
FIS01201Físia Geral e Experimental IIAExperiênia: Calor Espeí�oO alor espeí�o de uma substânia, usualmente indiado pelo símbolo c, é a quantidadede alor neessária para elevar a temperatura de um grama desta substânia em um grauCelsius. Pela de�nição de aloria, o alor espeí�o da água é 1,0 cal/g·C◦. Se um orpo demassa m é onstituido de uma substânia om alor espeí�o c, então o alor Q, neessáriopara elevar de ∆T a temperatura do orpo, é
Q = mc∆T .O objetivo deste experimento é determinar o alor espeí�o de alguns metais.Materiais e Equipamento- Calorímetro;- Amostras de alumínio, obre e humbo;- Ebulidor;- Barbante;- Term�metro;- Balança;- Água fria.ALERTA: Este experimento envolve o uso de água fervente e o manuseio de objetos metá-lios quentes. Trabalhe uidadosamente!ProedimentoEfetue o proedimento a seguir, e anote os resultados na tabela que enontra-se no �naldeste roteiro.1. Enha o ebulidor até a metade, om água fria. Ligue-o e oloque o nível de potêniana posição 8.2. Meça e anote mcal, a massa do alorímetro que será usado (ele deve estar vazio eseo).3. Meça e anote as massas ma das amostras de alumínio, obre e humbo.4. Enha o alorímetro até a metade om água fria. Use água su�iente para obrirompletamente a amostra.5. Meça e anote a massa m do alorímetro om água fria.6. Meça e anote TH2O, a temperatura da água fria.



7. Amarre um barbante na amostra. Suspenda-a em água fervente e espere algunsminutos para que ela atinja a temperatura da água.8. Retire a amostra da água fervente, enxugue-a rapidamente om papel toalha esuspenda-a na água fria. A amostra deve ser ompletamente mergulhada, mas nãodeve toar o fundo do alorímetro.9. Com o term�metro, observe a elevação da temperatura da água enquanto ela absorvealor da amostra. Use o term�metro para agitar a água, uidadosamente. Aguardealguns minutos e registre a temperatura de equilíbrio Te.10. Repita as etapas 4 a 9 para todas amostras.Determinação dos alores espeí�osPara ada uma das amostras, efetue as seguintes operações:1. Determine a massa de água fria mH2O = m − mcal.2. Determine o alor espeí�o ca de ada amostra a partir do prinípio de onservaçãode energia:
mH2OcH2O(Te − TH2O) + maca(Te − 100 ◦C) = 0 .

cH2O é o alor espeí�o da água.3. Anote os resultados na tabela.alumínio obre humbo
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caRelatórioCom suas próprias palavras, elabore um relatório susinto sobre este experimento, desta-ando objetivos, equipamento utilizado e proedimento. Apresente e disuta os resultados.Não esqueça de menionar as fontes de erro.


