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RESUMO

Mediante a utilização de conceitos teóricos da física, como o Princípio de Arquimedes e a lei Zero da Termodinâmica, o projeto em questão tem como objetivo medir a massa

específica e o calor específico de iogurtes,utilizando um método mais barato e simples, sem ajuda de equipamentos sofisticados e de alta precisão, como os utilizados nas

indústrias. 

Antes de iniciar os experimentos para a medição da massa específica com os iogurtes, tornou-se necessário calibrar o sistema, visando obter resultados mais precisos. Para esta

calibração usou-se água, uma vez que este material é amplamente estudado e possui os valores de suas propriedades tabeladas em fontes de referências.  

Para o desenvolvimento do projeto criou-se um primeiro arranjo experimental formado por um dinamômetro de mola, proveta, discos metálicos e rolhas para descobrir o valor da

massa específica através do Principio de Arquimedes, onde foram identificadas todas as forças aplicadas no sistema (empuxo, peso real e peso aparente), e através da segunda

lei de Newton, o empuxo pode ser calculado.Para um segundo experimento, utilizou-se um calorímetro e um termômetro para determinar o valor do calor específico do iogurte,

utilizando a lei zero da termodinâmica. Por intermédio da calibração com a água foi possível encontrar o valor do calor específico do calorímetro. Segundo (MATA, DUARTE;

2003) para determinar o calor específico de um objeto é empregada a técnica da calorimetria, que se baseia principalmente no principio do equilíbrio térmico, onde se obtém dois

corpos diferentes, um com o calor específico conhecido e outro o qual será determinado.

As maiores incertezas encontradas nos valores da massa específica referem-se ao fato de que os equipamentos disponíveis para os experimentos não apresentavam condições

favoráveis para uso.
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