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1. Os materiais

 
 

1.1. Classificação dos materiais quanto à origem 

 

Por definição, “matéria” é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. 

Quanto à sua origem, os materiais podem classificar-se em:  

 Naturais – podem ser usados como existem na natureza. Exemplos: carvão, lã, 

areia, petróleo, madeira. 

 Manufaturados – estes incluem os materiais que embora sejam modificados pelo 

Homem, possuem uma origem natural. Exemplos: medicamentos, vidro, papel. Incluem 

também os materiais de origem sintética, isto é, que são produzidos pelo Homem. 

Exemplos: plástico, tinta, maionese. 

 

1.2. Propriedades dos materiais 

 

As propriedades dos materiais são caraterísticas que os diferentes tipos de 

substâncias apresentam, coletivamente e individualmente. Neste resumo iremos apenas 

abordar as propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 

1.2.1. Propriedades físicas dos materiais 

 

As propriedades físicas dos materiais são: 

 Ponto de fusão – temperatura a que uma substância passa do estado sólido para o 

estado líquido, à pressão normal. 

 Ponto de ebulição – temperatura a que uma substância passa do estado líquido para 

o estado gasoso, à pressão normal. 

 Condutibilidade – capacidade que algumas substâncias possuem para conduzirem 

a corrente elétrica. 

 Magnetismo – capacidade de algumas substâncias para atraírem o ferro. 

 Solubilidade – capacidade de algumas substâncias para se dissolverem na água. 

 Dureza; 

 Maleabilidade; 

 Densidade – relação entre a massa e o volume ocupado pela matéria. 
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1.2.2. Propriedades químicas dos materiais 

 

As propriedades químicas mais relevantes são: 

 Combustão – capacidade que algumas substâncias possuem para arder em presença 

de oxigénio – combustíveis. Exemplos: álcool, gás butano. As substâncias que não ardem 

são chamadas de incombustíveis. 

 Hidrólise – designa a propriedade de algumas substâncias de se dissolverem nas 

suas partes constituintes quando colocadas em água. 

 

1.3. Estado físico dos materiais 

 

São três os estados físicos em que é possível encontrar os materiais na natureza: 

 Sólido – exemplos: ferro, enxofre. 

 Líquido – exemplos: água, sumo, tintas. 

 Gasoso – exemplos: gás das botijas. 

 

A passagem de um material no estado sólido para o estado líquido designa-se de 

fusão, a passagem de um material no estado líquido para o estado gasoso é chamado de 

vaporização, por sua vez, a transformação de um material no estado gasoso para o estado 

líquido é designada de condensação (é por exemplo o que ocorre quando temos água a 

ferver numa panela, em que a essa água que ferve se encontra no estado gasoso, e depois se 

colocar-mos um testo por cima, formam-se pequenas gotinhas de água no testo - 

condensação). A passagem de um material do estado sólido para estado gasoso e a mesma 

reação inversa designam-se de sublimação (Figura 1). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Transformações nos estados físicos dos materiais. 

 

 

1.4. Substâncias e misturas de substâncias 

 

Em química, designa-se por substância pura ou simplesmente substância, o material 

que apenas é constituído por um componente, como por exemplo a água destilada, que 

sólido 

sublimação 

vaporização 

líquido gasoso 

condensação 

fusão 

solidificação 
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apenas é constituída por água. Mas na natureza, geralmente o que se encontra são misturas 

de substâncias, isto é, os materiais são formados por 2 ou mais componentes, como o ar e 

a água do mar.  

As misturas de substâncias podem classificar-se em (Figura 2): 

 Misturas homogéneas – são misturas em que não é possível distinguir as 

diferentes fases da mistura à vista desarmada, estas apresentam um aspeto uniforme. 

Exemplo: mistura de água com álcool. 

 Misturas heterogéneas – neste tipo de misturas é possível distinguir as várias fases 

que as constituem, estas não apresentam um aspeto uniforme à vista desarmada. Exemplo: 

mistura de água com azeite. 

 Misturas coloidais - são misturas que parecem homogéneas à vista desarmada, mas 

que quando vistas ao microscópio é possível distinguir as diferentes substâncias que as 

constituem. Exemplo: maionese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Misturas de substâncias: A – heterogénea, B – coloidal, C – homogénea. 

 

 

1.5. Soluções 

 

As soluções correspondem a misturas homogéneas de 2 ou mais substâncias. Nas 

soluções é frequente encontrar vários componentes como o soluto ou solutos e o solvente. 

O soluto corresponde à substância que é dissolvida, e esta apresenta-se geralmente em 

menor quantidade, o solvente corresponde à substância no qual o soluto é dissolvido, este 

apresenta-se geralmente em maior quantidade e no mesmo estado físico da solução. Numa 

solução, independentemente das quantidades, se um dos componentes for líquido e outro 

sólido, chama-se sempre soluto ao componente sólido e solvente ao componente líquido. 

Assim, numa solução aquosa, o soluto pode ser um gás, líquido ou sólido, mas o solvente 

é sempre um líquido. 

A B C 
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1.5.1. Soluções saturadas 

 

Imaginemos a seguinte experiência – dissolução do sulfato de cobre em água 

 

Se adicionar-mos sulfato de cobre à água, verificamos que este é solúvel em água – a 

água adquire uma tonalidade azul. Se continuar-mos a adicionar sulfato de cobre à água, 

esta vai ficando com uma cor azul cada vez mais intensa. Porém, há um limite a partir do 

qual não é possível dissolver mais quantidade de sulfato de cobre na água – o sulfato de 

cobre em excesso começa a depositar-se no fundo do copo – precipita-se, diz-se que a 

solução ficou saturada (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Saturação do sulfato de cobre. 

 

 

1.6. Concentração de uma solução 

 

A concentração é uma grandeza que permite caraterizar quantitativamente uma 

solução, uma vez que indica a quantidade de soluto que está presente numa dada 

quantidade de solução.  

Existem várias formas de exprimir a concentração de uma solução: 

 

a) Em massa de soluto por unidade de volume de solução:  

 

b) Em massa de soluto por unidade de massa de solução: 
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1.7. Técnicas de separação de misturas 

 

Os materiais existentes na natureza são geralmente misturas de diversos 

componentes, pelo que é praticamente impossível encontrar substâncias sem impurezas na 

Natureza. As técnicas de separação de misturas são utilizadas para eliminar as impurezas 

que estão presentes nas substâncias, e baseiam-se nas propriedades físicas dos 

componentes, o que significa que após a separação das diferentes substâncias que 

constituem a mistura, é possível voltar a obter a mistura inicial juntando novamente todos 

os componentes. 

As técnicas usadas na separação de misturas são diversas. De seguida iremos 

descrever algumas das técnicas usadas para separar os componentes das misturas.  

 

1.7.1. Métodos para separar componentes sólidos 

 

A) Peneiração  

 

A peneiração permite separar dois componentes sólidos de uma mistura com 

partículas de tamanhos diferentes, utilizando uma rede – a peneira, na qual as partículas 

sólidas de maiores dimensões ficam retidas (Figura 4). Exemplo: separar areia das rochas. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Peneiração. 

 

B) Separação magnética 

 

A separação magnética é utilizada quando um dos componentes da mistura tem 

propriedades magnéticas (necessária a utilização de um íman) (Figura 5). Exemplo: separar 

os corpos ferrosos do resto do lixo das lixeiras. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Separação magnética. 
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C) Sublimação 

 

A sublimação é uma técnica que se aplica a misturas que contenham substâncias que 

sublimem facilmente (passem diretamente do estado sólido ao gasoso e vice-versa). 

Consiste em aquecer uma mistura no estado sólido (as substâncias sublimam) e recolher o 

vapor que se forma, este arrefece e sublima (passa de novo para o estado sólido). Exemplo: 

separação de iodo da areia (Figura 6). 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Figura 6 – Sublimação. 

 

D) Extração por adição de solvente 

 

Este método permite separar numa mistura os componentes sólidos que são solúveis 

num solvente, obtendo-se uma mistura heterogénea com duas fases, uma sólida contendo o 

sólido que não se dissolveu, e uma líquida constituída pelo solvente com a substância a 

isolar dissolvida. Exemplo: separar areia de sal por extração com água, separar sal e açúcar 

por extração com álcool. 

 

1.7.2. Métodos para separar componentes na fase sólida de componentes na fase 

líquida 

 

A) Centrifugação 

 

A centrifugação consiste na separação de componentes em suspensão numa mistura 

líquida, através da sua projeção contra as paredes de um tubo (ou tambor) em rotação 

(força centrípeta), num aparelho chamado de centrifugadora. Neste, por ação de uma 

força centrífuga, ocorre a separação das 2 fases: fase sólida que fica depositada no fundo 

do tubo, e fase líquida que fica sobre a fase sólida. Exemplo: separação do plasma dos 

restantes constituintes do sangue (Figura 7). 

vidro de relógio 

areia + iodo 

vapor de iodo 

iodo ressublimado 
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Figura 7 – Centrifugação. 

 

B) Decantação 

 

A decantação é um processo que permite separar, numa mistura, duas fases com 

diferentes densidades (por exemplo uma fase líquida de uma fase sólida que se depositou 

no fundo de um recipiente, ou duas fases líquidas imiscíveis entre si) (Figura 8). Exemplo: 

separar areia de água. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Decantação. 

 

C) Filtração 

 

A filtração é uma técnica que consiste em fazer passar uma mistura através de um 

material poroso – o filtro, que deve ter os poros com um diâmetro inferior ao do das 

partículas sólidas que se pretendem separar. Desta forma a fase líquida consegue atravessar 

o filtro, mas as partículas sólidas não, ficando retidas no filtro (Figura 9).  

O filtro pode ser de papel de filtro, porcelana porosa ou fibra de vidro. Exemplo: 

separar areia de cloreto de sódio após solubilização em água. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Filtração. 
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1.7.3. Métodos para separar componentes de uma mistura homogénea 

 

A) Destilação 

 

A destilação baseia-se nas diferenças entre os pontos de ebulição de componentes 

existentes numa mistura líquida. Consiste em aquecer uma solução até à temperatura de 

ebulição de um dos seus componentes, que passa para o estado gasoso. O vapor que se 

forma é obrigado a passar por um refrigerador, onde condensa, sendo dessa forma 

recolhido (Figura 10). A destilação pode ser simples ou fracionada. Exemplo: separação de 

álcool da água, obtenção de aguardente a partir do vinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Destilação. 

 

B) Cromatografia 

 

A cromatografia é utilizada quando se pretende separar um soluto que existe em 

muito pouca quantidade numa solução. A cromatografia baseia-se na distribuição relativa 

dos componentes da mistura em duas fases: uma fase fixa (ou estacionária, geralmente 

um papel de cromatografia) e uma fase móvel (geralmente um solvente líquido). Há várias 

técnicas cromatográficas, classificadas consoante a fase móvel seja líquida (cromatografia 

líquida) ou gasosa (cromatografia gasosa).  

Os componentes da mistura líquida a separar são colocados, em pequenas porções, 

sobre o papel de cromatografia, a pequena distância de um dos lados. O papel é 

mergulhado num solvente líquido (fase móvel), que se vai deslocando de uma extremidade 

à outra do papel de cromatografia, arrastando os diferentes componentes da mistura a 

separar com velocidades distintas, consoante a sua afinidade com a fase móvel (Figura 11). 

Exemplo: separação dos pigmentos das plantas, separação dos pigmentos de uma tinta.  

 



Ciências Físico-Químicas 7º ano – Os materiais 

Esperança Marques   9 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11 – Cromatografia. 

 

C) Cristalização 
 

A cristalização é uma técnica que consiste na separação de um componente através 

da formação de cristais sólidos, o que pode ser feito de duas formas: a) fusão de um 

componente, seguido do seu arrefecimento (exemplo: purificação do enxofre), b) 

separação do componente líquido do(s) componente(s) sólido(s) por evaporação do 

componente líquido (exemplo: cristalização do sal dissolvido na água) (Figura 12). 

 

 
 

 

 

Figura 12 – Cristalização. 
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