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1. MUDANÇA DE ESTADO

2. CALOR LATENTE

3. ESTUDO DOS GASES



Evaporação - vaporização lenta e gradual.

Ebulição - vaporização agitada.

Calefação - vaporização instantânea
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QL = m.L

• L→ calor específico latente ou calor latente

• Unidades de L → cal/g ou J/kg Calores latentes da água

• Observação: O valor do calor específico latente depende da
mudança de estado que o corpo está sofrendo.
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Calores latentes da água
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EXEMPLO

Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 g de
massa, a 0 °C, sob pressão normal, para fundi-lo totalmente?

Dado: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
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EXEMPLO

Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 500 g de

massa, a 0 °C, sob pressão normal, para fundi-lo totalmente?

Dado: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
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Calor é uma energia térmica que se propaga de um corpo
com maior temperatura para um de menor temperatura
essa propagação ocorre de três maneiras: condução,
convecção e irradiação.
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O estudo dos gases é feito a partir de um modelo de gás
denominado Gás ideal ou perfeito.

O gás ideal é um modelo, portanto, na prática não ele
existe, porém em algumas condições os gases tem um
comportamento próximo de um gás ideal (gás real), nestas
condições as leis que regem o comportamento de um gás
ideal, são válidas também para o gás real.
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.Comportamento cinético de um gás ideal

• Movimento molecular desordenado, porém com velocidades médias
aproximadamente iguais.

• Inexistência de forças de interação entre as moléculas,
independentemente da distância entre elas.

• Choques entre as moléculas do gás são perfeitamente elásticos.

• Teoricamente no zero absoluto, o volume é desprezível e a pressão
sobre as paredes do recipiente é nula.
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