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Texto 4: Os estados físicos da matéria e as propriedades específicas

Já vimos no texto passado que a matéria tem propriedades gerais, que valem para
todos os tipos de substâncias, como ter massa, ter volume. A matéria apresenta também
propriedades  específicas –  propriedades  que  só  aquela  substância  apresenta,
propriedades que dizem que tipo de substância é aquela. Algumas destas propriedades
dizem  respeito  à  temperatura  específica  na  qual  uma  substância  muda  sua  forma,
passando de líquido para gasoso, por exemplo. Vamos pensar na água; a água passa de
líquida para gasosa quando atinge 100oC. Então, esta é uma propriedade específica da
substância  água  –  seu  ponto  de  ebulição  é  o  100oC.  Mas,  quando  falamos  de  outra
substância, como o ferro por exemplo, sua temperatura de ebulição não será 100oC mas
sim 3000 oC! Claro, o ferro é um metal, e como tal irá demandar muito mais calor para se
tornar líquido e para se tornar gasoso. Na temperatura ambiente ele sempre estará no
estado sólido.

Vamos então relembrar os estados físicos da matéria  para podermos prosseguir
com as suas características específicas, aquelas onde cada substância terá a sua, sendo
assim sua digital.

Os estados físicos da matéria:

A matéria pode se apresentar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

- Os sólidos tem forma e volume constantes;

- Os líquidos tem volume constante e forma variável – eles adquirem a forma do recipiente
em que estão;

- Os  gases tem forma e volume variáveis – o ar está dentro de um balão de festas, por
exemplo, adquirindo a forma do balão. Mas se eu furar o balão, as moléculas de gases vão
se espalhar por todo o espaço.

No estado sólido, os átomos que formam a substância estão bem próximos uns dos
outros e com isso não conseguem se movimentar. Elas ficam ali  apertadas, vibrando em
um posição fixa (Atenção, esta vibração existe, mesmo que não seja visível para nós. Ele
é sólido, mas não estático!). Isto acontece porque há uma grande força de atração entre as
partículas de um sólido. É necessário muita força para comprimir um sólido.
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No estado líquido, a força de atração entre as partículas é menor; com isso elas
podem se movimentar mais livremente e não apenas vibrar em uma posição fixa. É mais
facil comprimir um líquido do que um sólido.

No estado gasoso,  as  partículas se movimentam ainda mais livremente,  ficando
mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. A força
de atração entre elas é quase nula. Estando as partículas distantes umas das outras, é
bem mais fácil comprimir um gás do que um líquido ou um sólido.

O calor e a mudança de estado:

O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma
diferença de temperatura entre eles. O calor passa sempre do corpo mais quente para o
corpo mais frio, até que os corpos fiquem com a mesma temperatura. Neste momento,
dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio térmico.

Quando se fornece calor (energia) para um corpo, as partículas dele começam a se
movimentar  mais  rapidamente,  pois  passam a  ter  mais  energia.  É  essa  agitação  que
determina a temperatura de um corpo.

O fornecimento de energia pode também provocar mudança no estado físico da
matéria. Estudamos no 6º ano que a mudança do estado sólido para o líquido é chamado
de fusão e que o fenômeno inverso é chamado solidificação. Aprendemos também que a
passagem do estado líquido para o gasoso é a vaporização (pode acontecer por ebulição
ou por evaporação) e que o fenômeno inverso é a condensação (ou liquefação). 
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Obs: No 6º ano utilizamos todo o tempo a água como exemplo. Mas tais mudanças de
estado  ocorrem  em  qualquer  tipo  de  substância,  cada  qual  com  suas  temperaturas
específicas para que tais mudanças aconteçam.

As propriedades específicas da matéria: O Ponto de Fusão e o Ponto de Ebulição:

Cada  substância  tem um  ponto  de  fusão  específico,  ou  seja,  duas  substâncias
diferentes, sob as mesmas condições de pressão, não possuem o mesmo ponto de fusão:
o ponto de fusão da água (na forma de gelo) é de 0OC; o ponto de fusão do ferro é
de1535OC; e a do ouro é de 1064 OC. (Então, a água derrete à 0oC; qualquer temperatura
menor  que  esta  ela  estará  em  estado  sólido.  Já  o  ferro  derrete  à  1535OC;  qualquer
temperatura menor que esta ele estará no estado sólido). Portanto, o ponto de fusão é uma
propriedade que ajuda a identificar substâncias. Por isso é uma propriedade específica da
matéria.

Obs: Cada substância tem suas propriedades específicas sob as condições de pressão
atmosférica ao nível do mar, onde a pressão é de 1 atm ou uma atmosfera. Portanto, se eu
alterar a pressão atmosférica, irei alterar junto seu ponto de fusão ou ebulição. Falaremos
sobre isso em um texto mais à frente.
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 (fusão do ferro)
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 (Banho  de  ouro  fundido  em
pulseiras)

Da mesma forma que na fusão, cada substância tem uma temperatura de ebulição
ou um ponto de ebulição específico, que ajuda a identificar uma substância, ou seja, é uma
propriedade específica. Assim, o ponto de ebulição da água é 100oC; o metal mercúrio tem
ponto de ebulição de 357 oC; e o ferro tem ponto de ebulição de 3000 oC, em pressão de
1atmosfera (ao nível do mar).

A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer também por evaporação.
É o que acontece,  por  exemplo,  quando uma roupa molhada é pendurada no varal  e
depois de algum tempo ela fica seca. A evaporação não ocorre a uma temperatura definida
como  na  ebulição.  E,  ao  contrário  da  ebulição,  não  se  formam  bolhas.  (Apesar  das
diferenças entre ebulição e evaporação, o termo vaporização é usado para qualquer forma
de passagem do estado líquido para o estado gasoso).

Outra mudança que pode ocorrer  com as substâncias é a passagem do estado
gasoso para o líquido, a liquefação ou condensação. Nesta passagem de gás para líquido
há perda de energia (calor) pela substância (lembre-se que no estado gasoso os átomos
estão vibrando e se movimentando bem mais do que no estado líquido).
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(Parte deste texto foi retirado de Projeto Teláris, Ciências – 9º ano / 2015 – 2ª ed.)
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