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Texto 6: Hoje a conversa é sobre densidade (mais uma propriedade específica 
   da matéria)

Já  vimos,  nos  textos  anteriores,  que  as  substâncias  apresentam

propriedades  gerais  (massa,  volume,  extensão,  impenetrabilidade,

compressibilidade,  elasticidade)  -  e  propriedades  específicas,  isto  é,

propriedades pelas quais você consegue identificar a natureza da substância

que você está estudando, quem é esta substância. Vimos que cada substância

tem seu ponto de fusão (temperatura na qual a substância passa do estado

sólido para o líquido) e ponto de ebulição (temperatura na qual a substância

passa do estado líquido para o sólido)  específicos e que estes pontos são

influenciados  pela  pressão  atmosférica.  Neste  texto  vamos  estudar  a

densidade  das  substâncias,  que  também é  uma  propriedade  específica  da

matéria.

Densidade:

A densidade é uma relação entre massa e volume de um corpo. Desse

modo,  para  obter  a  densidade  de  uma  substância,  divide-se  a  massa

(geralmente  em gramas –  g)  pelo  seu volume (geralmente  em centímetros

cúbicos – cm3).

A  massa  do  material  é  determinado  por  uma  balança,  e  o  volume,
geralmente, é medido com a utilização de uma proveta ou um béquer.

O béquer e a balança são instrumentos usados para determinar, respectivamente,
massa e volume
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Na definição, a densidade é a relação entre o peso e o volume ocupado por
uma matéria.  Com essa relação,  podemos construir  a fórmula representada
abaixo:

d =   m  
      V

Se quisermos conhecer a densidade da água, por exemplo, devemos medir
um volume qualquer dessa substância (50 mL) e, em seguida, pesá-la (50 g)
na balança (descontando o  peso  do  recipiente,  é  claro).  Por  fim,  devemos
realizar o seguinte cálculo:

d =   50  
      50

d = 1 g/mL

Portanto, a densidade da água é sempre 1g/ml, sendo uma propriedade
específica da água.

Com certeza, você deve estar se perguntando por que conhecer a densidade
de um material é importante, não é mesmo?

A  resposta  é  simples.  Conhecer  a  densidade  é  importante  porque  é  a
propriedade utilizada,  por  exemplo,  para  explicar  o  porquê de uma matéria
flutuar em outra,  quando ambas são líquidas, ou quando uma é sólida e a
outra é líquida.

Um exemplo é quando colocamos em um mesmo recipiente certa quantidade
de água com uma quantidade de óleo. O óleo flutuará sobre a água, como o
que é mostrado na seguinte imagem:

Resultado da mistura formada por água e óleo em um recipiente

A explicação para o óleo flutuar na água envolve dois aspectos: o primeiro é
que  ele  não  se  dissolve  na  água  e  o  segundo  é  que  ele  apresenta  uma
densidade menor que a da água. A densidade do óleo é de 0,8 g/ml. Portanto,
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em cada 1 ml de óleo eu tenho 0,8 gramas de massa, enquanto em 1 ml de
água eu tenho 1 grama de massa. Por isso, o óleo vai flutuar sobre a água.

Sempre que compararmos a densidade entre materiais, é importante também
conferir a solubilidade,  que é a propriedade que um material apresenta em
dissolver outro.

Podemos, ainda, modificar a densidade de um material dissolvendo outro nele,
como quando dissolvemos cloreto de sódio na água. Quando um material é
dissolvido em outro, a tendência é a que a densidade aumente. Veja o caso
abaixo:

Modificação da densidade do líquido

Quando colocado em água, um ovo de galinha afunda porque sua densidade é

maior que a do líquido. Se dissolvermos cloreto de sódio (sal de cozinha) na

água, a densidade desse líquido aumenta, consequentemente, o ovo deverá

flutuar. Reparem – adicionei sal à agua, portanto adicionei massa. Ao adicionar

mais  massa  à  água,  eu  altero  sua  densidade.  (Quando  cozinhamos  um

macarrão, por exemplo, antes da água ferver não colocamos sal, pois senão

iremos alterar sua densidade e ela vai demorar mais a ferver).

A alteração do estado físico do material também modifica a densidade, e isso

pode ser facilmente observado pela adição de alguns cubos de gelo em um

copo com água. Nesse caso, a água no estado sólido (gelo) é menos densa

que a água no estado líquido (lembre-se da organização dos átomos – mais

espalhados na água líquida, portanto ocupando mais espaço ou volume, e mais

apertados na água sólida, ocupando um volume menor).  Então, há alteração

3

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/densidade.htm


na densidade da substância dependendo do seu estado físico, pois isto altera

seu VOLUME.

Gelo flutuando na água líquida 

Mistura de líquidos em laboratório para avaliação da densidade
Por Diogo Lopes Dias

A densidade de uma substância pode sofrer alteração também com a alteração

de pressão e da temperatura, porém não se altera com a variação da massa da

substância.  Quando  as  condições  de  temperatura  e  pressão  não  forem

especificadas,  considera-se uma pressão de 1 atm (pressão atmosférica ao

nível do mar) e uma temperatura de 25oC. 

Observe  na  tabela  abaixo  três  medidas  feitas  com  três  quantidades

diferentes de água (a 25oC e 1 atm):

Massa  de

água

volume densidade

1g 1 cm3 1g/cm3

5g 5 cm3 1g/cm3

20g 20 cm3 1g/cm3
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Veja  que  a  densidade  da  água  não  se  altera,  mesmo  para  diferentes

quantidades, à mesma temperatura e pressão. Por isso,  a densidade é uma

das propriedades usadas para identificar substâncias químicas.

Agora,  responda:  o  que  pesa  mais,  um  quilo  de  chumbo  ou  um  quilo  de

algodão? Algumas pessoas respondem que é o chumbo, porque pensam logo

que  ele  é  mais  pesado que  o  algodão.  No  entanto,  ambos  tem a  mesma

massa, um quilo, então tem o mesmo peso. Mas, o chumbo é mais denso que

o algodão – um quilo de algodão terá um volume bem maior que um quilo de

chumbo!

        

Agora você já deve saber como é possível identificar substâncias que
podem ser bem parecidas: é preciso analisar suas propriedades específicas.
Elas  permitem distinguir  uma substância  pura  de  outra.  Observe  na  tabela
abaixo algumas propriedades específicas de alguns materiais:

materiais Ponto de fusão
(oC)

Ponto de
ebulição(oC)

Densidade
(g/cm3)

água 0 100 1,0
álcool -114 78,5 0,8
vinagre 16 118 1,049
ouro 1064 2807 19,32

O ponto de fusão ou ebulição muda quando se misturam duas substâncias. O
ponto de ebulição da água, por exemplo, aumenta quando se acrescenta a ela
um  pouco  de  sal  (falamos  disso  quando  falamos  da  água  para  ferver  o
macarrão). Por isso estas propriedades específicas servem para identificar uma
substância e saber se ela é pura ou não.
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(Retirado em parte do site https://escolakids.uol.com.br//cieccias/decsidade.hem; e do livr/o 
Pr/ojeeo Telar/is Ciêccias – 9º aco)

Vamos experimentar?

(Faça as atividades abaixo apenas se já tiver os materiais necessários em casa
e se for possível utilizá-los!)

Antes  de enviar  a  vocês uma lista  com exercícios,  vamos tentar  fazer  uns
experimentos  simples  como  prática  para  entendermos  o  conceito  da
densidade.

1) Prática 1: 

Materiais: - um copo transparente pequeno

      - água

      - 3 colheres de sopa de óleo de cozinha

      - um bola de gude ou pedrinha ou um prego

Ponha  a  água  no  copo  deixando  um  espaço  de  dois  dedos  até  a  borda.
Acrescente o óleo e a pedrinha (ou bolina ou prego). Observe.

Agora  pense:  o  que  você  concluiu  sobre  as  densidades  dos  3  materiais
utilizados? Justifique.

2) Prática 2:

Materiais: - 1 ovo cru

                - 1 pote grande plástico ou de vidro

                - sal de cozinha

Coloque o ovo no pote. Encha o pote com água passando mais ou menos 2
dedos acima do ovo. Observe.

Agora vá acrescentando sal de cozinha em colheres. Use o sal até o ovo sair
do fundo do pote e começar a subir.

Explique o que aconteceu.

Bom experimentos! Cuidem-se e Fiquem em Casa!!!!
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