
  

Mudanças de Fase

Estado de agregação da matéria



  

Investigando melhor...

Aqui na sala de aula, podemos ter um copo com 
água (líquida), temos o metal na estrutura das 
carteiras (sólido) e o ar que respiramos(gasoso). De 
que forma podemos explicar a coexistência de 
diferentes estados físicos nas mesmas condições de 
temperatura?

Para produzirmos gelo é preciso levar água até o 
congelador. Para produzirmos vapor é preciso levar 
água à chama de um fogão. Por que 
costumeiramente temos água no estado líquido e 
para termos gelo ou vapor precisamos da geladeira 
e do fogão?



  

Construindo o Modelo

Procure imaginar a representação para a 
estrutura da matéria. Como foi feita esta 
representação para explicar o conceito de 
temperatura?

O que ocorre, segundo esta representação, 
quando um corpo é aquecido ou resfriado?



  

Simulação

Acompanhe a simulação que irá retratar a 
estrutura de uma substância.

Procure observar a agitação das partículas a 
medida que a temperatura sobe.

Verifique o que ocorre com o estado de 
agregação das partículas.



  

Estados Físicos da Matéria



  

Estado Sólido

Partículas muito próximas umas das outras.

Forte ligação entre as partículas.

➔Forma e volume definidos.
➔Estrutura resistente à deformações.
➔Difícil penetrabilidade.



  

Estado Líquido

Partículas afastadas umas das outras.

Ligação fraca entre as partículas.

➔Forma indefinida, mas volume           
  definido.
➔Estrutura pouco resistente à              
  deformações.
➔Fácil penetrabilidade.



  

Estado Gasoso

Partículas muito afastadas.

Ligação inexistente entre as partículas.

➔Forma indefinida; os gases sempre   
  ocupam todo o espaço disponível.
➔Ausência de estrutura                        
  macroscópica.



  

A que temperatura ocorrem as 
mudanças de fase?

Com relação a este critério, as substâncias são 
classificadas em dois grupos:

➔Substâncias Cristalinas: apresentam 
temperaturas de mudança de fase constante;

➔Substâncias Amorfas: apresentam 
temperaturas de mudança de fase variável;



  

Substâncias Cristalinas ou Puras
Apresentam completa distinção entre os estado 
no processo de mudança de fase.

Líquido

Sólido

Distribuição regular
dos átomos na estrutura
do cloreto de sódio.



  

Substâncias Amorfas
Apresentam uma fase de transição (fase pastosa) 
entre os estado no processo de mudança de 
fase.

Sólido

Pastoso

Distribuição irregular
dos átomos em uma
estrutura vítrea.



  

Substâncias Cristalinas

Vamos estudar apenas as substâncias 
cristalinas devido a sua regularidade nas 
mudanças de fase.



  

Caracterização das Mudanças de 
Fase

Fusão Vaporização

CondensaçãoSolidificação

Sublimação



  

Tipos de Vaporização

A vaporização é um processo peculiar, pois 
a passagem do estado líquido para o 
gasoso pode ocorrer à qualquer 
temperatura. São classificados em três 
grupos:

➔Evaporação
➔Ebulição
➔Calefação



  

Evaporação da Água

A evaporação é um processo de superfície 
e ocorre a uma temperatura abaixo do 
ponto de vapor.

Embora a água ferva a 100°C é 
perfeitamente possível secar roupas no 
varal. Como isso é possível?

Partículas
escapando
pela superfície
do líquido



  

Velocidade da Evaporação

A velocidade da evaporação pode ser 
afetada de diversas maneiras:

➔Por que a água contida em um copo 
evapora mais rapidamente quando é 
espalhada pelo chão?

(área da superfície do líquido)
➔Por que sopramos a sopa para que ela 
esfrie?

(remoção das partículas que já 
evaporaram)



  

Ebulição da Água

A ebulição é um processo turbulento e 
ocorre a uma temperatura bem específica 
denominada ponto de vapor.

Processo violento,
com formação de 
bolhas, ocorrendo em 
toda a massa líquida

Na ebulição ocorre formação de bolhas e o 
processo é rápido.



  

Calefação

Neste processo, o líquido é submetido a 
uma temperatura muito acima de seu ponto 
de vapor.

O processo é extremamente rápido.

Água sobre uma 
chapa metálica a alta 
temperatura



  

Uma latinha de 
cerveja foi deixada 
no congelador por 
um bom tempo.

A seguir, foi retirara 
e posta sobre a 
mesa da cozinha.

Depois de alguns 
minutos sobre 
mesa ficou assim.

O que ocorreu?
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