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FÍSICA EXPERIMENTAL II 

 
Calor Latente - Fusão e Solidificação da Naftalina  

 
 
 
OBJETIVO 

Estudar o processo de transformação de fase numa sustância. Determinar o 
ponto de fusão e solidificação da naftalina. 
 
MATERIAIS 
Suporte com haste  Fonte aquecedora com acessórios 
Termômetros (2) Agitador 
Copos becker Tubo  de Ensaio 
Pinça com cabo Cronômetros 
Pinça com mufa Naftalina 
 
INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Quando uma substância absorve ou cede calor ao ambiente que o rodeia 
experimenta uma variação de temperatura. No entanto, quando uma substância muda 
de fase absorve ou cede calor sem que se produza uma variação de sua temperatura. 
O calor Q que é necessário fornecer ou retirar para que uma massa m de certa 
substância mude de fase é igual a: 

Q = L m 

onde L é denominado calor latente da substância e depende do tipo de mudança de 
fase. O valor de L para a mudança de sólido para líquido (fusão) é chamado de calor 
latente de fusão LF é diferente do valor do de líquido para gás (vaporização) ou calor 
latente de vaporização LV. Porém, o valor de sólido para líquido é o mesmo do de 
líquido para sólido (solidificação) ou calor latente de solidificação LS, mas com sinais 
opostos. As unidades do calor latente são dadas por cal / g ou J / kg no SI.  
 

As mudanças de estado podem ser explicadas de forma qualitativa do seguinte 
modo: Em um sólido os átomos e moléculas ocupam as posições fixas nos nodos de 
uma rede cristalina. Um sólido tem na ausência de forças externas um volume fixo e 
uma forma determinada. A medida que a temperatura d sólido é aumentada, os 
átomos e moléculas vibram, em torno de suas posições de equilíbrio estável, cada vez 
com maior amplitude. Chega um momento no qual vencem as forças de atração que 
mantém os átomos em suas posições fixas e o sólido passa para o estado líquido. Os 
átomos e moléculas seguem unidos pelas forças de atração, porém podem mover-se 
uns relativo aos outros, o que faz com que os líquidos se adaptem ao recipiente que 
os contém porem mantenham um volume constante. Quando a temperatura é 
aumentada ainda mais, são vencidas as forças de atração que mantém unidos os 
átomos e moléculas no líquido. Neste caso, as moléculas estão afastadas umas das 
outras, podendo mover-se por todo o recipiente que as contém e somente interagem 
quando estão muito próximas entre se, no momento no qual se chocam. Um gás adota 
a forma do recipiente que o contém e tende a ocupar todo o volume disponível. 
 



ATIVIDADES I 
a).- Coloque dentro do tubo de ensaio uma pedra de Naftalina (C10H8) e um 
termômetro. Com ajuda de uma pinça com mufa e o suporte com haste coloque o 
sistema em banho Maria dentro de um pirex contendo 200-300 ml de água, 
aproximadamente. Coloque o outro termômetro no banho Maria. 
b).- Aqueça o banho Maria e anote a temperatura a cada meio minuto no termômetro 
dentro do tubo de ensaio. Simultaneamente observe e anote a temperatura do banho 
Maria e do tubo de ensaio enquanto transcorre a fusão. 
c).- Quando a naftalina esta completamente fundida retire o tubo de ensaio do banho, 
observe e anote a temperatura em que a naftalina começa a se solidificar. Nesse 
momento, após sua leitura, retire o termômetro e deixe que a naftalina se solidifique 
por completo. Observe a cavidade que se forma na superfície da naftalina solidificada, 
como explicaria isto? 
 
ATIVIDADES II 
a).- Repita o procedimento anterior com 
a metade do volume de água. Aqueça 
até que a temperatura da naftalina 
fundida se aproxime a 1000C. 
b).- Retire o tubo de prova e deixe que a 
naftalina se solidifique. Anote a 
temperatura a cada meio minuto. Agite a 
naftalina ante de sua leitura e coloque o 
termômetro no centro da naftalina liquida 
no momento da leitura. 
c),- interrompa a leitura quando a 
temperatura seja próxima de 700C. 

 
Tabela de Calores Latentes 

 

  
ATIVIDADES III 
a).- Com os dados obtidos nas Atividades I e II, faça uma curva de T(t). 
b).- A partir do gráfico explique em que instante e a que temperatura ocorre o 
processo de solidificação. 
c).- É possível determinar a quantidade de calor por unidade de tempo retirada da 
naftalina no processo de solidificação? 
d).- O ponto de fusão e solidificação coincidem? Comente seu resultado. 
e).- Compare o ponto de fusão experimental e teórico da naftalina. A que se deve as 
diferenças? comente seus resultados. 
f).- Quais são as fontes de erro mais significativas neste experimento. 
g).- O que é fusão pastosa. 
 
 
 


