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Os estados físicos da matéria são determinados pelo
distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares
e energia cinética que movimenta as partículas de uma
amostra. São eles:

• sólido;
• líquido;
• gasoso;
• plasma;

Estado sólido
As moléculas de um material em estado sólido conectam-se
com uma força suficiente que resulta em formato e volume
definidos. Nesse estado temos pouca energia cinética entre as

partículas e, ainda que exista uma pequena movimentação

entre elas, não é possível visualizá-la macroscopicamente (a

olho nu).

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-cinetica.htm
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•Exemplo
Como exemplo, podemos citar o ouro, material sólido em temperatura

ambiente com ponto de fusão de 1064,18 °C e ponto de ebulição de 2855,85°C.

Pepita de ouro em minério, estado sólido.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ouro.htm
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Estado líquido
No estado líquido, não há forma física definida, mas há volume definido, o que nos

impede de comprimir o material de forma significativa. Os líquidos
têm força intermolecular fraca, o que permite manipular e separar partes de uma

amostra com facilidade. A força de atração entre as moléculas impede que elas se

movam livremente como um gás. Além disso, a tensão superficial (força de

atração entre moléculas iguais) é a que possibilita a formação de gotas.

O exemplo mais abundante e acessível que temos de material no estado líquido

em condições normais de temperatura e pressão é a água, também considerada

solvente universal.

Água em estado líquido sendo despejada em um copo, aderindo ao formato do 

recipiente.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/liquidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-sao-forcas-intermoleculares.htm#:~:text=O%20que%20s%C3%A3o%20for%C3%A7as%20intermoleculares%3F,liga%C3%A7%C3%B5es%20covalentes%20interagem%20ente%20si.
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
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Estado gasoso
Um material em estado gasoso não tem forma nem volume definidos. Possui alta

capacidade de expansão em razão da energia cinética elevada. Quando colocado em

um recipiente, o gás espalha-se indefinidamente e, se nessas condições de

confinamento, o gás for aquecido, acontecerá um aumento na energia cinética e

uma elevação na pressão do sistema.

Vale ainda ressaltar a diferença entre gás e vapor. Apesar de estarem no mesmo
estado físico, eles têm naturezas diferentes. O vapor, quando colocado sob alta

pressão ou diminuindo a temperatura, volta ao estado líquido. Os gases, por sua vez,

são substâncias que, em condições normais, já estão no estado gasoso e, para se

liquefazer, é necessário ter aumento de pressão e temperatura simultaneamente.

•Exemplo
Um exemplo de substância gasosa está comumente dentro dos balões de festa,
o gás hélio, que é um gás nobre e monoatômico (molécula de um átomo), sendo

encontrado em estado gasoso para condições normais de temperatura e pressão.
A densidade do hélio é menor que a do ar atmosférico, o que faz com que os

balões flutuem.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/gas-helio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-nobres.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/densidade.htm
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Gás hélio sendo colocado em balão de festa.
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Sólido

Sólido

Por exemplo, a bola de bilhar, pode ser colocada
em qualquer tipo de recipiente que ela não tomará
a forma do recipiente, e o seu volume não vai
aumentar ou diminuir.
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Líquido

Líquido

Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma 
a forma do copo, se estiver na jarra, fica na forma 
da jarra.
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Gasoso
Ex.: Oxigênio.

Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido
dentro de um cilindro e tomar a forma desse
cilindro.
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Mudanças de Estado Físico

Absorvem calor
(transformações endotérmicas)

Liberam calor
(transformações exotérmicas)

Solidificação Condensação 
(Liquefação)

Sólido (ordem) Líquido

Fusão Vaporização

Sublimação

Vapor ou gás (desordem)
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Características Importantes nas Mudanças 
de Estado Físico

Ponto de Fusão/Solidificação
• Ponto de Fusão (PF) é a temperatura em que uma 

substância muda do estado sólido para o estado 
líquido.

• Ponto de Solidificação (PS) corresponde ao 
processo inverso, embora as temperaturas sejam 
equivalentes. 

Obs. O PF e o PS são obtidos em uma dada
pressão. Quando esta não é citada, considera-se a
pressão atmosférica
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Ponto de Ebulição/Liquefação

Ponto de Ebulição (PE) a temperatura em que uma
substância muda do estado líquido para o estado de
vapor.
Ponto de Liquefação (PL) ou de Condensação (PC)
corresponde ao processo inverso, embora as
temperaturas sejam equivalentes.

Obs. O PE e o PL ou PC são obtidos em uma dada
pressão. Quando esta não é citada, considera-se a
pressão atmosférica



14

Influência da Altitude
pressão maior pressão menor

al
tit

ud
e

0m

2.203 m

3.640 m

8.844 m

Recife

Cidade do  México

LaPaz

Monte 
Everest

Quanto MAIOR a ALTITUDE,
MENOR a TEMPERATURA DE
EBULIÇÃO e vice-versa, visto que
Pressão e Temperatura são
grandezas diretamente
proporcionais. Por esse motivo, a
água ferve a uma temperatura mais
baixa nas montanhas do que ao
nível do mar!

La Paz: 87 ºC
3600 m

Quito: 90 ºC
2850 m

Brasília: 96 ºC
1100 m

São Paulo: 98 ºC
750 m

Santos: 100 ºC
Nível do mar 0 m
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Qual a diferença entre VAPOR e GÁS?
Pc: PONTO CRÍTICO: Indica o limite que determina se a substância é um

vapor ou um GÁS. Ele mostra a temperatura crítica a partir da qual a
substância passa a ser um GÁS.

Ex.: Quando colocamos água para
ferver numa chaleira, obtemos
água no estado de vapor.

GÁS: Estado Físico que não pode ser

alterado apenas pela da variação da
Temperatura. Para que haja mudanças no
Estado Físico de um gás, é necessário que se
varie a sua Pressão.

Ex.: O gás de cozinha (GLP – Gás
Liquefeito de Petróleo). Dentro
do botijão, ele se encontra no
estado líquido por estar a altas
pressões.
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EX 1) Observe os seguintes fatos:

I – Uma pedra de naftalina deixada no armário.
II – Uma vasilha com água deixada no freezer.
III – Uma vasilha com água deixada no fogo.
IV – O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. 

Nestes fatos, estão relacionados corretamente os 
seguintes fenômenos:
a) I – sublimação, II – solidificação, III – vaporização, IV – fusão.
b) I – sublimação, II – solidificação, III – fusão, IV – vaporização.
c) I – fusão, II – sublimação, III –vaporização, IV – solidificação.
d) I – vaporização, II- solidificação, III – fusão, IV – sublimação.
e) I – vaporização, II – sublimação, II –fusão, IV – solidificação.

RESOLUÇÃO :   LETRA  a
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EX 2) O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 ºC e o
ponto de ebulição é de 2 450ºC. Baseado nisso, qual
será o estado físico do ferro nas seguintes
temperaturas:
1. 25 ºC ;  2. 130 ºC  ;   3. 1 459 ºC:   4.  2 235 ºC:      5. 3002 ºC

RESOLUÇÃO :
1.  25 ºC: sólido;

2.  130 ºC: sólido;

3.  1 459 ºC: sólido;

4.  2 235 ºC: líquido;

5. 3 002 ºC: gasoso.
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EX 3) Observe a tabela abaixo e identifique quais estão
sólidos em temperatura ambiente (considere 20 ºC como a
temperatura ambiente) e pressão de 1 atm:

a) Oxigênio, amônia, fenol e etanol.
b) Éter, bromo, pentano e etanol.
c) Fenol, bromo e ouro.
d) Oxigênio, amônia e fenol.
e) Cálcio, cobre, fenol e ouro

RESOLUÇÃO: Os sólidos
serão aqueles que a 20 oC
ainda não tiveram seus PF
ultrapassados

LETRA     e 
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EX 4) (Unifor-CE) Considere a tabela de pontos de fusão e 
de ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão.

A 50ºC, encontram-se no estado 
líquido:

a) cloro e flúor.
b) cloro e iodo.
c) mercúrio e iodo.
d) flúor e bromo.
e) bromo e mercúrio.

RESOLUÇÃO : Encontram-se no estado líquido as
substâncias que, nessa temperatura, tiverem já
ultrapassados seus pontos de fusão mas não foram ainda
ultrapassados seus pontos de ebulição.

LETRA  e
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Acho que o crime e o roubo foi cometido por um dos cinco 
gêmeos trombadinhas: Lu, Lo, La, Li ou Le, disse o delegado. 
— Nós já os pegamos e trouxemos para cá.
Observe-os com atenção e diga quem foi o criminoso.

Lu           Lo        La        Li Le
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O culpado é Le. Lu usa um chapéu
com fita em zigue-zague, não com
listras retas. Lo não poderia ter
segurado a arma com o gancho.
O bigode de La aponta para baixo,
enquanto Li está com o braço
enfaixado (ou você acha que ele
pegou o relógio da vítima com
os dentes?).


