser transformada a energia elástica? 

6)Em alguns aparelhos como o micro-ondas, necessitamos saber a rapidez com que se 

processam as transformações de um tipo de energia em outra. A potência é a grandeza 

que nos permite verificar a variação da energia em função do tempo, quando uma 

máquina está em funcionamento. Pode-se afirmar que um equipamento é tanto mais 

potente quanto maior for o trabalho que realiza num dado intervalo de tempo. A 

potência é calculada por: P = ∆T/∆t. Determine a potência de um chuveiro que converte 

7800J de energia em trabalho num intervalo de tempo de 2s.   

 

 

Atividade 2- Simulador States of Matter: Basics 

 

OBJETIVO: Visualizar constituição da matéria. Permitir ao educando a conceituação de 

sistemas identificando sistemas abertos, fechados e isolados. 

 

RECURSOS: Simulador computacional: States of Matter: Basics Disponível em: 

file:///C:/Program%20Files%20%28x86%29/PhET/en/simulation/radio-waves.html 

Acesso em: 17/01/2014 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Antes de iniciar a simulação apresentou-se o 

simulador conceituando sistema bem como sistema aberto, fechado e isolado a partir do 

sistema que seria estudado. Através do simulador permitiu-se aos alunos visualizarem 

sistemas constituídos por moléculas de água, oxigênio, entre outros. Explorou-se 

utilizando o simulador, diversas substâncias em estados físicos diferentes, mostrando a 

organização das moléculas em cada estado, bem como forças de interação, distância 

entre as moléculas. Como o simulador permitia fornecer calor ao sistema, isto foi 

file:///E:/Program%20Files%20(x86)/PhET/en/simulation/radio-waves.html


realizado interpelando os alunos sobre o que ocorria com as moléculas ao aquecer e 

resfriar o sistema, levando-os a construírem o conceito de temperatura e reforçando o 

conceito de calor.  

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: (escritas) 

1)Baseando-se na simulação que você observou e discutiu, redija uma explicação para: 

a) constituição da matéria; 

b) conceito de temperatura; 

c) conceito de calor. 

 

 



AULA 03- CALOR, TEMPERATURA E COMBUSTÍVEL 

 

 A atividade desenvolvida nesta aula permite interação entre os estudantes, que 

podem ser convidados a organizarem-se em grupos. Pode-se aproveitar a tabela 2 do 

texto também como motivação, uma vez que a mesma apresenta a quantidade de energia 

armazenada nos alimentos, o que poderá despertar curiosidade dos estudantes para o 

tema calorimetria. 

 

Atividade 1 

 

OBJETIVO: Levar o aluno a formalizar conceitos de combustíveis e calor. 

 

RECURSOS: Texto (GREF, 2005) 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Entregou-se o texto disponibilizado abaixo e pediu-se 

aos alunos que em dupla fizessem a leitura, respondendo as questões exploratórias 

disponibilizadas no próprio texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TEXTO SUGERIDO: 

Produção de calor- Texto adaptado, livro do GREF (2005, p.30,31,32,33,34,35)  

Os fornos, fogões e aquecedores em geral tem seu funcionamento baseado na queima de um 

combustível ou na utilização de um resistor. No primeiro caso, há transformação de energia química em 

energia térmica, enquanto no segundo há transformação de energia elétrica em energia térmica. 

Nas residências, o combustível mais utilizado nos fogões e fornos é o GLP ( gás liquefeito de 

petróleo), contido em botijões de gás, que, ao ser liberado, entra em contato com o oxigênio do ar e, na 

presença de uma centelha, transforma energia química em energia térmica. A combustão do gás permite o 

cozimento dos alimentos. 

Esse processo recebe o nome de combustão. A energia transferida para a vizinhança (calor) depende 

do combustível usado e do seu fluxo. O conhecimento desses valores é importante para o 

dimensionamento dos queimadores e, em geral, para o planejamento, construção e uso de fogões e outros 

aquecedores. 

Nos motores de automóvel, de outros veículos, e nas turbinas de avião, a energia necessária para a 

produção do movimento também é proveniente da queima de um combustível (gasolina, álcool, óleo 

diesel ou querosene). A quantidade de calor liberada durante a queima completa de uma unidade de massa 

da substância recebe o nome de calor de combustão. O valor do calor de combustão é utilizado para 

permitir a comparação da quantidade de calor liberada por massas iguais de diferentes combustíveis. A 

tabela 1- Combustíveis e combustão (abaixo), fornece o calor de combustão de algumas substâncias.  

 A energia necessária para a manutenção e desempenho do corpo humano é proveniente da reação 

de queima dos alimentos. A tabela 2 – Informação nutricional dos alimentos destaca alguns nutrientes 

existentes em vários alimentos e a energia absorvida. 

 O conhecimento da energia liberada pelos alimentos no organismo é de interesse de médicos e 

nutricionistas, uma vez que uma alimentação com excesso de calorias, leva em geral à obesidade e a 

doenças vasculares. 

 Mudanças no estado físico das substâncias também envolvem trocas de calor entre elas, o que 

permite identificar em uma delas uma fonte de calor. 

 Calor de dissolução é a designação da propriedade das substâncias que, ao serem misturadas em 

água, assumem o papel de fonte de calor em relação à vizinhança. 

 Em todos esses processos em que ocorrem trocas de calor, os sistemas mais quentes aquecem os 

mais frios. Dessa forma, “fonte de calor” é qualquer sistema que esteja mais quente que sua vizinhança. 

Na Física, o calor é definido como uma das formas de transferência de energia entre sistemas, em virtude 

da diferença de temperatura entre eles. 

 Desse modo, nos processos de combustão, condensação, dissolução, solidificação, atrito, choque 

mecânico e compressão dos gases, a troca de calor se dá no sentido de aquecer a vizinhança. Por isso, tais 

processos podem ser entendidos como produtores de calor. 

 Quase todas as fontes de energia utilizadas na Terra tem origem na energia proveniente do sol. A 

gasolina, o óleo diesel e os derivados do petróleo são formados pelos fósseis vegetais e animais, assim 

como os alimentos, a lenha e o carvão vegetal, produzidos pelas plantas, são resultados da transformação 

da energia proveniente do sol (através da fotossíntese) em energia química de ligação, principalmente do 

carbono e hidrogênio. 

 A pergunta que fica é: Que origem tem a energia solar? 

Tabela 1- Combustível e calor de combustão 

Combustível Calor de combustão ( Kcal/ Kg) 

Álcool etílico (etanol) * 6400 

Álcool metílico (metanol) ** 4700 

Carvão vegetal 7800 

Coque 7200 

Gás hidrogênio 28670 

Gás manufaturado 5600 a 8300 

Gás natural 11900 

Gasolina 11100 

Lenha 2800 a 4400 

Óleo diesel 10900 

Petróleo 11900 

Querosene 10900 

TNT 3600 

* é obtido de cana-de-acúcar, mandioca, madeira. 

** é obtido de carvão, gás natural, petróleo. 



Tabela 2- Informação nutricional de alimentos e energia 

 
Questões exploratórias 

1)(GREF,2001- adaptada) Consultando a  tabela 1: 

a) Indique o combustível que libera maior quantidade de calor por unidade de massa. 

b) Compare a quantidade de calor liberada pela massa de álcool metílico e gasolina.  

2) (GREF,2001)Para enchermos uma bola de futebol, é necessário adaptar a ela um 

“bico”, que diminui a área por onde o ar é expelido. Se o corpo da bomba for de metal, é 

possível perceber que, ao efetuarmos essa operação, a bomba apresenta um determinado 

aquecimento. Explique por que isso ocorre. 

3)A partir da leitura do texto, conceitue calor, citando “fontes de calor” identificadas no 

texto ou em seu cotidiano. 

4)Elabore uma refeição, baseando-se na tabela02 e calcule a quantidade de calorias 

ingeridas. 

5)Entre os conhecimentos científicos listados no texto, quais deles já estudou em séries 

anteriores? Liste outros já estudados e não citados no texto. 



AULA 04- FUNCIONAMENTO DOS TERMÔMETROS, CONCEITO DE 

EQUILÍBRIO TÉRMICO, ESCALAS TERMOMÉTRICAS, PAREDES 

TÉRMICAS 

  

 Segundo a teoria da aprendizagem significativa é muito importante a utilização 

de materiais que estabeleçam uma relação substantiva com a realidade do aluno. Isto 

concorre para uma melhor compreensão do assunto. O aluno, inicialmente faz uso de 

seus conhecimentos intuitivos, permitindo ao educador mediar a reelaboração de seus 

conceitos, tornando-os mais ricos e melhor elaborados. 

 

Atividade 1 

 

OBJETIVO: Permitir a compreensão sobre o funcionamento dos termômetros. Verificar 

situação de equilíbrio térmico a partir de dados experimentais. Rever unidades de 

medidas de temperatura. 

 

MATERIAIS : Termômetros clínicos, termômetros de laboratório, café, leite 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Inicialmente foram mostrados os termômetros aos 

alunos permitindo-os manusearem os mesmos. A seguir foram questionados sobre o 

funcionamento dos mesmos. Partindo da observação e de reflexões os alunos foram 

levados a compreenderem como funcionam os termômetros, bem como as unidades de 

medida de temperatura. Explorou-se a conversão de unidades de temperatura através de 

exposição feita no quadro. Posteriormente permitiu-se aos alunos medirem a 

temperatura do leite, formularem hipótese sobre o que iria acontecer ao misturar o café 

e o leite em um calorímetro. Os alunos realizaram a experiência e a partir da 

temperatura obtida, foram levados a conceituarem equilíbrio térmico. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1)(Questão apresentada antes da realização do experimento) Formule sua hipótese: 

Tendo o leite no calorímetro a uma dada temperatura inicial, o que você acha que 

poderá ocorrer com a temperatura do mesmo, ao misturar certa quantidade de café,  

estando o café numa temperatura inicial maior que a do leite. 

2)(Questão apresentada depois da realização do experimento) Sua hipótese foi 

confirmada? Como você explica o fato ocorrido? Como poderia ser denominada esta 

temperatura final? 

3)Expresse em  Kelvin a temperatura de 37º C. 

4) A temperatura de ebulição do nitrogênio líquido é 78K. Expresse esta temperatura e 

ºC. 

5) A temperatura de um corpo se elevou em 52ºC. Qual foi a elevação da temperatura 

Kelvin desse corpo?   

 

Atividade 2 

 

OBJETIVO: Observar o comportamento de sistemas a temperaturas diferentes quando 

colocados em contato através de paredes diatérmicas e adiatérmicas. Conceituar paredes 

diatérmicas e adiatérmicas. 



 

RECURSOS: 2 latas de metal, caixa de isopor, termômetro de álcool, água à 

temperatura ambiente e aquecida. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os alunos, de posse das orientações abaixo, 

desenvolveram a atividade experimental, respondendo às questões exploratórias 

conforme registro a seguir. 

Atividade desenvolvida pelos estudantes 

Coloque na caixa de isopor dois recipientes de metal, com volumes de água de 50cm
3
 a 

temperaturas iniciais diferentes, TA e TB. Os copos devem estar em contato físico 

através de uma das paredes de maior área. 

 

1)Registre as temperaturas iniciais e a hora em que começa a fazer as medidas. 

TA =         
o
C           TB =           

o
C 

2)Meça e registre numa tabela a temperatura em intervalos de (aproximadamente) 1 

minuto, e registre as temperaturas por alguns minutos. 

 

Tabela 1- Tempo em função da temperatura 

Intervalo de tempo 

(minutos) 

Temperatura ( 
o
C) 

Amostra A B 

1   

2   

3   

4   

Etc.   

 

3)Trace um gráfico das temperaturas em função do tempo, e indique as temperaturas 

correspondentes aos dois copos com símbolos  diferentes, por exemplo, TA e TB. 

 

Gráfico 2- Temperatura X tempo 

 

 

 

 

 

4)Observando o gráfico acima tente explicar como variou a temperatura da água contida 

nos copos durante o intervalo de tempo em que os copos de metal permaneceram em 

contato?  

 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1) Explique o que aconteceu com as  massas de água dos recipientes nos dois 

casos. 

Recipientes de metal: 

 

 

Recipientes de isopor:  

t (min) 

0C 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2)Qual dos materiais tem propriedades diatérmicas?  

 

3)Qual dos materiais tem propriedades adiatérmicas?  

 

Coloque agora três recipientes condutores, recipientes de metal, dentro da caixa 

de isopor. Coloque no meio o recipiente com a água quente e nas laterais as duas com 

água fria laterais, separadas por um material isolante. Em cada latinha deixe um 

termômetro para registro das temperaturas.  

 

1-Após um minuto observe as temperaturas nos três recipientes e registre suas 

observações em relação aos resultados encontrados. 

 

2-Retire o material isolante, deixando por mais 1 min e registre novamente suas 

observações. 

 

QUESTÃO EXPLORATÓRIA: 

1) Diferencie paredes diatérmicas e paredes adiatérmicas (adiabáticas) 

 

Atividade modificada. Forma original disponível em: 

(http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&v

ed=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcederj.if.ufrj.br%2Fmodulo5%2FPr%25E1tic

a%25201.doc.rtf&ei=Tk_kUsXJLc2EkQeliIDoCw&usg=AFQjCNEWeWvBSEkUTEc

H8USyA1VhroStqA&bvm=bv.59930103,d.eW0) Acesso em 16/01/2014. 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcederj.if.ufrj.br%2Fmodulo5%2FPr%25E1tica%25201.doc.rtf&ei=Tk_kUsXJLc2EkQeliIDoCw&usg=AFQjCNEWeWvBSEkUTEcH8USyA1VhroStqA&bvm=bv.59930103,d.eW0
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcederj.if.ufrj.br%2Fmodulo5%2FPr%25E1tica%25201.doc.rtf&ei=Tk_kUsXJLc2EkQeliIDoCw&usg=AFQjCNEWeWvBSEkUTEcH8USyA1VhroStqA&bvm=bv.59930103,d.eW0
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcederj.if.ufrj.br%2Fmodulo5%2FPr%25E1tica%25201.doc.rtf&ei=Tk_kUsXJLc2EkQeliIDoCw&usg=AFQjCNEWeWvBSEkUTEcH8USyA1VhroStqA&bvm=bv.59930103,d.eW0
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcederj.if.ufrj.br%2Fmodulo5%2FPr%25E1tica%25201.doc.rtf&ei=Tk_kUsXJLc2EkQeliIDoCw&usg=AFQjCNEWeWvBSEkUTEcH8USyA1VhroStqA&bvm=bv.59930103,d.eW0


AULA 05- PROCESSOS DE TRANSMISSÃO DE CALOR 

  

 Foi observado pela autora (MACHADO 2015) um grande envolvimento dos 

alunos nesta atividade, principalmente ao serem trabalhadas as radiações ionizantes e 

não ionizantes. Pode-se considerar que esta atividade se mostrou eficiente para trabalhar 

os processos de transmissão de calor mesmo com o grande número de conceitos 

envolvidos. Destaca-se novamente a necessidade da contextualização dos conceitos com 

o cotidiano. No trabalho aplicado em sala de aula isto foi essencial para a participação 

ativa dos estudantes. Deve-se levar em conta a necessidade de que o professor faça a 

mediação necessária, levando os alunos a estabelecerem relação entre os conceitos 

Físicos trabalhados e as diversas aplicações possíveis. Esta não é uma tarefa simples e 

direta, se não for incentivada poderá não ocorrer. 

 

Atividade 1 

 

OBJETIVO: Observar os processos de transmissão de calor. Conceituar transmissão de 

calor por condução, convecção e radiação. 

 

RECURSOS: Garfo constituído por dois arames de materiais diferentes aos quais foram 

prendidas as tachinhas com vela, isqueiro, canudinho de refresco, permanganato de 

potássio, fogareiro, becker, água, circuito elétrico com lâmpadas incandescentes, data 

show, computador. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Num primeiro momento mostrou-se aos alunos o 

aparato: garfo de cobre e zinco, com tachinhas presas aos dois fios, de cobre e de zinco. 

Pediu-se aos alunos que observassem o que iria ocorrer a partir do aquecimento da base 

do aparato onde estavam enrolados os dois fios. A partir da observação questionou-se 

aos alunos o porquê do fato ocorrido, levando-os a concluírem sobre a condução de 

calor através dos fios. Posteriormente, para mostrar o processo de convecção, colocou-

se sobre uma chama um frasco de vidro, introduzindo-se dentro deste recipiente um 

comprimido de permanganato de potássio, com a ajuda de um canudo de refrigerante, 

permitindo a observação por algum tempo. Num terceiro momento, visando conceituar 

a transmissão de calor por radiação, pediu-se aos alunos que aproximassem as mãos das 

lâmpadas incandescentes, ligadas em um circuito elétrico e falassem o que sentiam. A 

seguir foi apresentado o conceito de ondas mostrando imagens das mesmas e também o 

espectro eletromagnético, trabalhando radiação ionizante e não ionizante a partir do 

mesmo.  

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS:  

Formule sua hipótese: O que você acha que ocorrerá se você aquecer o cabo do garfo? 

 

QUESTÕES: (atividade de condução) 

01) O que justifica o desprendimento das tachinhas do fio? 

02) Elas caem todas ao mesmo tempo? Existe algum tipo de ordem na queda das 

tachinhas?Como você imagina que se dá a propagação de calor através do metal. 



03) Cite exemplos de materiais utilizados em seu cotidiano que se aquecem da mesma 

maneira. 

 

QUESTÕES: ( atividade de convecção) 

01) O que você observa no experimento? 

02) Como você explica a movimentação da cor na água?Justifique sua resposta. 

 

QUESTÕES: (atividade de radiação) 

1) O que você sentiu ao aproximar as mãos da chama? 

2) Como você explica o fato ocorrido? 

3) Que outras fontes irradiam energia da mesma forma? 

4) Partindo de sua observação do espectro e tendo conhecimento de que a energia 

emitida pelo celular é proporcional à frequência da onda, pode-se afirmar que ele causa 

câncer? Justifique. 

 

 



CONTEÚDOS DE CALORIMETRIA 

 

 Após as atividades descritas anteriormente, que tiveram como objetivo fornecer 

as ideias ancora necessárias ao estudo de calorimetria e reavaliando o nível de 

desenvolvimento dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados, foram 

desenvolvidos os conteúdos de calorimetria, conforme descritos a seguir. Priorizaram-se 

atividades que permitissem participação ativa dos estudantes conforme já relatado. Fez-

se uso de atividades diversificadas de ensino visando melhor atender as diferenças 

individuais dos sujeitos. 

 

AULA 01- CALORIMETRIA – CONTEXTO HISTÓRICO 

  

 Conforme destacado por Nascimento ( apud Carvalho, 2012) trabalhar a história 

da ciência seria uma forma de possibilitar aos estudantes visualizarem a dinâmica na 

construção do conhecimento, bem como suas crises e interrupções em função da 

realidade de cada época. Neste sentido propusemos a atividade descrita a seguir, cujo 

resultado evidencia a capacidade dos alunos de retirar informações de textos, 

elaborando seu próprio conhecimento. 

 

OBJETIVO: Permitir visualização por parte dos alunos, dos diversos contextos 

históricos e culturais em que se dá construção do conhecimento. Permitir que o 

educando consiga perceber o conhecimento como algo inacabado, em constante 

construção. 

 

RECURSOS: Texto, Fonte: SILVA, A. P. B.; FORATO, T. C. M.; GOMES, J. L. A. M. 

C. Concepções sobre a natureza do calor em diferentes contextos históricos. Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, v.30, n.3, p. 492-537, dez. 2013. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Foi disponibilizado para os estudantes o texto a 

seguir, para que a partir de leitura, discussão em duplas e reflexão respondessem as 

questões propostas no próprio texto. 

 

ATIVIDADE EXPLORATÓRIA: Texto com questões 

 

Um pouco de contexto histórico 

(Texto adaptado do artigo: Concepções sobre a natureza do calor em diferentes 

contextos históricos) 

 

Para tratar da calorimetria falaremos de calor. Para vários pensadores, calor está 

associado ao elemento fogo e o fogo assumiu vários significados. O filósofo pré-

socrático Empédocles de Agrigento (493-433 a.C), por exemplo acreditava que o fogo 

correspondia a um dos elementos primordiais, como também a terra, água e ar, que se 

juntam em quantidades diferentes para formar todas as coisas.  Aristóteles (384-322 

a.C) por influência de Empédocles adotou a ideia dos quatro elementos, associando a 



eles propriedades de umidade e secura, quentura e frieza e também acrescentou o quinto 

elemento que explicaria o mundo natural, o éter que seria  o elemento constituinte dos 

corpos celestes. 

Na mesma época de Aristóteles Epicuro (341-270 a.C.) defendia o atomismo de 

Demócrito (~ 460 a.C.), segundo o qual o Universo e tudo que nele existia seria 

constituído por minúsculas partículas de diferentes formatos, os átomos. Estes se 

encontravam formando toda a matéria existente. De acordo com os atomistas, o calor 

seria produzido por átomos esféricos que se movimentariam livremente no espaço 

vazio. 

Independente da natureza atribuída ao calor, instrumentos foram construídos 

baseados em fenômenos em que havia aquecimento e resfriamento, como os primeiros 

termoscópios.  

Um outro modo de interpretar o mundo, em diferentes culturas da antiguidade 

era a alquimia. Processos envolvendo calor, vinculados a este tipo de interpretação, 

costumam estar associados à ideia de Fogo, purificação, alcahest. 

Outros pensadores como Bacon considerava calor, como o movimento de 

pequenas partículas do corpo sob ação do fogo. Descartes considerava que a sensação 

de calor estava ligada ao movimento entre as partículas, que era comunicado aos nervos. 

A forma como se fazia ciências sofreu várias mudanças no século XVIII, “século da 

razão”. Entre elas, mudava-se a forma de estudar os fenômenos naturais, provenientes, 

principalmente, das necessidades criadas pela revolução industrial, como por exemplo, a 

de gerar combustível. Surgem nesta época duas interpretações diferentes para o calor: 

flogístico e calórico. 

O médico alemão George Ernst Stahl (1669-1734), chamou de flogístico o 

princípio inflável que os corpos possuíam. Ele tentou explicar o que ocorria na 

combustão e calcinação, fenômenos que envolviam alguma relação com o calor. Para 

Stahl, combustão seria baseada na presença de substâncias combustíveis que ao serem 

aquecidas por chamas produziam grande quantidade de calor e calcinação seria a 

transformação da substância a partir de seu aquecimento.  Muitos outros filósofos 

associavam ideias sobre calor ao flogístico.  

No final do século XVIII vários filósofos haviam realizado medições de 

temperatura e desenvolvido diversos tipos de termômetros. Uma melhor compreensão 

da natureza do calor foi possível quando da evolução da precisão dos termômetros. 

Exemplo disto são os estudos feitos por Joseph Black ( 1728-1799) sobre calor 

específico e calor latente. Em suas obras sobre calor específico e calor latente, 

evidencia-se a ideia de calor como quantidade de algo.  

A hipótese do flogístico demorou a chegar na França. Em 1736 a academia de 

Ciências de Paris anunciou prêmio para quem apresentasse a melhor memória 

discutindo a “Natureza do fogo e sua propagação”. Os trabalhos enviados apresentavam 

tanto a visão do elemento primordial, assemelhando-se a de Aristóteles como também 

uma visão mais próxima do calor como um movimento entre a matéria sutil, em que os 

conceitos da mecânica de Newton eram aplicados (FILGUEIRAS, 1996; EULER, 

1752). Contexto este em que viveu Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794).Lavoisier 

possuía conhecimento do que estava sendo desenvolvido em outros países e também na 

Inglaterra.  

Black havia construído um calorímetro e Lavoisier aperfeiçoou este instrumento 

dedicando-se aos estudos de ares (gases) e de decomposição de substâncias. Ele realizou 

uma série de experiências que o levou a questionar o flogístico de Stahl.As experiências 

de Lavoisier permitiram que ele concluísse que a combustão era uma reação química 



que se dava na “atmosfera”, ou seja, existia um elemento presente no ar que permitia a 

combustão a que ele chamou de calórico. 

Os dilemas quanto à natureza do calor no século XVIII não são associados 

apenas ao flogístico e calórico. Lavoisier e Laplace (1780) afirmam: “os Físicos estão 

em desacordo quanto a natureza do calor”. Duas das interpretações dadas na época eram 

a de calor como fluido e calor como movimento, sendo que, destacava a que associava 

calor a movimento.  

Benjamin Thompson (1753-1814) foi um dos defensores da hipótese de calor 

como movimento e apresentou argumentos convincentes para esta hipótese, através da 

realização de uma série de experimentos. Entretanto, a hipótese de calórico e a de 

movimento explicavam distintos aspectos dos fenômenos envolvendo calor no século 

XVIII. 

Outras tentativas de eliminar a teoria do calórico continuaram no século XIX, 

com trabalhos realizados por: Humphry Davy (1778-1829), Thomas Young (1773-

1829). Neste período em que se destacam as buscas para entender às máquinas, está o 

trabalho de Sadi Carnot de 1824, cujos resultados estão mais próximos da hipótese de 

movimento. 

Os trabalhos deJulius Robert Mayer (1814-1878) e James Prescott Joule (1818-

1889) no século XIX, apresentam uma hipótese que associa calor a um tipo de trabalho. 

Os estudos de Mayer, Joule e outros do mesmo período, como Colding e Helmholtz, 

estavam direcionados para a concepção de equivalência entre forças. A força do 

movimento produzia calor, assim como forças elétricas e magnéticas. Como a força viva 

estava associada a movimento, que produzia calor, Helmholtz concluiu que o calor 

também seria um tipo de movimento (COELHO, 2009 e 2012). 

No período em que se estabelecia a ideia de conservação de forças, é introduzido 

o termo energia. Em 1851, Thomson introduziu o conceito de energia mecânica de um 

corpo. Assumindo que a energia de um corpo está associada à sua atividade, e 

analogamente, supondo que calor era concebido como movimento, paulatinamente 

passou-se a adotar calor como energia. 

 Reinterpretando as “conservações” previstas pela filosofia, a conservação da 

energia e o calor como energia em trânsito pareciam responder às perguntas. A hipótese 

de energia e movimento (teoria cinética) ocuparam espaço no final do século XIX e 

início do Século XX. Mas ficam ainda perguntas que não permitem concluir que esta 

seja a resposta final: qual a natureza da energia? Se a energia se transforma e se 

conserva, conservação está associada a ideia de algo, semelhante às afirmações sobre o 

calórico. 

 O texto apresenta, de forma resumida, concepções e hipóteses que permearam a 

definição de calor. Percebe-se no texto que a cultura e visão de mundo de cada época 

influenciam na forma de observação e interpretação dos fenômenos, portanto na 

construção do conhecimento científico. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1) Descreva todas as hipóteses acerca da natureza do calor que estão descritas no texto. 

2) Se você tivesse que definir o calor, em qual das hipóteses você se apoiaria? Justifique 

sua resposta. 

3) A partir do texto o que você pode dizer em relação a construção do conhecimento 

científico. 

 

 

 



 

 

 

 

AULAS 02 e 03 - CALORIMETRIA – CAPACIDADE TÉRMICA, CALOR 

ESPECÍFICO e EQUAÇÃO DA CALORIMETRIA 

 

 As atividades desenvolvidas nestas aulas permitiram que os alunos construíssem 

seu conhecimento a partir de observação, reflexão, análise e interação entre eles e entre 

eles e a pesquisadora. Verificou-se a possibilidade de que o conhecimento fosse 

elaborado pelo estudante a partir de perguntas diversas feitas pela pesquisadora, 

mediando as respostas dadas. 

 

Atividade 1- 

 

OBJETIVO: Desenvolver os conceitos de capacidade térmica e calor específico. 

 

RECURSOS: Massas diferentes de água, termômetro, fogareiro, areia, circuito elétrico 

com lâmpadas. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilizando-se de lâmpadas incandescentes de mesma 

potência, aqueceu-se por um mesmo tempo a mesma massa de água e de areia. 

Permitiu-se que os estudantes realizassem a medição da temperatura inicial e final de 

cada amostra, verificando o baixo calor específico da areia. 

Aquecendo-se massas diferentes de água, em dois recipientes e no mesmo tipo 

de chama, supondo estar sendo fornecida a mesma quantidade de calor para as duas 

amostras os alunos fizeram o registro da variação da temperatura das amostras. A seguir 

solicitou-se que os mesmos calculassem o valor da razão entre a quantidade de calor 

utilizada para aquecer a amostra e a variação de temperatura. Solicitou-se que os 

discentes trabalhassem as unidades de medida do cálculo realizado, mostrando o 

conceito de capacidade térmica. Posteriormente, através de exposição no quadro tomou-

se o valor obtido pelos estudantes, para cada amostra e este foi dividido pela massa 

utilizada em cada amostra, determinando o calor específico das duas amostras, 

permitindo que os estudantes visualizassem que o valor encontrado era o mesmo.  

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: (realizadas em dupla) 

1)Baseando-se nos dados obtidos experimentalmente, como você define a capacidade 

térmica? 

2)Como esta grandeza varia com a temperatura? 

3)Como poderia ser determinada a quantidade de calor, se forem fornecidas a 

capacidade térmica e a variação de temperatura desejada? 

4)Qual a unidade de medida você obteve para a capacidade térmica? 

5)O que é calor específico? Mostre a unidade de medida do mesmo? 

6)Você verificou que para a água líquida, o calor específico deu o mesmo valor? Poder-

se-ia afirmar que no estado sólido este valor seria mantido? Justifique. 

7)Você saberia explicar as brisas marítimas utilizando conceito de densidade  e as 

diferenças de calor específico da areia e da água? 

 



Atividade 2- EQUAÇÃO DA CALORIMETRIA 

 

OBJETIVO: Observar a quantidade de calor absorvida por um sistema, quando 

submetido a um aquecimento. 

 

RECURSOS: Fogareiro, becker, água, termômetro. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Medindo-se a massa de determinada quantidade de 

água e sua temperatura inicial, a mesma foi colocada para aquecer até iniciar a ebulição. 

Medindo a temperatura final da amostra solicitou-se dos alunos que em dupla 

desenvolvessem as questões a seguir. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

1) Porque a temperatura variou? 

2) Utilizando a equação Q = m . c . Δt, calcule quanto de calor que a água 

absorveu?Utilize as unidades para fazer a conta. 

3) O que ocorreria com a temperatura se fosse utilizada o dobro da  massa  de água, 

aquecida pelo mesmo tempo, na mesma chama? Justifique. 

4) O que ocorreria com a quantidade de calor absorvido, se  fosse aquecida a mesma 

massa da realização experimental, utilizando a mesma chama  pelo mesmo tempo, 

porém uma substância de menor calor específico? E de maior calor específico? 

5) O que ocorreria se  deixássemos na mesma chama, esta mesma massa,  pelo  dobro 

do tempo? 

6) Pode-se concluir que os fatores que interferem na variação de temperatura de um 

corpo são... 

7) Como se relacionam as grandezas massa, variação de temperatura, calor específico 

com a quantidade de calor? 

 

 



AULA 04- CALORIMETRIA – VISUALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO A UM 

EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO 

  

 Como sabemos grande parte dos recursos tecnológicos disponíveis no mercado, 

são suportados e possíveis a partir dos conhecimentos gerados pela Física. Isto pode ser 

utilizado nas aulas desta disciplina buscando gerar motivação e interesse para o estudo 

de Física, ao se buscar recursos que sejam próximos da realidade dos alunos. Poderão 

ser usados para que o aluno compreenda seu funcionamento, apliquem conceitos 

estudados e ainda ampliem a possibilidade de transferência do que aprenderam para a 

resolução de problemas associados a estes equipamentos ou a outros. No trabalho 

desenvolvido em sala de aula pela autora, esta atividade foi desenvolvida sem 

explicação prévia, solicitou-se que os alunos buscassem o resultado a partir dos dados 

experimentais.  

 

OBJETIVO: Possibilitar verificação da Física aplicada ao funcionamento de 

equipamentos tecnológicos.  

 

RECURSOS: Água, ebulidor, termômetro, cronômetro, fogareiro. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Inicialmente foram retomados os conceitos de 

capacidade térmica, calor específico, potência e a equação da calorimetria. Em seguida 

permitiu-se que os alunos manuseassem o ebulidor para descobrir a potência do mesmo. 

Fornecendo-se determinada massa de água, o calor específico da mesma, sua 

temperatura inicial, pediu-se aos alunos que registrassem o tempo que levaria até que 

iniciasse a ebulição da água. Em seguida pediu-se que, utilizando-se da equação da 

calorimetria e da equação de potência, determinassem esse mesmo tempo realizando as 

operações necessárias. Posteriormente solicitou-se que os estudantes comparassem o 

tempo medido no cronômetro e o tempo determinado através das operações e 

discutissem os resultados encontrados e possíveis erros. Solicitou-se também que 

visualizassem em seu cotidiano outro equipamento de função correlata. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

Massa de água: 1000 gramas 

Calor específico da água: 1 cal/ g ºC 

Temperatura inicial: _______ 

Temperatura final:   _______ 

Tempo de aquecimento: _________ 

Potência do ebulidor: ___________ 

1) Determine por quanto tempo deverá ser aquecida a água até que inicie a ebulição da 

mesma. Use as equações da calorimetria e de potência para chegar ao resultado. 

Represente todas as unidades de medida durante a realização das operações. 

2) Discuta os resultados encontrados: no cronômetro e através da realização das 

operações. Justifique as possíveis diferenças. 

3) Quem transferiu calor para a água? 

4) Que forma de conversão de energia pode ser verificada neste caso? 



5) Que outro equipamento tecnológico você conhece, que desempenha a mesma função? 

Se conhecer sabe dizer como ele funciona? 

 

 



AULA 05- CALORIMETRIA – SOMATÓRIO DAS TROCAS DE CALOR 

  

 Nesta atividade trabalha-se o somatório das trocas a partir de dados 

experimentais, sem explicação prévia do conteúdo. O professor dialoga com os 

estudantes e incita explicações por parte dos mesmos, ajudando a construir significados. 

  

OBJETIVO: Observar a igualdade das trocas de calor entre duas substâncias, bem como 

a temperatura de equilíbrio térmico. 

 

RECURSOS: água, termômetro, calorímetro, fogareiro. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mediram-se duas massas de água diferentes. Mediu-

se a temperatura de uma delas, colocou-se no calorímetro e após aguardar o tempo de 

equilíbrio térmico registrou-se a temperatura inicial. Aqueceu-se a segunda massa de 

água, registrou-se a temperatura da mesma e a despejou no calorímetro. Após aguardar 

o tempo de equilíbrio térmico observou-se o valor encontrado para a temperatura. 

Pediu-se aos estudantes que, de posse do calor específico da água e dos valores de 

massa e temperaturas iniciais de cada amostra, encontrassem uma forma de determinar a 

temperatura final, de equilíbrio térmico, usando os conhecimentos de calorimetria. A 

seguir solicitou-se que comparassem o valor encontrado com o valor registrado pelo 

termômetro e discutissem os resultados e possíveis diferenças. 

 

QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: (orais e escritas) 

Amostra 01       Amostra 02 

Massa : __________      Massa: _________ 

Temperatura inicial: _______    Temperatura inicial: _____ 

Calor específico: 1 cal/g º C     Calor específico: 1 cal/g º C 

 

1) Supondo que todo calor perdido pela água quente tenha sido absorvido pela água fria, 

determine a temperatura final (tf) da mistura, depois de atingido o equilíbrio térmico. 

Compare o valor experimental com o resultado encontrado através de suas operações e 

escreva uma argumentação para possíveis diferenças. Registre as unidades de medida 

durante a realização das operações. 

2)Que conclusões são possíveis retirar desta experiência? 

3)O funcionamento do calorímetro justifica o funcionamento da garrafa térmica? Existe 

alguma relação entre o que se estuda em Física e a construção e funcionamento dos 

equipamentos? Justifique. 

 

 

Questionário  Q2 

  

 Este questionário foi utilizado para analisar os alcances em relação à 

aprendizagem do conteúdo de calorimetria. Baseando-nos na proposta de uma 

aprendizagem significativa, buscamos avaliar este tipo de aprendizagem fazendo uso de 

questões diferenciadas, elaboradas de maneira a permitir verificar o nível de 

compreensão dos sujeitos, as conexões que conseguiram estabelecer entre os conceitos e 



ainda a possibilidade de verificar transferência ao exigir dos estudantes a resolução de 

situações problemas novos, fazendo o uso dos conceitos estudados. Vale lembrar que 

outras formas de aprendizagem puderam ser verificadas e ainda que este questionário 

poderá não contemplar o que realmente foi aprendido, uma vez que o aprendiz poderá 

manifestar sua aprendizagem em situações diversas de sua vida cotidiana, quando for 

impelido a resolver problemas diversos. 

  



QUESTIONÁRIO FINAL PARA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 

CALORIMETRIA-Q2 

 

1) Observe a figura a seguir. Ela representa o dia e a noite no deserto. Sabemos que 

nessas regiões o solo é composto principalmente de areia e a evaporação de água supera 

a precipitação pluviométrica. Suponha que a figura representa o deserto do Saara onde 

as chuvas são extremamente raras e a temperatura pode chegar a 50°C durante o dia e –

5° C durante a noite. Justifique essa variação na temperatura, baseando-se em seus 

conhecimentos de calorimetria. 

  

Figura 6: Ilustração do deserto 

 

Fonte: Curso de Física, volume 2, Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, pág.: 84. 

 

2) Um bloco de alumínio, inicialmente a uma temperatura de 20ºC, tem sua temperatura 

elevada para 60º C, ao receber 400 cal de calor. 

a) Qual é o valor da capacidade térmica do bloco? 

 

b) Explique o significado do resultado encontrado. 

 

3) Dois blocos de massa m1 e m2  foram fabricados com o mesmo material, mas 

possuem massas diferentes. A massa m1 é maior que a massa m2. 

a) Comparando o calor específico do bloco 1 com o do bloco 2 pode-se afirmar que: 

(   ) c1 > c2 (   ) c1<   c2 (   ) c1 = c2   

b) Comparando suas capacidades térmicas, pode-se afirmar que: 

(   ) C1 >  C2    (   ) C1<  C2    (   ) C1 = C 2 

c) Se os dois blocos, 1 e 2, sofrerem a mesma redução em sua temperatura, qual deles 

liberará maior quantidade de calor? Justifique. 

 

4) A garrafa a seguir contém café a uma temperatura de 65º C. Sabe-se que a capacidade 

térmica do conjunto, garrafa térmica e café, é de 75 cal/ ºC. Deixada por algum tempo 

sobre a mesa verifica-se que sua temperatura passa a ser 60º C.  

a) Pode-se afirmar que a energia térmica perdida pela garrafa e ganha pelo meio são, 

respectivamente: 

     (   )+375 cal  (   ) + 375 cal 

(   ) -375 cal  (   ) – 375 cal 

(   ) -400 cal   (   ) +400 cal 



(   )+ 400 cal.  (   ) – 400 cal 

Figura 7: Ilustração da garrafa térmica 

 

 
 

    Fonte:http://www.conhecaja.com/garrafa-termica 

 

5) Uma barra de ferro está inicialmente à temperatura de 25ºC. Para ser moldada em 

uma indústria tem sua temperatura alterada para 100 º C. Sabendo que esta barra pesa 

100 Kg e que o calor específico do ferro é de 0,11cal/g ºC, responda: 

a) quantas calorias foram utilizadas no aquecimento da barra? Mostre as unidades. 

c) Se a barra fosse feita de um material cujo calor específico fosse o dobro, mantida a 

mesma massa, gastaria mais ou menos calor para aquecê-la até a  mesma temperatura? 

Justifique. 

 

6) (Fonte: Física 2 , GREF, Editora: edusp - modificada) Um ferreiro aquece uma 

ferradura de massa 0,3 Kg e, em seguida, resfria num balde que contém 5 litros (5000g) 

de água a 30º C. Após a ferradura entrar em equilíbrio térmico com a água, verifica-se 

que a temperatura do conjunto atinge 34ºC. A que temperatura a ferradura foi aquecida 

pelo ferreiro antes de ser colocada na água? Dados: c Ferro = 0,11 cal/g°C   c água=  

1cal/gºC .  

 

Figura 8: Ilustração do aquecimento e moldagem da ferradura 

 

 
 

7) Deseja-se aquecer 1L (1000g) de água, inicialmente a 10 º C até que a mesma inicie o 

processo de ebulição a 100 º C. Para isto será utilizado um microondas de potência 420 

W.  O tempo necessário para a água começar a ferver será de: 

a) 5min b) 10 min c) 15 min d) 42 min e) 1 hora 



 

Dados:  calor específico da água é de 1 cal/g ºC,   1 cal = 4,2 J 

 

8) Um ebulidor libera energia numa potência constante de 200 cal/min. Este ebulidor é 

colocado em um recipiente contendo 100 g de determinada substância, e é ligado à 

tomada. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura desta substância, em 

função do tempo. Determine o calor específico, em cal/g º C, da substância aquecida 

pelo ebulidor. 

 

Gráfico 3 – Variação de temperatura em função do tempo 

 

Fonte: BONJORNO, R. A. et al. Física completa. São Paulo: FTD, 2001. 

 

9) No interior de um calorímetro são colocados 500 g de água à 20 º C e 100 g de 

chumbo à 200 º c. Desprezando as trocas de calor entre o calorímetro e o meio externo e 

entre o calorímetro e a mistura, determine a temperatura final da mistura. Considere 

calor específico do chumbo 0,03 cal/gºC e calor específico da água 1 cal/gºC. 

 

10) Para pasteurizar o leite “longa vida”, este passa por um superaquecimento atingindo 

uma temperatura de 137º C. O aquecimento dura apenas 4s, depois o leite é colocado 

em caixinhas de 1 L ( 1000g) , ao abrigo da luz e microrganismos. Considerando a 

temperatura ambiente de 25º C, e o calor específico do leite aproximadamente igual ao 

da água ( 1 cal/g ºC), que quantidade de calor é necessário utilizar neste processo para 

cada litro de leite? 
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