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 Estados físicos da matéria: Sólido, líquido e gasoso  
A matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso.  
O estado líquido  
Os estados líquidos apresentam, em determinada temperatura, volume constante e partículas mais 
afastadas umas das outras que as dos sólidos, pois a atração entre elas é menor, permitindo que vibrem 
mais intensamente e se desloquem. Como nesse caso as partículas apresentam maior liberdade de 
movimento que as dos sólidos, os líquidos adquirem a forma do recipiente que os contém.  
O modelo de partículas também ajuda a explicar duas propriedades específicas facilmente observáveis nos 
líquidos: a volatilidade e viscosidade.  
A volatilidade de um material está relacionada à facilidade com que ele evapora.  
À temperatura de 25ºC e à pressão atmosférica ao nível do mar, o éter, a acetona e o etanol são líquidos 
mais voláteis que a água. Isso significa, entre outros fatores, que a força de atração entre as partículas do 
éter, da acetona e do etanol é menor que a força de atração entre as partículas da água. A volatilidade 
torna-se maior com o aumento da temperatura.  
A viscosidade está relacionada com a resistência que um material oferece ao escoamento. 
Simplificadamente, líquidos com forte atração entre suas partículas apresentam maior viscosidade. À 
temperatura de 25ºC e ao nível do mar, o óleo lubrificante e o mel apresentam viscosidade elevada em 
comparação com água.  
O estado gasoso  
Os gases têm forma e volume variáveis que dependem do recipiente que os contém. Eles ocupam todo o 
volume disponível; assim, se o volume do recipiente aumenta, eles se expandem; se o volume diminui, 
eles se comprimem.  
De acordo com o modelo de partículas, nos gases, as partículas estão desorganizadas e muito afastadas 
umas das outras. A força de atração entre elas possui intensidade pequena; desse modo, as partículas de 
um gás têm grande liberdade de movimento, mantendo-se mais distantes umas das outras que nos 
líquidos e nos sólidos, por isso os gases podem ser expandidos ou comprimidos. Nesta etapa do estudo dos 
materiais, considere os termos "gás" e "vapor" equivalentes.  
 
Imagem representação da distância entre as moléculas  
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Assista ao vídeo sobre estados físicos da matéria.  
https://www.youtube.com/watch?v=tJe08Kwpyc0&feature=emb_logo  
 
Atividade  
1) Um material pode apresentar diferentes propriedades dependendo do estado físico em que se 
encontra. Determine qual estado físico (sólido, líquido ou gasoso) está relacionado às situações descritas a 
seguir.  
a) Ar comprimindo-se dentro de uma seringa tampada quando o êmbolo é empurrado para dentro.  
 
b) Parafina derretida sendo despejada em uma fôrma para fazer vela.  
 
c) Diamante sendo usado para cortar metais como o ferro.  
 
2) A água é encontrada em grande quantidade na natureza. Em quais estados físicos podemos encontrar?  
 
 
 
3) Experimento:  
O volume dos gases:  
Material  

 
 
Procedimento  
a. Abra o saco de lixo para entrar ar nele. Certifique-se de que não haja furos nele.  
b. Feche-o muito bem, formando uma bolsa de ar, e deixe-o exposto ao sol.  
Analisar  
A) Depois de algumas horas, o que aconteceu com o saco de lixo deixado sob o sol? Por quê? O resultado 
está de acordo com sua hipótese inicial? 
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