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Lista 05 – Atividades 

 
Finalizando os modelos de problemas relativos às trocas de calor, vamos sugerir uma situação da 

vida real, orientada pelo passo a passo sugerido em seguida. O problema é o seguinte: 
Desejo preparar um chimarrão e, para isso, preciso de água a 80 °C. No entanto, minha chaleira não 

tem termômetro e o meu termômetro de parede só consegue medir temperaturas no intervalo entre -
20°C e 50 °C. Fora desse intervalo ele não funciona e pode até se danificar. 

Então a estratégia será: 
Vamos colocar 1000 g (1 litro) de água para ferver (a 100 °C, portanto) e, em seguida, acrescentar 

algumas pedrinhas de gelo, para que, depois de derreter esse gelo completamente, a água esteja no 
final a 80 °C. 

Cada pedrinha de gelo tem 25g e meu freezer consegue resfria-las até a temperatura de -10 °C. O 
calor específico do gelo é 0,5 cal/g °C, o da água é 1,0 cal/g °C e o calor latente de fusão do gelo é 80 
cal/g. 
 
Com isso, responda ao que se pede. 
 
01. Calcule a capacidade térmica da água e de uma pedrinha de gelo, conforme descrição do problema. 
 
02. Quantas calorias a água descrita no texto precisa perder para ir de 100 °C até 80 °C? Quantas 

calorias são necessárias para se “aquecer” uma pedrinha de gelo de –10 °C até 0 °C? E quantas 
calorias são necessárias para se derreter uma pedrinha de gelo a 0 °C? 

 
03. Esse “gelo derretido”, naturalmente, se transformou em água. Então, calcule quantas calorias são 

necessárias para aquecer esse “gelo derretido” desde 0 °C até uma temperatura final de 80 °C. 
Observe também que o gelo não ficou nem mais leve nem mais pesado por ter derretido. 

 
04. Por fim, agora que já sabemos que o gelo irá de -10 °C até 0 °C, depois derreterá, depois vai se 

aquecer – já como água – de 0 °C até a temperatura de equilíbrio da mistura que é 80 °C, calcule 
quantas pedrinhas de gelo a gente precisa colocar em 1000 g de água a 100 °C para que ela, no 
final, fique a 80 °C. 

 


