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Texto 5: A influência da pressão sobre a mudança de estado

Conforme estudamos no texto 4 (Os estados físicos da matéria e as

propriedades específicas), os três estados físicos ou de agregação básicos da

matéria  são sólido, líquido e gasoso.  Eles  diferenciam-se  exatamente  pela

organização das suas partículas constituintes, ou seja, por sua agregação, se

estão próximas ou afastadas umas das outras.

No estado sólido,  as  partículas  encontram-se mais  juntas;  no  estado

líquido,  possuem  maior  liberdade  de  movimentação;  e,  no  estado  gasoso,

estão  bem  afastadas  umas  das  outras.  Todas  as  substâncias  podem  ser

encontradas  nesses  três  estados  físicos,  a  depender  apenas  de  duas

grandezas:  a  temperatura  e  a  pressão. Alterando  essas  duas  grandezas,

podemos mudar o estado de agregação das substâncias. No Texto anterior já

vimos as alterações de temperatura que fazem a matéria mudar de estado;

vimos  que  seus  Ponto  de  Ebulição e  Ponto  de  Fusão são  propriedades

específicas das substâncias. E como atua a pressão?

A temperatura e a pressão atuam de formas contrárias:

 

Enquanto o aumento da temperatura faz com que as moléculas afastem-

se,  o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas das

outras.
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Um exemplo é a solubilidade do gás dióxido de carbono (CO2) usado

nos refrigerantes.  No momento da fabricação, uma pressão muito grande e

temperaturas baixas são aplicadas para que o gás passe para o estado líquido,

solubilizando-se.  Quando  abrimos  a  tampa  do  refrigerante,  o  gás  sai  mais

rapidamente porque diminuímos a pressão. Além disso, quanto maior estiver a

temperatura, também maior será a velocidade de saída do gás.

Mas considerando a pressão atmosférica normal, que é ao nível do mar

e  igual  a  1  atm ou  760  mmHg,  para  mudarmos  os  estados  físicos  das

substâncias,  é  preciso  haver  apenas  um  aumento  ou  diminuição  da

temperatura.

Você sabe como uma panela de pressão funciona?

Nesse tipo de panela os alimentos cozinham mais depressa. O feijão,

por exemplo, demora em média 2 horas cozinhando em uma panela comum e

menos  de  meia  hora  em  uma  panela  de  pressão.  O  vapor  formado  pelo

aquecimento  da água fica inicialmente preso na panela,  e a pressão deste

vapor sobre o líquido torna-se maior que a pressão atmosférica (pode chegar

ao dobro da pressão ao nível do mar), o que dificulta a vaporização. Desse

modo, a ebulição da água do cozimento passa a acontecer a uma temperatura

mais alta que os tradicionais 100oC (Ponto de Ebulição da água ao nível do

mar), chegando a 120oC. Como o líquido chega a temperaturas mais altas do

que em uma panela comum, o alimento cozinha mais depressa. As panelas de

pressão tem uma válvula de segurança que deixa o vapor  sair  quando ele

atinge determinada pressão, evitando que a panela exploda.
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Então, o aumento de pressão aumenta o ponto de ebulição, isto é, a

temperatura em que a substância entra em ebulição. Consequentemente, se a

pressão diminuir, a temperatura do ponto de ebulição da substância irá diminuir

também.

Esta informação dá pistas para você compreender um fato curioso: na

cidade do Rio de Janeiro um alimento cozinha mais rápido do que em La Paz,

capital da Bolívia. Você é capaz de imaginar por que?

Em locais que estão acima do nível do mar, a pressão atmosférica é

menor. Quanto maior a altitude, menor a pressão, uma vez que as moléculas

do ar  estão mais  afastadas e raras  do que aquelas  que estão próximas à

superfície (lembre-se que a força da gravidade está agindo mais forte próximo
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à Terra). La Paz está a cerca de 3600 metros de altitude, portanto a água ferve

a uma temperatura menor que os típicos 100oC, fervendo a 87oC. Pense na

pressão atmosférica como uma coluna de ar acima da panela. Quanto maior for

a altitude, menor será a coluna de ar e menor a pressão. 

No alto do monte Everest (a montanha mais alta da Terra), a temperatura de

ebulição da água é ainda menor.
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Portanto, pode-se concluir que um alimento demora mais para cozinhar

em La Paz por que a temperatura máxima que a água pode atingir sem passar

para vapor é mais baixa do que a temperatura máxima que pode atingir no Rio

de Janeiro. Lembre-se; durante a ebulição a temperatura não varia!!!

(Parte do texto retirado de: manualdaquimica.com; parte adaptado de Projeto Teláris – Ciências
9º ano)
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