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Estados da Matéria
→ A matéria pode ser encontrada em diferentes 

fases

→ No nosso dia a dia estamos acostumados a ver 

a matéria em três fases: 

sólida 

líquida 

gasosa

→ Outras fases “comuns”: plasma, cristal líquido 

(dos liquid crystal display, ou LCD), vidro



Estados da Matéria
→ Um sólido apresenta uma estrutura molecular 

ordenada, com as partículas fixas (ou oscilando muito 

pouco). Macroscopicamente, possui forma e volumes bem 

definidos

→ Um líquido não possui moléculas ordenadas como o 

sólido. A ligação molecular é forte o suficiente para que o 

volume ocupado seja bem definido - mas a forma não

→ Um gás se caracteriza pela alta mobilidade das 

moléculas. Não possui forma nem volume definidos
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Temperatura
→ Variando grandezas físicas, como pressão e densidade, é possível mudar a fase da 

matéria

→ Contudo, no nosso dia a dia a forma mais usual de provocar uma mudança de fase - 

como fazer gelo - é variando a TEMPERATURA 

→ A Temperatura está ligada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior, mais 

agitada elas estão



Temperatura
→ Existe um limite inferior pra Temperatura - o limite onde não existe nenhum 

movimento

→ Este limite é chamado de ZERO ABSOLUTO

→ Na escala Celsius (que usamos para medir a temperatura no dia a dia), este valor é   

-273,16 °C

→ A escala Celsius é baseada na água: o 0°C é a temperatura onde a água congela, e a 

100°C evapora



Temperatura Absoluta
→ Do ponto de vista termodinâmico, temperatura negativa não faz sentido - NÃO 

EXISTE MOVIMENTO NEGATIVO

→ Por isso que utilizamos a escala Kelvin, que é uma escala ABSOLUTA, tal que o zero 

absoluto equivale ao 0 K (sem o símbolo de graus!)

→ Na verdade, a escala Kelvin é um shift na escala Celsius



Equilíbrio Térmico - Lei Zero da Termodinâmica
“DOIS CORPOS EM EQUILÍBRIO TÉRMICO POSSUEM A MESMA 

TEMPERATURA”

Ou seja, se A está em equilíbrio térmico com C, e C está em equilíbrio térmico com B, 

logo B e A possuem a mesma temperatura



Equilíbrio Térmico e Calor
→ Se dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contatos eles irão 

trocar energia até atingirem o equilíbrio térmico [por isso a cerveja aquece na mesa]

→ A troca de energia entre dois corpos a temperaturas diferentes recebe o nome de 

CALOR (Q)

→ Ele sempre flui do corpo quente para o frio

→ Unidades de energia: Joule, caloria, ...



Calor e Variação de Temperatura
→ Um corpo que recebe ou perde uma quantidade de calor Q irá sofrer uma variação 

de temperatura 𝚫T que depende da CAPACIDADE TÉRMICA C deste corpo

→ C depende da massa do corpo recebendo/cedendo calor e do material que este corpo 

é feito: 

→ c é o CALOR ESPECÍFICO do material - é uma propriedade da matéria, não do 

corpo







Calor e Mudança de Fase
→ O que acontece quando eu resfrio água líquida até chegar em 0ºC e sigo removendo 

calor? Ela solidifica!

→ Quando um corpo chega na temperatura de transição de fase e segue 

recebendo/perdendo calor, a variação de temperatura cessa e toda a energia 

recebida/perdida é utilizada no rearranjo molecular do corpo



Calor Latente
→ O Calor associado com a transição de fase ganha o nome de Calor Latente de 

Transformação L: ele é a quantidade de energia necessária pra romper/formar as 

ligações moleculares por unidade de massa, e é uma propriedade de cada material

→ O sinal é positivo se o corpo recebe calor, e negativo se perde





Caso especial: água
Calcular o calor necessário para vaporizar completamente 1g de gelo, estando 

inicialmente a temperatura de -30°C.




