
                             

        

DISCIPLINA: CTE 60905 – CIÊNCIAS TÉRMICAS 

 

PROF. MAURICIO NATH LOPES 

 

1.8 Igualdade de Temperatura 

 É difícil encontrar uma definição exata para a propriedade temperatura. Por esta 

razão definimos igualdade de temperatura. 

 Dizemos que dois corpos possuem igualdade de temperatura se não apresentarem 

alterações, em qualquer propriedade mensurável, quando colocados em contato térmico. 

 

1.9 A Lei Zero da Termodinâmica 

 A Lei Zero da Termodinâmica estabelece que, quando dois corpos têm igualdade de 

temperatura com um terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre si. 

 

1.10 Escalas de Temperatura 

 A escala utilizada para medir temperatura no sistema de unidades SI é a Celsius, cujo 

símbolo é °C. 

 Na escala Celsius zero é atribuído para a temperatura do gelo fundente e o cem para a 

temperatura da água em ebulição, na pressão atmosférica padrão (101.325 Pa). Para 

completar a definição dessa escala termométrica, é só graduar o intervalo entre 0 e 100 em 

cem partes iguais. Cada divisão corresponde a 1°C. 

 

 Outra escala de temperatura que ainda é usada em países de língua inglesa é a escala 

Fahrenheit em que o valor de 32°F corresponde ao gelo fundente e o valor de 212°F para a 

temperatura da água em ebulição, na pressão atmosférica padrão. O intervalo é dividido em 

180 partes, cada uma correspondente a 1°F. 

 Para conversão entre estas duas escalas escala de temperatura podemos empregar a 

equação, 

tC / 5 = (tF – 32) / 9 

 

 Outra escala de temperatura é a escala absoluta, também chamada de escala Kelvin. 

Nesta escala 273,15 K corresponde ao gelo fundente e o valor de 373,15 K corresponde a 

temperatura da água em ebulição. 

 Para a conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin podemos empregar a 

seguinte relação, 

tK = tC + 273,15 

 

 



                             

1.11 Calor específico (c) 

 Calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para elevar a 

temperatura de uma unidade de massa desta substância em um grau. 

 Matematicamente, podemos expressar a relação entre o calor específico de uma 

substância de massa “m” e a quantidade de calor necessária para elevar sua temperatura de 

Δt., como: 

c = Q / m.Δt    ou   Q = m . c . Δt 

 
 Unidade de calor específico no SI => J / kg.°C 

 

 Outra unidade bastante empregada é a cal/g.°C. 

 

A relação entre a caloria e o joule é dada por: 1 cal = 4,186 J 

 

 

 O produto do calor específico de uma substância pela sua massa (m.c) é conhecida 

como a sua capacidade térmica (C). 

C = m . c 
 

 Unidade de capacidade térmica no SI => J /°C 

 

 Outra unidade bastante empregada é a cal/°C. 

 

Quando misturamos objetos a diferentes temperaturas eles trocam calor entre si até 

que suas temperaturas se igualem, isto é, eles atingem o equilíbrio térmico. Se não houver 

perdas para o exterior (ou se ela for desprezível) consideramos o sistema isolado. Neste 

caso, a quantidade de calor cedida por um dos objetos é igual a recebida pelo outro. 

Matematicamente podemos expressar a relação entre as quantidades de calor como: 

 

Qcedido + Qrecebido = 0 

 
Para que o estudo de trocas de calor seja realizado com maior precisão, este é 

geralmente realizado dentro de um aparelho chamado calorimetro, que consiste em um 

recipiente fechado incapaz de trocar calor com o ambiente. 

 


