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Quando não ocorrem transições de fase, as trocas de energia via calor num sistema 
isolado podem ser descritas pela equação 𝑸 =𝒎𝒄∆𝑻, onde c é o “calor específico” do 
material, m a sua massa e T a sua temperatura. Isso implica que haja mudança de 
temperatura do sistema quando há troca de energia via calor. 
No entanto, quando há transições de fase, o sistema deixa de variar a temperatura 
enquanto se completa a transição. Neste caso, toda a energia trocada (calor) serve para 
passar de uma fase à outra.  
Assim, durante a transição entre o líquido e o vapor não há mudança de temperatura até 
que seja completada toda a passagem de uma fase à outra.  
Isto é usado em muitas aplicações comuns como, por exemplo, o “banho-maria” na 
Química ou na culinária. 
Para a transição de fase líquido-vapor, o calor latente de vaporização (LV) é definido por: 
 

𝑸 =𝒎𝑳𝑽     eq. 1 
 

O objetivo desta atividade de laboratório é a determinação do Calor Latente de 
Vaporização do Nitrogênio líquido à pressão atmosférica. 
Para tanto utilizaremos um calorímetro de material isolante (Isopor®) e um resistor de 
potência (de fio metálico) ligado a uma fonte de tensão em corrente contínua.  
A fonte de tensão será monitorada por um voltímetro e um amperímetro convenientemente 
ligados para poder medir a potência dissipada no resistor. Todo o sistema está colocado 
sobre uma balança (Marte®) e as medidas de tempo serão realizadas com um cronômetro 
digital. 
 
Roteiro a ser seguido em laboratório: 

1. Peça ao(à) professor(a) para encher o calorímetro com Nitrogênio líquido. Tome 
cuidado pois a temperatura de ebulição do N2L é de cerca de 77 K 
(aproximadamente -196 ºC, lembra como se calcula?). Ou seja: contato com a pele 
pode causar queimaduras graves! 

2. Com o calorímetro cheio de Nitrogênio líquido, anote o tempo necessário para 
evaporar 10 g do N2L. 
Para fazer isso, faça a pesagem aproximada do sistema colocando na leitura da 
balança um peso inferior ao equilíbrio. Quando, devido à vaporização, o ponteiro 
passar pelo “zero”, dispare o cronômetro. 
Imediatamente passe o peso de leitura para 10 g a menos no braço da balança e 
aguarde novamente o ponteiro passar pelo “zero”. Neste momento pare a 
contagem do tempo. 

3. Repita esse procedimento mais três vezes e anote a média dos tempos.  
4. Ainda com o calorímetro cheio (peça para completar o nível se necessário), ligue a 

fonte de alimentação em corrente contínua para dissipar calor pelo resistor 
mergulhado no nitrogênio. Use corrente de, no máximo, 1 A. 

5. Meça a corrente I no amperímetro e a diferença de potencial V no voltímetro. A 
potência dissipada é dada pelo produto 𝑷𝑹 = 𝑽. 𝑰. 

6. Usando o mesmo método anterior (2), marque o tempo necessário para evaporar 10 
g de nitrogênio. 

7. Use três correntes diferentes para fazer a determinação do Calor Latente de 
Vaporização do Nitrogênio líquido. 



	  
 

 

O calor latente de vaporização do Nitrogênio será dado pela diferença entre as perdas pelo 
sistema com e sem a fonte de alimentação ligada. 
Por definição, a potência dissipada pelo resistor é equivalente a energia transferida via 

calor por unidade de tempo: 𝑷𝑹 =
𝒅𝑸
𝒅𝒕                                                      eq. 2 

 
Mas parte da evaporação vem da energia transferida do meio ambiente ao sistema por 
diversos meios. Então devemos considerar que a massa perdida pela transferência de 
energia via calor no resistor é a diferença entre a massa perdida total (por unidade de 
tempo) durante a ação do “aquecedor” e aquela perdida por ação do ambiente (sem 
aquecedor ligado). 
 
Derivando a equação 1 em relação ao tempo e usando a definição 2, tem-se:  
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onde  
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encontramos: 

𝑳𝑽 = −
𝑷

𝒅𝒎𝒂𝒒𝒖𝒆𝒄𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒕
 

 
O valor “de tabela” do calor latente de vaporização do nitrogênio líquido é 5.56 kJ/mol. 
Lembre que a massa atômica do Nitrogênio é 14 e que a molécula de N tem dois átomos. 
Isto corresponde a, aproximadamente, 198,6 J/g ou 47,5 cal/g (como se faz a conversão?) 
 

• Determine o valor de LV a partir dos dados coletados nesta experiência e faça um 
relatório completo considerando as possíveis fontes de incerteza experimental (e o 
que poderia ser feito para minorá-las).  

• Não se esqueça de fornecer o resultado com a correspondente incerteza! 


