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�� — ou umidade — no ar, a água em um lago e o
gelo nas geleiras são todos formas da mesma substância, H2O. Todos eles têm
as mesmas propriedades químicas. Entretanto, suas propriedades físicas dife-
rem muito porque as propriedades físicas de uma substância dependem de
seu estado físico. Algumas das propriedades características de cada estado da
matéria estão relacionadas na Tabela 11.1. No Capítulo 10 abordamos o estado
gasoso em alguns detalhes. Neste capítulo voltaremos nossa a atenção para as
propriedades físicas de líquidos e sólidos.

A maioria das substâncias que abordaremos são moleculares. Na realida-
de, virtualmente todas as substâncias líquidas à temperatura ambiente são
moleculares. As forças nas moléculas que originam as ligações covalentes in-
fluenciam a forma espacial molecular, as energias de ligação e muitos aspectos
do comportamento químico. Entretanto, as propriedades físicas de líquidos e
sólidos moleculares são relativas em grande parte às forças intermoleculares,
as forças que existem entre as moléculas. Aprendemos na Seção 10.9 que as
atrações entre as moléculas de gás levam a desvios do comportamento de gás
ideal. Mas como essas atrações intermoleculares se originam? Por meio do en-
tendimento da natureza e da intensidade das forças intermoleculares, pode-
mos começar a relacionar a composição e a estrutura das moléculas às respecti-
vas propriedades físicas.
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Gás Assume tanto o volume quanto a forma de seu recipiente.
É compressível.
Flui rapidamente.
A difusão em um gás ocorre rapidamente.

Líquido Assume a forma no recipiente.
Não se expande ao encher um recipiente.
É virtualmente não-compressível.
Flui rapidamente.
A difusão em líquido ocorre lentamente.

Sólido Retém sua própria forma e volume.
É virtualmente incompressível.
Não flui.
A difusão em um sólido ocorre de maneira extremamente lenta.
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• Neste capítulo estudaremos as
forças intermoleculares que exis-
tem nos gases, líquidos e sólidos.

• As forças intermoleculares entre
moléculas neutras dependem das
respectivas polaridades molecu-
lares, tamanho e forma espacial.

• Encontraremos as ligações de hi-
drogênio, um tipo especial de for-
ça atrativa intermolecular em
compostos contendo O — H,
N — H ou F — H.

• A viscosidade, uma medida da re-
sistência do fluxo, e a tensão su-
perficial, uma medida da
resistência de um líquido em au-
mentar sua área superficial, são
propriedades características dos
líquidos.

• Exploraremos as variações de
entalpia que acompanham as
mudanças de fase, as transições de
fase entre os estados gasoso, lí-
quido e sólido.

• Examinaremos o equilíbrio dinâ-
mico que existe entre estados lí-
quido e gasoso, e apresentare-
mos a idéia de pressão de vapor.

• Em um diagrama de fases os equi-
líbrios entre as fases gasosa, lí-
quida e sólida são apresentados
graficamente.

• Arranjos regulares de unidades
em três dimensões caracterizam
os sólidos cristalinos. Examinare-
mos a natureza destes, bem
como objetos simples que são
mais eficientemente agrupados
em três dimensões.

• Os sólidos podem ser caracteriza-
dos de acordo tanto com o tipo de
unidade que o constitui quanto
com as forças entre as unidades.
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No Capítulo 10 aprendemos que as propriedades físicas dos gases podem ser entendidas em termos de teoria
cinética molecular. Os gases consistem em uma coleção de moléculas largamente separadas em movimento caóti-
co constante. A energia cinética média das moléculas é muito maior que a energia média de atrações entre elas. A
falta de forças atrativas fortes entre as moléculas permite que um gás se expanda para preencher o recipiente que o
contém.

Nos líquidos as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente para manter as moléculas juntas. Por-
tanto, os líquidos são muito mais densos e muito menos compressíveis que os gases. Diferindo dos gases, os líqui-
dos têm volumes definidos, independentemente do tamanho e da forma do recipiente que os contém. Entretanto,
as forças atrativas nos líquidos não são fortes o suficiente para impedir que as moléculas se movimentem próximas
às outras. Assim, os líquidos podem ser derramados e eles assumem as formas dos recipientes que os contém.

Nos sólidos as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente não
apenas para manter as moléculas juntas, mas para virtualmente prendê-las no
lugar. Os sólidos, como os líquidos, não são muito compressíveis porque as
moléculas têm pouco espaço livre entre elas. Geralmente as moléculas assu-
mem posições em um padrão altamente regular. Os sólidos possuem estrutu-

ras altamente ordenadas e são ditos serem cristalinos. (A transição de um líquido para um sólido cristalino é muito
mais semelhante à troca que ocorre em um campo de exercícios militar quando as tropas são chamadas para a for-
mação.) Como as partículas de um sólido não são livres para sofrer grandes movimentos, os sólidos são rígidos.
Entretanto, tenha em mente que as unidades que o formam, se íons ou moléculas, possuem energia térmica e vi-
bram no lugar. Esse movimento vibracional aumenta em amplitude à medida que o sólido é aquecido. Na realida-
de, a energia pode aumentar até o ponto em que o sólido se funde ou se sublima.

A Figura 11.1 compara os três estados da matéria. As partículas que compõem a substância podem ser átomos
individuais, como em Ar; moléculas como em H2O; ou íons, como em NaCl. O estado de uma substância depende
em grande parte do balanço entre as energias cinéticas das partículas e das energias de atração entre as partículas.
As energias cinéticas, que dependem da temperatura, tendem a manter as partículas separadas e em movimento.
As atrações entre as partículas tendem a deixá-las juntas. As substâncias gasosas à temperatura ambiente têm atra-
ções mais fracas que as líquidas; as substâncias líquidas têm atrações mais fracas que as sólidas. Em virtude de as
partículas em um sólido ou líquido estarem razoavelmente juntas, em geral nos referimos aos sólidos e líquidos
como fases condensadas.

Uma substância pode mudar de um estado para outro por aquecimento ou resfriamento, o que varia a energia
cinética das partículas. NaCl, por exemplo, que é um sólido à temperatura ambiente, funde-se a 801 oC e entra em
ebulição a 1.413 oC sob 1 atm de pressão. N2O, por outro lado, que é um gás à temperatura ambiente, liquefaz-se a
– 88,5 oC sob 1 atm de pressão.

O aumento da pressão em certa substância força as moléculas a se aproximarem, o que por sua vez aumenta a
intensidade das forças intermoleculares de atração. O propano (C3H8) é um gás à temperatura ambiente e 1 atm de
pressão, enquanto o gás propano liquefeito (PL) é um líquido à temperatura ambiente porque é estocado sob pres-
sões mais altas.

�� Química: a ciência central
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Gás

Desordem total; 
muito mais espaços vazios; 
as partículas têm liberdade 
total de movimento; 
as partículas ficam
muito separadas.

Líquido

Resfriar ou 
comprimir

Aquecer 
ou reduzir 
a pressão

Resfriar

Aquecer

Desordem; as partículas 
ou aglomerados de 
partículas estão livres 
para se mover umas em 
relação às outras; as 
partículas estão próximas.

Sólido cristalino

Arranjo ordenado; 
as partículas estão 
basicamente em posições 
fixas; as partículas 
estão muito próximas.
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A intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia em uma grande faixa, mas elas são
muito mais fracas que ligações iônicas e covalentes (Figura 1.2). Dessa forma, é necessário menos energia para va-
porizar um líquido ou fundir um sólido do que para quebrar ligações covalentes em moléculas. Por exemplo, ne-
cessita-se de apenas 16 kJ/mol para vencer as atrações intermoleculares entre as moléculas de HCl em HCl líquido
para vaporizá-lo. Em contraste, a energia necessária para dissociar HCl em átomos de H e Cl é 431 kJ/mol. Portan-
to, quando uma substância molecular como HCl passa de sólido para líquido e para gás, as moléculas em si per-
manecem intactas.

Muitas propriedades dos líquidos, incluindo os pontos de ebulição, refletem a intensidade das forças intermole-
culares. Por exemplo, uma vez que as forças entre as moléculas de HCl são tão fracas, HCl entra em ebulição a ape-
nas – 85 oC à pressão atmosférica. O líquido entra em ebulição quando se formam bolhas de seu vapor. As molé-
culas de um líquido devem vencer as forças de atração para separar-se e formar um vapor. Quanto mais forte as
forças de atração, maior é a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. De forma similar, o ponto de fusão de
um sólido aumenta à medida que as forças intermoleculares ficam mais fortes.

Sabe-se que existem três tipos de forças atrativas entre moléculas neutras: forças dipolo–dipolo, de dispersão
de London e de ligação de hidrogênio. Essas forças são também chamadas forças de van der Waals em homenagem a
Johannes van der Waals, que desenvolveu a equação para determinar o desvio de gases do comportamento ideal.

(Seção 10.9) Outro tipo de força atrativa, a força íon–dipolo, é importante em soluções. Todas as quatro forças são
eletrostáticas por natureza, envolvendo atrações entre espécies positivas e negativas. Todas tendem a ser até 15%
menos fortes que as ligações covalentes e iônicas.
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Uma força íon-dipolo existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. As moléculas

polares são dipolos; elas têm um lado positivo e outro negativo. (Seção 9.3) HCl é uma molécula polar, por
exemplo, porque as eletronegatividades dos átomos de H e Cl são diferentes.

Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo de um dipolo, enquanto os negativos são atraídos pelo lado
positivo, como mostrado na Figura 11.3. A magnitude da atração aumenta conforme a carga do íon ou a magnitude
do dipolo aumenta. As forças íon–dipolo são especialmente importantes em soluções de substâncias iônicas em
líquidos polares, como uma solução de NaCl em água. (Seção 4.1) Abordaremos essas soluções com mais deta-
lhes na Seção 13.1.
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Moléculas polares neutras se atraem quando o lado positivo de uma molé-

cula está próximo do lado negativo de outra, como na Figura 11.4(a). Essas for-
ças dipolo–dipolo são efetivas tão-somente quando moléculas polares estão
muito próximas, sendo elas geralmente mais fracas que as forças íon–dipolo.

Em líquidos as moléculas polares estão livres para movimentar-se em re-
lação às outras. Como mostrado na Figura 11.4(b), elas estarão algumas vezes
em uma orientação que é atrativa e outras em uma orientação que é repulsiva.
Duas moléculas que se atraem passam mais tempo próximas uma da outra
que duas moléculas que se repelem. Portanto, o efeito como um todo é uma
atração líquida. Quando examinamos vários líquidos, descobrimos que para
moléculas de massas e tamanhos aproximadamente iguais, a força das atrações inter-
moleculares aumenta com o aumento da polaridade. Podemos ver essa tendência na
Tabela 11.2, que relaciona várias substâncias com massas moleculares simila-
res, mas diferentes momentos de dipolo. Observe que o ponto de ebulição au-
menta porque o momento de dipolo aumenta. Para as forças dipolo–dipolo
atuarem, as moléculas devem ser capazes de conseguir se aproximar com a
orientação correta.

Para moléculas de polaridade comparável, conseqüentemente, as com
menores volumes moleculares, geralmente sofrem maiores forças atrativas
dipolo–dipolo.
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Não pode haver forças dipolo–dipolo entre átomos e moléculas apolares.

Entretanto, deve existir algum tipo de interação atrativa porque gases apola-
res podem ser liquefeitos. A origem de suas atrações foi primeiro proposta em
1930 por Fritz London, um físico germano-americano. London identificou que

o movimento de elétrons em um átomo ou molécula pode criar um momento de dipolo instantâneo.
Em uma coleção de átomos de hélio, por exemplo, a distribuição média de elétrons ao redor de cada núcleo é

esfericamente simétrica. Os átomos são apolares e não possuem momento permanente. Entretanto, a distribuição
instantânea dos elétrons pode ser diferente da distribuição média. Se pudéssemos congelar o movimento de elé-
trons de um átomo de hélio em determinado instante, ambos os elétrons poderiam estar em um lado do núcleo.
Apenas nesse momento então, o átomo teria um momento de dipolo instantâneo.

Como os elétrons se repelem, os movimentos em um átomo influenciam os movimentos dos elétrons em seus
vizinhos. Assim, o dipolo temporário em um átomo pode induzir um dipolo similar em um átomo adjacente, fa-
zendo com que os átomos sejam atraídos entre si, como mostrado na Figura 11.5. Essa interação atrativa é chamada
força de dispersão de London (ou meramente força de dispersão). Tal força, como as dipolo–dipolo, é significativa
tão-somente quando as moléculas estão próximas.

�" Química: a ciência central
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Substância Massa molecular (u) Momento de dipolo � (D) Ponto de ebulição (K)

Propano, CH3CH2CH3 44 0,1 231
Éter dimetílico, CH3OCH3 46 1,3 248
Cloreto de metila, CH3Cl 50 1,9 249
Acetaldeído, CH3CHO 44 2,7 294
Acetonitrila, CH3CN 41 3,9 355

Átomo de hélio 1 Átomo de hélio 2
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A facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser
distorcida por um campo elétrico externo é chamada polarizabilidade. Pode-
mos pensar na polarizabilidade de uma molécula como uma medida da ‘maciez’
de sua nuvem eletrônica; quanto maior a polarizabilidade de uma molécula,
mais facilmente sua nuvem eletrônica será distorcida para dar um dipolo mo-
mentâneo. Dessa forma, moléculas mais polarizáveis têm forças de dispersão
de London mais fortes. Em geral, moléculas maiores tendem a ter maiores po-
larizabilidades porque elas têm maior número de elétrons, que estão mais
afastados do núcleo. A intensidade das forças de dispersão de London, por-
tanto, tendem a aumentar com o aumento do tamanho molecular. Uma vez
que o tamanho molecular e a massa geralmente assemelham-se, as forças de dis-
persão tendem a aumentar em intensidade com o aumento da massa molecular. Assim,
os pontos de ebulição dos halogêneos e dos gases nobres aumentam com o au-
mento da massa molecular (Tabela 11.3).

As formas espaciais das moléculas também influenciam nas magnitudes
das forças de dispersão. Por exemplo, o n-pentano1 e o neopentano, ilustrados
na Figura 11.6, têm a mesma fórmula molecular (C5H12), no entanto o ponto de
ebulição do n-pentano é 27 K mais alto que o do neopentano. A diferença pode
ser explicada pela diferença nas formas espaciais das duas moléculas. A atra-
ção total entre as moléculas é maior no n-pentano porque as moléculas podem
entrar em contato em toda sua extensão, que é um tanto quanto cilíndrico. Me-
nos contato é possível entre as moléculas mais compactas e aproximadamente
esféricas do neopentano.

As forças de dispersão ocorrem entre todas as moléculas, não importa se elas são
polares ou apolares. As moléculas polares sofrem interações dipolo–dipolo,
mas elas também sofrem forças de dispersão ao mesmo tempo. Na realidade,
estima-se que as forças de dispersão são responsáveis por mais de 80% da atra-
ção total entre as moléculas; as atrações dipolo–dipolo respondem pelo resto.

Quando comparadas as forças relativas das atrações intermoleculares, as seguintes generalizações devem ser
consideradas:

1. Quando as moléculas têm massas moleculares e formas comparáveis, as forças de dispersão são aproxima-
damente iguais. Nesse caso, as diferenças em magnitudes das forças atrativas devem-se às diferenças nas
forças de atração dipolo–dipolo, com a maioria das moléculas polares tendo as atrações mais fortes.

2. Quando as moléculas diferem muito em suas massas moleculares, as forças de dispersão tendem a ser de-
cisivas. Nesse caso, as diferenças nas magnitudes das forças atrativas podem geralmente ser associadas
com as diferenças nas massas moleculares, com a molécula mais massiva tendo as atrações mais fortes.

A ligação de hidrogênio, que abordaremos após o quadro “Como fazer 11.1”, é um tipo de interação intermole-
cular tipicamente mais forte que as forças de dispersão.

Capítulo 11 Forças intermoleculares, líquidos e sólidos �$
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Halogêneo Massa
molecular
(u)

Ponto de
ebulição
(K)

Gás
nobre

Massa
molecular
(u)

Ponto de
ebulição
(K)

F2 38,0 85,1 He 4,0 4,6
Cl2 71,0 238,6 Ne 20,2 27,3
Br2 159,8 332,0 Ar 39,9 87,5
I2 253,8 457,6 Kr

Xe
83,8

131,3
120,9
166,1

n-pentano
(pe = 309,4 K)

Neopentano
(pe = 282,7 K)
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1 O n em n-pentano é a abreviatura da palavra normal. Um hidrocarboneto normal é aquele cujos átomos de carbono estão
arranjados em cadeia reta. (Seção 2.9)
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Os momentos de dipolo da acetonitrila, CH3CN, e do iodeto de metila, CH3I, são 3,9 D e 1,62 D, respectivamente.
(a) Qual dessas substâncias terá as maiores atrações dipolo–dipolo entre as moléculas? (b) Qual dessas substâncias
terá as maiores atrações do tipo dispersão de London? (c) Os pontos de ebulição de CH3CN e de CH3I são 354,8 K e
315,6 K, respectivamente. Qual substância tem as maiores forças de atração como um todo?

)���� � (a) As atrações dipolo–dipolo aumentam em magnitude à medida que o momento de dipolo da molécula
aumenta. Assim, as moléculas de CH3CN atraem uma às outras pelas forças dipolo-dipolo mais fortes que as
moléculas de CH3I. (b) Quando as moléculas diferem em suas massas moleculares, a molécula mais massiva
geralmente tem as atrações de dispersão mais fortes. Nesse caso, o CH3I (142,0 u) é muito mais massivo que o CH3CN
(41,0 u), logo as forças de dispersão serão mais fortes para CH3I. (c) Como CH3CN tem o maior ponto de ebulição,
podemos concluir que é necessário mais energia para romper as forças atrativas entre as moléculas de CH3CN.
Portanto, as atrações intermoleculares totais são mais fortes para CH3CN, sugerindo que as forças dipolo–dipolo são
decisivas quando se comparam essas duas substâncias. Contudo, as forças de dispersão têm papel importante em
determinar as propriedades de CH3I.

*(�+�,-'

Entre Br2, Ne, HCl, HBr e N2, qual é mais provável de ter (a) as forças de dispersão mais fortes; (b) as forças atrativas
dipolo–dipolo mais fortes?
Respostas: (a) Br2; (b) HCl.
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A Figura 11.7 mostra os pontos de ebulição de compostos de hidrogênio simples dos elementos do grupo 4A e

6A. Em geral, o ponto de ebulição aumenta com o aumento da massa molecular, devido ao aumento das forças de
dispersão. A notável exceção a essa tendência é H2O, cujo ponto de ebulição é muito mais alto do que esperaríamos
com base em sua massa molecular. Os compostos NH3 e HF também têm pontos de ebulição anormalmente altos.
Na realidade, esses compostos apresentam muitas características que os distingue de outras substâncias de massa
molecular e polaridade análogas. Por exemplo, a água tem alto ponto de fusão, alto calor específico e alto calor de
vaporização. Cada uma dessas propriedades indica que as forças intermoleculares em H2O são fortes de maneira
incomum.

Essas atrações intermoleculares na água resultam da ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo
especial de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio em uma ligação polar (particularmente uma li-
gação H — F, H — O ou H — N) e um par de elétrons não compartilhado em um íon ou átomo pequeno e eletro-
negativo que esteja próximo (geralmente um átomo de F, O ou N em outra molécula). Por exemplo, existe uma
ligação de hidrogênio entre o átomo de H em uma molécula de HF e o átomo de F de uma molécula de HF adjacente,
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F — H ··· F — H (onde os pontos representam a ligação de hidrogênio entre as
moléculas). Vários exemplos adicionais são mostrados na Figura 11.8.

As ligações de hidrogênio podem ser consideradas atrações dipolo–dipolo
ímpares. Como F, N e O são muito eletronegativos, uma ligação entre o hidro-
gênio e qualquer um desses três elementos é bastante polar, com o hidrogênio
no lado positivo:

O átomo de hidrogênio não tem elétrons de cerne. Assim, o lado positivo
do dipolo da ligação tem a carga concentrada parcialmente exposta, quase exi-
bindo o próton do núcleo do hidrogênio. Essa carga positiva é atraída pela car-
ga negativa de um átomo eletronegativo em uma molécula próxima. Como o
hidrogênio pobre em elétrons é muito pequeno, ele pode aproximar-se muito
de um átomo eletronegativo para, em seguida, interagir fortemente com ele.

As energias das ligações de hidrogênio variam de aproximadamente 4 kJ/mol
a 25 kJ/mol ou mais. Portanto, elas são muito mais fracas que as ligações quí-
micas ordinárias (veja a Tabela 8.4). Todavia, em virtude de as ligações de hi-
drogênio serem geralmente mais fortes que as forças dipolo–dipolo e de
dispersão, elas têm papel importante em muitos sistemas químicos, incluindo
os de significância biológica. Por exemplo, as ligações de hidrogênio ajudam a
estabilizar as estruturas das proteínas, que são partes principais da pele, mús-
culos e outros componentes estruturais dos tecidos animais (veja a Seção 25.9).
Elas são também responsáveis pela maneira como o DNA é capaz de transpor-
tar a informação genética. (Seção 25.11)

Uma das mais notáveis conseqüências da ligação de hidrogênio é encontrada
quando as densidades do gelo e da água são comparadas. Em muitas substâncias
as moléculas no sólido são mais densamente empacotadas do que no líquido.
Assim, a fase sólida é mais densa que a fase líquida (Figura 11.9). Contrariamente,
a densidade do gelo a 0 oC (0,917 g/mL) é menor que a da água líquida (1,00
g/mL), de forma que o gelo flutua na água líquida (Figura 11.9).

A densidade mais baixa do gelo comparada com a da água pode ser enten-
dida em termos das interações de ligação de hidrogênio entre as moléculas de
água. No estado líquido, cada molécula de água sofre variações contínuas de
interações com seus vizinhos. A ligação de hidrogênio é uma componente
principal dessas interações. As moléculas estão tão próximas quanto possível,
mesmo que seus movimentos térmicos mantenham-nas em constante movi-
mento. Entretanto, quando a água congela, as moléculas assumem o arranjo
aberto e ordenado mostrado na Figura 11.10. Esse arranjo otimiza as interações
de ligação de hidrogênio entre as moléculas, mas ele cria uma estrutura menos
densa para o gelo se comparada com a da água. Uma determinada massa de
gelo ocupa maior volume que a mesma massa de água líquida.
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A menor densidade do gelo comparada com a da água líquida afeta profundamente a vida na Terra. Como o
gelo flutua (Figura 11.9), ele cobre a superfície da água quando um lago congela no clima frio, isolando a água abai-
xo. Se o gelo fosse mais denso que a água, o gelo formado na superfície de um lago afundaria e o lago congelaria to-
talmente. A maior parte da vida aquática não sobreviveria sob essas condições. A expansão da água, ao
congelar-se (Figura 11.11), é também o que faz com que os encanamentos quebrem em climas com temperaturas
inferiores a 0 oC.
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Em qual das seguintes substâncias é mais provável que a ligação de hidrogênio tenha papel importante na determina-
ção das propriedades físicas: metano (CH4), hidrazina (H2NNH2), fluoreto de metila (CH3F) ou sulfeto de hidrogênio
(H2S)?

)���� � Todos esses compostos contêm hidrogênio, mas a ligação de hidrogênio geralmente ocorre quando este está
diretamente ligado a N, O ou F. É necessário também que exista um par de elétrons não compartilhado em um átomo
eletronegativo (geralmente N, O ou F) em uma molécula vizinha. Esses critérios eliminam CH4 e H2S, que não contêm
H ligado a N, O ou F. Eles também eliminam CH3F cuja estrutura de Lewis mostra um átomo de carbono central
rodeado por três átomos de H e um átomo de F. (O carbono sempre forma quatro ligações, enquanto hidrogênio e flúor
formam uma ligação cada um.) Como a molécula contém uma ligação C — F e não tem ligação H — F, ela não forma
ligações de hidrogênio. Entretanto, em H2NNH2, encontramos ligações N — H. Conseqüentemente, existem ligações
de hidrogênio entre as moléculas.

*(�+�,-'

Em qual das seguintes substâncias é possível que a ligação de hidrogênio seja significante: cloreto de metileno
(CH2Cl2), fosfina (PH3), peróxido de hidrogênio (HOOH) ou acetona (CH3COCH3)?
Resposta: HOOH

%�2�����������3��������4��2���5������

Podemos identificar as forças intermoleculares que atuam em certa substância considerando as respectivas
composição e estrutura. As forças de dispersão são encontradas em todas as substâncias. A intensidade dessas for-
ças aumenta com o aumento da massa molecular e dependem das formas moleculares. As forças dipolo–dipolo
adicionam-se ao efeito das forças de dispersão e são encontradas em moléculas polares. As ligações de hidrogênio,
que necessitam de átomos de H ligados a F, O ou N, também se adicionam aos efeitos das forças de dispersão. As li-
gações de hidrogênio tendem a ser o tipo mais forte de força intermolecular. Entretanto, nenhuma dessas forças in-
termoleculares é tão forte quanto as ligações covalentes e iônicas ordinárias. A Figura 11.12 apresenta uma
maneira sistemática de identificar os tipos de forças intermoleculares em um sistema em particular, incluindo as
forças íon–dipolo e íon–íon.
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Se a ligação de hidrogênio é resultado de uma interação
eletrostática entre o dipolo da ligação X — H e um par de elé-
trons não compartilhado em outro átomo, Y, a força da liga-
ção de hidrogênio deverá aumentar à proporção que o
dipolo da ligação X — H aumentar. Portanto, para o mesmo
Y, deveríamos esperar que a força da ligação de hidrogênio
aumente na série

N — H � � � Y < O — H � � � Y < F — H � � � Y
Isso de fato é verdade. Mas qual a propriedade de Y que

determina a força da ligação de hidrogênio? O átomo Y deve
possuir um par de elétrons não compartilhado que atraia o
lado positivo do dipolo da ligação X — H. Esse par de elé-
trons não deve ser muito difuso no espaço; se os elétrons ocu-
pam um volume muito grande, o dipolo da ligação X — H
não sofrerá atração direta muito forte. Por essa razão, a liga-
ção de hidrogênio não é muito forte, a não ser que Y seja um
átomo muito pequeno e altamente eletronegativo, especifica-
mente N, O ou F. Entre esses três elementos, a ligação de hi-

drogênio é mais forte quando o par de elétrons não é atraído
também fortemente por seu próprio núcleo. A eletronegativi-
dade de Y é uma boa medida desse aspecto. Por exemplo, a
eletronegatividade do nitrogênio é menor que a do oxigênio.
O nitrogênio é, dessa forma, melhor doador do par de elétrons
para a ligação X — H. Para determinada ligação X — H, a liga-
ção de hidrogênio aumenta na ordem:

X — H � � � F < X — H � � � O < X — H � � � N
Quando X e Y são os mesmos, a energia da ligação de hi-

drogênio aumenta na ordem
N — H � � � N < O — H � � � O < F — H � � � F

Quando o átomo de Y carrega uma carga negativa, o par
de elétrons é capaz de formar ligações de hidrogênio espe-
cialmente fortes. A ligação de hidrogênio no íon F — H � � � F–

está entre as mais fortes conhecidas; a reação:
F–(g) + HF(g)a FHF–(g)

tem valor de �H de aproximadamente –155 kJ/mol.
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Coloque as substâncias BaCl2, H2, CO, HF e Ne em ordem crescente de pontos de ebulição.

)���� �

Análise: precisamos relacionar as propriedades das substâncias listadas com o ponto de ebulição.
Planejamento: o ponto de ebulição depende em parte das forças atrativas nos líquidos. Precisamos ordenar essas
substâncias de acordo com as intensidades relativas das diferentes forças.
Resolução: as forças atrativas são mais fortes para as substâncias iônicas que para as moleculares; logo, BaCl2 deve ter
o ponto de ebulição mais alto. As forças intermoleculares das substâncias restantes dependem da massa molecular, da
polaridade e da ligação de hidrogênio. As massas moleculares são H2 (2), CO (28), HF (20) e Ne (20). O ponto de ebuli-
ção de H2 deve ser o mais baixo porque ele é apolar e tem a menor massa molecular. As massas moleculares de CO, de
HF e de Ne são aproximadamente as mesmas. Entretanto, uma vez que HF pode formar ligação de hidrogênio, ele
deve ter o ponto de ebulição mais alto dos três. O próximo deve ser CO, que é ligeiramente polar e tem massa molecu-
lar mais alta. Finalmente, Ne, que é apolar, deverá ter o mais baixo ponto de ebulição dos três. A ordem prevista de
pontos de ebulição é portanto:

H2 < Ne < CO < HF < BaCl2

Conferência: os pontos de ebulição reais são H2 (20 K), Ne (27 K), CO (83 K), HF (293 K) e BaCl2 (1.813 K), em concor-
dância com as suposições.

*(�+�,-'

(a) Identifique as forças intermoleculares presentes nas seguintes substâncias e (b) selecione a substância com o ponto
de ebulição mais alto: CH3CH3, CH3OH e CH3CH2OH.
Respostas: (a) CH3CH3 tem apenas forças de dispersão, enquanto as outras duas substâncias têm tanto forças de dis-
persão quanto ligações de hidrogênio; (b) CH3CH2OH.

�"6 Química: a ciência central
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As forças intermoleculares que acabamos de abordar podem nos ajudar a
entender muitas propriedades familiares de líquidos e sólidos. Nesta seção
examinamos duas importantes propriedades dos líquidos: viscosidade e ten-
são superficial.

7��5�������
Alguns líquidos, como melaço e óleo de motor, fluem muito lentamente;

outros, como água e gasolina, fluem facilmente. A resistência de um líquido
para fluir é chamada viscosidade. Quanto maior a viscosidade de um líquido, mais
lentamente ele flui. A viscosidade pode ser medida ao se marcar quanto tempo
determinada quantidade do líquido leva para fluir por um tubo fino sob a for-
ça gravitacional. Líquidos mais viscosos levam mais tempo (Figura 11.13). A
viscosidade pode também ser determinada quando se mede a taxa na qual es-
feras de aço caem pelo líquido. As esferas caem mais lentamente à medida que
a viscosidade aumenta. A unidade comum de viscosidade é o poise, que é igual
a 1 g/cm s. Freqüentemente a viscosidade é relatada em centipoise (cP), que é
0,01 poise (P).

A viscosidade está relacionada com a facilidade de moléculas individuais
de líquidos poderem mover-se em relação às outras. Logo ela depende das for-
ças atrativas entre as moléculas e do fato de existirem ou não características es-
truturais que façam as moléculas tornarem-se emaranhadas. Por isso, para uma série de compostos relacionados, a
viscosidade aumenta com a massa molecular, como ilustrado na Tabela 11.4. Para determinada substância, a visco-
sidade diminui com o aumento da temperatura. O octano, por exemplo, tem viscosidade de 0,706 cP a 0 oC e 0,433
cP a 40 oC. A temperaturas mais altas, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior a facilidade para ven-
cer as forças atrativas entre as moléculas.

+��� �������3�5���
Quando se coloca água em uma superfície encerada, ela ‘se espalha em bolhas’, formando esferas distorcidas.

Esse comportamento deve-se a um desequilíbrio das forças intermoleculares na superfície do líquido, como mos-
trado na Figura 11.4. Observe que as moléculas no interior são atraídas igualmente em todas as direções, enquanto
as da superfície sofrem uma força líquida para o interior. Essa força para o interior atrai as moléculas da superfície
para dentro, reduzindo a área superficial. (As esferas têm menor área superficial em relação a seu volume.) Essa
força para o interior também ocasiona o empacotamento des moléculas de forma mais densa, fazendo com que o lí-
quido comporte-se quase como se ele tivesse uma pele. Esse efeito permite que uma agulha colocada com muito
cuidado na superfície da água flutue e alguns insetos ‘caminhem’ na água (Figura 11.15) mesmo se suas densida-
des forem maiores que a da água.

Uma medida das forças para o interior que devem ser vencidas para que a área superficial de um líquido seja
expandida é determinada por sua tensão superficial. A tensão superficial é a energia necessária para aumentar a
área superficial de um líquido em quantidade unitária. Por exemplo, a tensão
superficial da água a 20 oC é 7,29 � 10–2 J/m2, que significa que se deve fornecer
uma energia de 7,29 � 10–2 J para aumentar a área superficial de determinada
quantidade de água em 1 m2. A água tem alta tensão superficial por causa de
suas fortes ligações de hidrogênio. A tensão superficial do mercúrio é ainda
maior (4,6 � 10–1 J/m2) devido a suas ligações metálicas ainda mais fortes entre
os átomos de mercúrio.
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Substância Fórmula Viscosidade (cP)

Hexano CH3CH2CH2CH2CH2CH3 0,326
Heptano CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 0,409
Octano CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 0,542
Nonano CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 0,711
Decano CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 1,42



As forças intermoleculares que unem moléculas similares, como as liga-
ções de hidrogênio na água, são chamadas forças coesivas. As forças intermole-
culares que unem uma substância à superfície são chamadas forças adesivas.
A água colocada em um tubo de vidro adere ao vidro porque as forças adesi-
vas entre a água e o vidro são ainda maiores que as forças coesivas entre as
moléculas de água. A superfície curvada para cima, ou menisco, da água tem
portanto formato de U. Entretanto, para o mercúrio, o menisco é curvado para
baixo onde o mercúrio entra em contato com o vidro (Figura 11.16). Nesse
caso, as forças coesivas entre os átomos de mercúrio são muito maiores que as
forças adesivas entre os átomos de mercúrio e o vidro.

Quando um tubo de vidro de diâmetro pequeno, ou capilar, é colocado na
água, a água sobe no tubo. A subida de líquidos em tubos muito estreitos é
chamada ação capilar. As forças adesivas entre o líquido e as paredes do tubo
tendem a aumentar a área superficial do líquido. A tensão superficial do líqui-
do tende a reduzir a área, em conseqüência atraindo o líquido para cima no
tubo. O líquido sobe até que as forças adesivas e coesivas sejam equilibradas
pela força da gravidade no líquido. A ação capilar ajuda a água e os nutrientes
dissolvidos a se moverem para cima nas plantas.
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A água deixada descoberta em um copo por vários dias evapora. Um cubo
de gelo deixado em um quarto quente funde-se rapidamente. CO2 sólido (ven-
dido como Gelo SecoTM) sublima-se à temperatura ambiente, isto é, ele passa di-
retamente do estado sólido para o estado de vapor. Em geral, cada estado da
matéria pode passar para qualquer um dos dois outros estados. A Figura 11.17
mostra o nome associado com cada uma dessas transformações. Estas são cha-
madas mudanças de fase, ou mudanças de estado.

7�����9����������
����5�2���.��������2�����������3���
Toda mudança de fase é acompanhada por uma variação na energia do

sistema. Em uma rede de sólido, por exemplo, as moléculas ou íons estão em
posições mais ou menos fixas em relação aos outros e arranjados muito juntos
para minimizar a energia do sistema. À medida que a temperatura do sólido

aumenta, as unidades dos sólidos vibram ao redor de suas posições de equilíbrio com movimento energético cres-
cente. Quando o sólido se funde, as unidades que constituem o sólido estão livres para se mover em relação às ou-
tras, o que geralmente significa que suas separações médias aumentam. Esse processo é chamado fusão. O aumento
da liberdade de movimento das moléculas ou íons acontece a um preço, medido pelo calor de fusão, ou entalpia de
fusão, representado por �Hfus. O calor de fusão do gelo, por exemplo, é 6,01 kJ/mol.

�"� Química: a ciência central
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À proporção que a temperatura da fase líquida aumenta, as moléculas do líquido movimentam-se ao redor
com energia crescente. Uma medida dessa energia crescente é que a concentração das moléculas na fase gasosa so-
bre o líquido aumenta com a temperatura. Essas moléculas exercem uma pressão chamada pressão de vapor.
Exploraremos a pressão de vapor na Seção 11.5. No momento, precisamos apenas entender que a pressão de vapor
aumenta com o aumento da temperatura até que ela se iguale à pressão externa sobre o líquido, normalmente a
pressão atmosférica. Nesse ponto o líquido entra em ebulição; as moléculas do líquido passam para o estado gaso-
so, onde ficam muito separadas. A energia necessária para provocar a transição é chamada de calor de vaporiza-
ção, ou entalpia de vaporização, representada por �Hvap. O calor de vaporização da água é 40,7 kJ/mol.

A Figura 11.18 mostra os valores comparativos de �Hfus e de �Hvap para quatro substâncias diferentes. Os valo-
res de �Hvap tendem a ser maiores que os de �Hfus porque na transição do estado líquido para o estado de vapor as
moléculas devem basicamente romper todas as suas interações intermoleculares atrativas, enquanto na fusão mui-
tas dessas interações atrativas permanecem.

As moléculas de um sólido podem ser transformadas diretamente para o estado gasoso. A variação de entalpia
necessária para essa transição é chamada calor de sublimação, representada por �Hsub. Para as substâncias mostra-
das na Figura 11.18, �Hsub é a soma �Hfus e �Hvap. Portanto, �Hsub da água é aproximadamente 47 kJ/mol.

As mudanças de fase da matéria se revelam de modo importante nas experiências do dia-a-dia. Usamos cubos
de gelo para resfriar as bebidas líquidas; o calor de fusão do gelo resfria o líquido no qual o gelo está imerso. Senti-
mos frio quando saímos de uma piscina ou de um banho morno porque o calor de vaporização é retirado do corpo
à medida que a água evapora da pele. O corpo usa a evaporação da água da pele para regular a temperatura cor-
poral, especialmente quando nos exercitamos vigorosamente em dias quentes. Uma geladeira também se baseia
nos efeitos refrigerantes da vaporização. Seu mecanismo contém um gás confinado que pode ser liquefeito sob
pressão. O gás absorve calor conforme se expande para uma câmara onde ele vaporiza, resfriando assim o interior
da geladeira. O vapor é na seqüência reciclado por compressor.

O que acontece com o calor absorvido quando o líquido refrigerante vaporiza? De acordo com a primeira lei da
termodinâmica (Seção 5.2), o calor absorvido pelo líquido na vaporização deve ser emitido quando o processo
reverso, a condensação do vapor em líquido, ocorre. À medida que o refrigerador comprime o vapor e o líquido é
formado, o calor emitido é dissipado por espirais de resfriamento na parte de trás da geladeira. Assim como o calor
de condensação é igual em magnitude e contrário em sinal ao calor de vaporização, o calor de deposição também é
exotérmico no mesmo grau que o calor de sublimação é endotérmico; e o calor de congelamento é exotérmico no mes-
mo grau que o calor de fusão é endotérmico. Essas relações, mostradas na Figura 11.17, são conseqüências da pri-
meira lei da termodinâmica.

%����������:��5�2��4�

O que acontece quando aquecemos uma amostra de gelo que inicialmente está a –25 oC e 1 atm de pressão?
A adição de calor faz com que a temperatura do gelo aumente. Desde que a temperatura esteja abaixo de 0 oC, a
amostra permanece congelada. Quando a temperatura atinge 0 oC, o gelo começa a fundir. Como a fusão é um pro-
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cesso endotérmico, o calor adicionado a 0 oC é usado para converter o gelo em água e a temperatura permanece
constante até que todo o gelo tenha fundido. Assim que atingimos esse ponto, a adição adicional de calor faz com
que a temperatura da água líquida aumente.

Um gráfico da temperatura do sistema versus a quantidade de calor adicionado é chamado curva de aquecimento.
A Figura 11.19 mostra uma curva de aquecimento para a transformação do gelo a –25 oC para o vapor a 125 oC sob
pressão constante de 1 atm. O aquecimento do gelo de –25 oC para 0 oC está representado pelo segmento AB na Fi-
gura 11.19, enquanto a conversão do gelo a 0 oC para água a 0 oC é o segmento horizontal BC. O calor adicional au-
menta a temperatura da água até que a temperatura atinja 100 oC (segmento CD). O calor é a seguir usado para
converter a água em vapor a temperatura constante de 100 oC (segmento DE). Uma vez que toda a água tenha sido
convertida em vapor, este é aquecido até sua temperatura final de 125 oC (segmento EF).

Podemos calcular a variação de entalpia do sistema para cada um dos segmentos da curva de aquecimento.
Nos segmentos AB, CD e EF estamos aquecendo uma única fase de uma temperatura para outra. Como vimos na
Seção 5.5, a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma substância é dada pelo produto
entre o calor específico, a massa e a variação de temperatura (Equação 5.22). Quanto maior o calor específico de
uma substância, maior o calor que devemos adicionar para obter determinado aumento na temperatura. Como o
calor específico da água é maior que o do gelo, a subida de segmento CD é menor que a do segmento AB; devemos
adicionar mais calor à água para atingir uma variação de 1 oC na temperatura do que seria necessário para aquecer
a mesma quantidade de gelo a 1 oC.

Nos segmentos BC e DE estamos passando de uma fase para outra a temperatura constante. A temperatura
permanece constante durante essas mudanças de fase porque a energia adicionada é usada para romper as forças
atrativas entre as moléculas em vez de aumentar sua energia cinética média. Para o segmento BC, no qual o gelo
está se transformando em água, a variação de entalpia pode ser calculada usando �Hfus, enquanto para o segmento
DE podemos usar �Hvap. Em “Como fazer 11.4”, calculamos a variação de entalpia total para a curva de aqueci-
mento na Figura 11.19.

%������&'(����6

Calcule a variação de entalpia na transformação de 1,00 mol de gelo a –25 oC em vapor de água a 125 oC sob uma pres-
são constante de 1 atm. Os calores específicos do gelo, da água e do vapor são 2,09 J/ g K, 4,18 J/g K e 1,84 J/g K, res-
pectivamente. Para H2O, �Hfus = 6,01 kJ/mol e �Hvap = 40,67 kJ/mol.

)���� �

Análise: o objetivo é calcular o calor total necessário para transformar 1 mol de gelo a –25 oC para vapor a 125 oC.
Planejamento: podemos calcular a variação de entalpia para cada segmento e somá-los para obter a variação total de
entalpia (lei de Hess, Seção 5.6).
Resolução: para o segmento AB na Figura 11.19, estamos adicionando calor suficiente para aumentar sua temperatura
em 25 oC. Uma variação de temperatura de 25 oC é igual a uma variação de temperatura de 25 K; logo, podemos usar o
calor específico do gelo para calcular a variação de entalpia desse processo:

AB: �H = (1,00 mol)(18,0 g/mol)(2,09 J/g K)(25 K) = 940 J = 0,94 kJ

�"" Química: a ciência central
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Para o segmento BC na Figura 11.19, no qual transformamos o gelo em água a 0 oC, podemos usar diretamente a en-
talpia de fusão:

BC: �H = (1,00 mol)(6,01 kJ/mol) = 6,01 kJ
As variações de entalpia para os segmentos CD, DE e EF podem ser calculadas de maneira similar:

CD: �H = (1,00 mol)(18,0 g/mol)(4,18 J/g K)(100 K) = 7.520 J = 7,52 kJ

DE: �H = (1,00 mol)(40,67 kJ/mol) = 40,7 kJ

EF: �H = (1,00 mol)(18,0 g/mol)(1,84 J/g K)(25 K) = 830 J = 0,83 kJ
A variação de entalpia é a soma das variações dos passos individuais:

�H = 0,94 kJ + 6,01 kJ + 7,52 kJ + 40,7 kJ + 0,83 kJ = 56,0 kJ

Conferência: os componentes da variação de entalpia total são razoáveis em comparação aos comprimentos dos seg-
mentos horizontais das linhas na Figura 11.19. Observe que a maior componente é o calor de vaporização.

*(�+�,-'

Qual é a variação de entalpia durante o processo no qual 100,0 g de água a 50 oC são resfriados com gelo a –30 oC? (Use
os calores específicos e as entalpias para as mudanças de fases dadas em “Como fazer 11.4”.)
Resposta: –20,9 kJ – 33,4 kJ – 6,27 kJ = – 60,6 kJ

Resfriar uma substância tem o efeito contrário de aquecê-la. Portanto, se iniciamos com vapor de água e come-
çamos a esfriá-lo, movemo-nos da direita para a esquerda nos eventos mostrados na Figura 11.19. Primeiro abaixa-
mos a temperatura do vapor (Fa E), daí o condensamos (EaD), e assim por diante. Algumas vezes, à
medida que removemos calor de um líquido, podemos resfriá-lo temporariamente abaixo do seu ponto de conge-
lamento sem formar um sólido. Esse fenômeno é chamado super-resfriamento. O super-resfriamento ocorre quando
o calor é removido de um líquido tão rapidamente que as moléculas literalmente não têm tempo de assumir a estru-
tura ordenada de um sólido. Um líquido super-resfriado é instável; as partículas de sujeira que entram na solução ou
uma agitação fraca em geral é suficiente para fazer com que a substância se solidifique rapidamente.

+�2����4����������� ��5��4�5��
Um gás se liquefaz a determinado ponto quando se aplica pressão a ele. Se aumentarmos a pressão no vapor de

água a 55 oC, por exemplo, ele se liquefaz quando a pressão for igual a 118 torr e existir um equilíbrio entre as fases
gasosas e líquidas. Se a temperatura é 110 oC, a fase líquida não é formada até que a pressão seja 1.075 torr. A 374 oC
a fase líquida se forma apenas a 1,655 � 105 torr (217,7 atm). Acima dessa temperatura, nenhuma quantidade de
pressão provocará a formação de fase líquida distinta. Em vez disso, à medida que a pressão aumenta, o gás sim-
plesmente torna-se rapidamente mais comprimido. A temperatura mais alta na qual uma fase líquida distinta
pode formar-se é chamada temperatura crítica. A pressão crítica é a pressão necessária para levar à liquefação a
essa temperatura crítica.

As temperaturas e pressões críticas para várias substâncias estão relacionadas na Tabela 11.5. Observe que
substâncias apolares de baixa massa molecular têm temperaturas e pressões críticas menores que as polares ou de
alta massa molecular. Como já vimos, a transição do estado gasoso para o líquido é determinada pelas forças inter-
moleculares. Para toda substância gasosa, pode-se atingir uma temperatura na qual as energias de movimento das
moléculas são suficientes para romper as forças atrativas que orientam o estado líquido, independentemente de
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Substância Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm)

Amônia, NH3 405,6 111,5
Fosfina, PH3 324,4 64,5
Argônio, Ar 150,9 48
Dióxido de carbono, CO2 304,3 73,0
Nitrogênio, N2 126,1 33,5
Oxigênio, O2 154,4 49,7
Propano, CH3CH2CH3 370,0 42,0
Água, H2O 647,6 217,7
Sulfeto de hidrogênio, H2S 373,5 88,9
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A pressões ordinárias, uma substância acima de sua tem-
peratura crítica comporta-se como um gás ordinário. Entre-
tanto, à medida que a pressão aumenta para várias centenas
de atmosferas, seu caráter muda. De modo semelhante ao
gás, ela se expande para preencher o limite do recipiente
que a contém, mas sua densidade aproxima-se da do líqui-
do. (Por exemplo, a temperatura crítica da água é 647,6 K, e
sua pressão crítica é 217,7 atm. A essa temperatura e pres-
são, a densidade da água é 0,4 g/mL.) Uma substância a
temperaturas e pressões mais altas que sua temperatura e
pressão críticas é mais bem considerada fluido supercrítico
em vez de gás.

Como os líquidos, os fluidos supercríticos podem com-
portar-se como solventes dissolvendo uma enorme
variedade de substâncias. Usando extração por fluidos super-
críticos, os componentes de misturas podem ser separados.
O poder de solvente de um fluido supercrítico aumenta à
proporção que sua densidade aumenta. Contrariamente, a
diminuição da densidade (abaixando a pressão ou aumen-
tando a temperatura) faz com que o fluido supercrítico e o
material dissolvido se separem. A Figura 11.20 mostra a so-
lubilidade de um sólido orgânico apolar típico, o naftaleno
(C10H8), em dióxido de carbono supercrítico a 45 oC. A solu-
bilidade do naftaleno é praticamente zero abaixo da pres-
são crítica de 73 atm. Entretanto, a solubilidade aumenta
rapidamente com o aumento da pressão (dessa forma au-
mentando a densidade do fluido supercrítico).

Pela manipulação apropriada da pressão, a extração por
fluido supercrítico tem sido usada com sucesso para sepa-
rar misturas complexas nas indústrias química, alimentícia,
farmacêutica e de energia. O dióxido de carbono supercríti-
co, por exemplo, não prejudica o ambiente porque não exis-
tem problemas no rejeito de solventes e não existem
resíduos tóxicos resultantes do processo. Além disso, CO2

supercrítico é barato comparado com outros solventes que
não sejam água. Um processo para a remoção da cafeína de
grãos de café verdes por extração com CO2 supercrítico,

mostrado no diagrama da Figura 11.21, está em operação
comercial há vários anos. A temperatura e pressão apropria-
das, CO2 supercrítico remove a cafeína dos grãos pela disso-
lução, mas deixa os componentes do sabor e do aroma,
produzindo café descafeinado. Outras aplicações da extra-
ção por CO2 supercrítico incluem a extração de elementos es-
senciais de sabor do lúpulo para uso em fermentação de
bebidas e no isolamento dos componentes do sabor de ervas
e temperos. (Veja também Seção 18.7.)
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quão perto as moléculas são forçadas a se aproximar pelo aumento da pressão. Observe que a água e a amônia têm
temperaturas e pressões críticas excepcionalmente altas. Esses valores são outra conseqüência das forças de liga-
ção de hidrogênio intermoleculares.

As temperaturas e pressões críticas das substâncias são geralmente de considerável importância para enge-
nheiros e outros profissionais que trabalham com gases porque elas fornecem informações sobre as condições
sob as quais os gases se liquefazem. Algumas vezes queremos liquefazer um gás; outras vezes queremos evitar
que ele se liquefaça. É inútil tentar liquefazer um gás aplicando-lhe pressão se ele estiver acima de sua tempera-
tura crítica. Por exemplo, O2 tem temperatura crítica de 154,4 K. Ele deve ser resfriado abaixo dessa temperatura
antes de poder ser liquefeito por pressão. Em contrapartida, a amônia tem temperatura crítica de 405,6 K. Portanto,
ela pode ser liquefeita à temperatura ambiente (aproximadamente 295 K) pela compressão a pressão suficiente.

		�F 3��$�����"����

As moléculas podem escapar da superfície de um líquido para a fase gasosa pela vaporização ou evapora-
ção. Suponha que realizemos um experimento no qual colocamos uma quantidade de etanol (C2H5OH) em um
recipiente fechado e evacuado, como mostrado na Figura 11.22. O etanol começará a evaporar rapidamente.
Como resultado, a pressão exercida pelo vapor no espaço acima do líquido começará a aumentar. Depois de um cur-
to período, a pressão do vapor atingirá um valor constante, que chamamos pressão de vapor da substância.

'<���5������������ ��������������������2���5����
As moléculas de um líquido movimentam-se em várias velocidades. A Figura 11.23 mostra a distribuição das

energias cinéticas das partículas na superfície de um líquido nas duas temperaturas. As curvas de distribuição são se-
melhantes às mostradas anteriormente para os gases (figuras 10.18 e 10.19). Em determinado instante, as molécu-
las na superfície do líquido possuem energia cinética suficiente para vencer as forças atrativas de suas vizinhas e
escapar para a fase gasosa. Quanto mais fracas as forças atrativas, maior é o número de moléculas capazes de esca-
par e maior é a pressão de vapor.

Em certa temperatura, o movimento das moléculas da fase líquida para a fase gasosa ocorre continuamente.
Entretanto, conforme o número de moléculas na fase gasosa aumenta, aumenta a probabilidade de uma molécu-
la na fase gasosa chocar-se com a superfície do líquido e ser recapturada pelo líquido, como mostrado na Figura
11.22(b). Eventualmente, a taxa na qual as moléculas retornam para o líquido é exatamente igual à taxa na qual
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elas escapam. O número de moléculas na fase gasosa atinge um valor constante e a pressão de vapor nesse está-
gio torna-se constante.

A condição na qual os dois processos contrários ocorrem simultaneamente a taxas iguais é chamado de equilí-
brio termodinâmico. Um líquido e seu vapor estão em equilíbrio quando a evaporação e a condensação ocorrem a
taxas iguais. Pode parecer que nada está ocorrendo no equilíbrio porque não existe uma variação líquida no siste-
ma. Na realidade, está acontecendo muita coisa; as moléculas passam continuamente do estado líquido para o ga-
soso, e deste para o estado líquido.

Todos os equilíbrios entre diferentes estados da matéria possuem caráter dinâmico. A pressão de vapor de um
líquido é a pressão exercida por seu vapor quando os estados líquido e de vapor estão em equilíbrio dinâmico.

7���4�������=������ �������������4�2����4���
Quando a vaporização ocorre em recipiente aberto, como a água ao evaporar de uma tigela, o vapor difunde-se

do líquido. Pouco vapor, se houver algum, é recapturado na superfície do líquido. O equilíbrio nunca ocorre e o va-
por continua a se formar até que o líquido se evapora e até secar. As substâncias
com pressão de vapor alta (como a gasolina) evaporam mais rapidamente que
as substâncias com pressão de vapor baixa (como óleo de motor). Os líquidos
que evaporam rapidamente são conhecidos como voláteis.

Água quente evapora mais rapidamente que água fria porque a pressão de
vapor aumenta com o aumento da temperatura. Vimos esse efeito na Figura
11.23: à medida que a temperatura de um líquido aumenta, as moléculas movi-
mentam-se de forma mais enérgica e uma fração maior pode, em conseqüência,
escapar mais rapidamente de suas vizinhas. A Figura 11.24 descreve a variação

na pressão de vapor com a temperatura para quatro substâncias comuns que se diferem muito na volatilidade.
Observe que a pressão de vapor em todos os casos aumenta de não-linear com o aumento da temperatura.

*���� ����������������4������;���� �
Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor for igual à pressão externa agindo na superfície do

líquido. Nesse ponto, bolhas de vapor são capazes de se formar no interior do líquido. A temperatura de ebulição
aumenta com o aumento da pressão externa. O ponto de ebulição de um líquido a 1 atm de pressão é chamado
ponto de ebulição normal. A partir da Figura 11.24 vemos que o ponto de ebulição normal da água é 100 oC.

O ponto de ebulição é importante em vários processos que envolvem aquecimento de líquidos, inclusive na culi-
nária. O tempo necessário para cozinhar os alimentos depende da temperatura. Contanto que a água esteja presen-
te, a temperatura máxima de cozimento dos alimentos é o ponto de ebulição da água. As panelas de pressão
funcionam permitindo que o vapor escape apenas quando ele excede uma pressão predeterminada; a pressão so-
bre a água pode conseqüentemente aumentar acima da pressão atmosférica. O aumento da pressão faz com que a
água entre em ebulição a temperatura mais alta, permitindo assim que o alimento fique mais quente e cozinhe mais
rapidamente. O efeito da pressão no ponto de ebulição também explica por que leva mais tempo para cozinhar ali-
mentos em locais mais elevados do que no nível do mar. A pressão atmosférica é menor em altitudes maiores, de
forma que a água entra em ebulição a temperatura mais baixa.

�$1 Química: a ciência central
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Use a Figura 11.24 para estimar o ponto de ebulição do éter dietílico sob uma pressão externa de 0,80 atm.

)���� � O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor é igual à pressão externa. A partir da Figura
11.24, vemos que o ponto de ebulição a 0,80 atm é aproximadamente 27 oC, que é próximo da temperatura ambiente.
Podemos fazer um frasco de éter dietílico entrar em ebulição à temperatura ambiente usando uma bomba de vácuo
para diminuir a pressão acima do líquido para aproximadamente 0,8 atm (80 kPa).

*(�+�,-'

A qual pressão externa o etanol terá um ponto de ebulição de 60 oC?
Resposta: a aproximadamente 0,45 atm.

		�8 /�����������&��

O equilíbrio entre um líquido e seu vapor não está apenas no equilíbrio dinâmico que pode existir entre os esta-
dos da matéria. Sob condições apropriadas de temperatura e pressão, um sólido pode ter equilíbrio com o estado
líquido e até mesmo com o gasoso. O diagrama de fase é um gráfico que resume as condições de equilíbrio existen-
tes entre os diferentes estados da matéria, além de permitir determimar a fase de uma substância estável em qual-
quer temperatura e pressão.

A forma geral de um diagrama de fase para uma substância que exibe três fases é mostrada na Figura 11.26. O dia-
grama é um gráfico bidimensional, com pressão e temperatura como eixos. Ele contém três importantes curvas, cada
qual representando as condições de temperatura e pressão em que as várias fases podem coexistir em equilíbrio. A úni-
ca substância presente no sistema é aquela cujo diagrama de fase é examinado. A pressão mostrada no diagrama é a
aplicada ao sistema ou gerada pela própria substância. As curvas podem ser descritas da seguinte maneira:

Capítulo 11 Forças intermoleculares, líquidos e sólidos �$�

-2���.���2����������4� �����$�����������E�����>���

Você deve ter notado que os gráficos da variação da pressão
de vapor com a temperatura, mostrados na Figura 11.24, têm for-
mato distinto: cada curva ascende nitidamente para uma pressão
de vapor mais alta com o aumento da temperatura. A relação en-
tre pressão de vapor e temperatura é dada por uma equação cha-
mada equação de Clausius–Clapeyron:

ln P =
–�H

RT
Cvap

� [11.11]

Nessa equação, T é a temperatura absoluta, R é a constante
dos gases (8,314 J/mol K), �Hvap é a entalpia molar de vaporiza-
ção e C é uma constante. A equação de Clausius–Clapeyron de-
termina que um gráfico de ln P versus 1/T deverá dar uma linha
reta com uma inclinação igual a –�Hvap/R. Portanto, podemos
usar tais gráficos para determinar a entalpia de vaporização de
uma substância como segue:

�Hvap = – inclinação �R
Como um exemplo da aplicação da equação de Clausius-

Clapeyron, os dados da pressão de vapor para o etanol mos-
trados na Figura 11.24 são colocados em um gráfico de ln P
versus 1/T na Figura 11.25. Os dados encontram-se em linha
reta com uma inclinação negativa. Podemos usar a inclina-
ção da reta para determinar o �Hvap para o etanol. Podemos
também extrapolar a reta para obter os valores para a pres-
são de vapor do etanol a temperaturas acima e abaixo da fai-
xa de temperaturas dadas.
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1. A linha que vai de A a B é a curva de pressão de vapor do líquido. Ela representa o equilíbrio entre as fases líqui-
da e gasosa. O ponto nessa curva onde a pressão de vapor equivale a 1 atm é o ponto de ebulição normal da
substância. A curva de pressão de vapor termina no ponto crítico (B), que equivale à temperatura e à pressão crí-

ticas da substância. Para frente do ponto crítico, as fases gasosa e líquida
se tornam indistinguíveis.

2. A linha AC representa a variação na pressão de vapor do sólido à me-
dida que este se purifica em diferentes temperaturas.

3. A linha que vai de A a D representa a mudança no ponto de fusão do
sólido com aumento de temperatura. Em geral, essa linha declina lentamente para a direita conforme a
pressão aumenta. Isso porque, para a maioria das substâncias, o sólido é mais denso que o líquido. Um au-
mento na pressão geralmente favorece a fase sólida mais compacta; assim, temperaturas mais altas são ne-
cessárias para a fusão do sólido a pressões mais elevadas. O ponto de fusão de uma substância é idêntico a
seu ponto de congelamento. Esses dois pontos diferem somente na direção. O ponto de fusão em 1 atm é o
ponto de fusão normal.

O ponto A, onde as três curvas se encontram, é conhecido como ponto triplo. As três fases estão em equilíbrio
nessa temperatura e pressão. Qualquer outro ponto nessas três curvas representa um equilíbrio entre duas fases. E
qualquer outro ponto no diagrama que não encontre uma linha corresponde a condições sob as quais uma única
fase está presente. A fase gasosa, por exemplo, é estável a baixas pressões e elevadas temperaturas, ao passo que a
fase sólida é estável a baixas temperaturas e elevadas pressões. Já a fase líquida é estável na região situada entre as fa-
ses sólida e gasosa.
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A Figura 11.27 mostra os diagramas de fases H2O e CO2. A linha de equilíbrio sólido–líquido (ponto de fusão)
de CO2 segue o comportamento típico; seu ponto de fusão aumenta com o aumento da pressão. Em contraste, o
ponto de fusão de H2O diminui com o aumento da pressão. Como visto na Figura 11.11, a água está entre as poucas
substâncias cuja forma líquida é mais compacta que a respectiva forma sólida. (Seção 11.2)

O ponto triplo da água (0,0098 oC e 4,58 torr) está a uma pressão muito mais baixa que CO2 (–56,4 oC e 5,11 atm).
Para CO2 existir como um líquido, a pressão deve exceder a 5,11 atm. Conseqüentemente, CO2 sólido não se funde,
mas sublima-se quando aquecido a 1 atm. Portanto, CO2 não tem um ponto de fusão normal; ao contrário, ele tem
um ponto de sublimação normal, –78,5 oC. Como CO2 sublima-se em vez de se fundir à medida que ele absorve
energia a pressões ordinárias, CO2 sólido (Gelo SecoTM) é um composto refrigerante útil. Entretanto, para a água
(gelo) sublimar, sua pressão de vapor deve estar abaixo de 4,59 torr. Os alimentos são congelados secos quando são
colocados congelados em uma câmara de baixa pressão (abaixo de 4,58 torr) de forma que o gelo nos alimentos su-
blime.

�$6 Química: a ciência central
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Referindo-se à Figura 11.28, descreva quaisquer mudanças nas fases presentes quando H2O é (a) mantido a 0 oC en-
quanto a pressão aumenta daquela do ponto 1 para a do ponto 5 (linha vertical); (b) mantida a 1,00 atm enquanto a
temperatura aumenta daquela do ponto 6 para a do ponto 9 (linha horizontal).

)���� �

Análise: foi pedido para usar o diagrama de fases fornecido para deduzir quais variações de fase podem ocorrer quan-
do se realizam variações específicas de temperatura e pressão.
Planejamento: trace o caminho indicado no diagrama de fases e observe quais as fases e quais as variações de fases
que ocorrem.
Resolução: (a) No ponto 1, H2O existe totalmente como vapor. No ponto 2, existe um equilíbrio vapor–sólido. Acima
dessa pressão, no ponto 3, toda H2O é convertida para um sólido. No ponto 4, parte do sólido funde-se e atinge um
equilíbrio entre sólido e líquido. A pressões ainda mais altas, todo o H2O funde-se, de forma que só a fase líquida fica
presente no ponto 5. (b) No ponto 6, H2O existe inteiramente como um sólido. Quando a temperatura atinge o ponto 4,
o sólido começa a se fundir e existe um equilíbrio entre as fases sólida e líquida. A temperatura ainda mais alta, no
ponto 7, o sólido terá sido totalmente convertido para líquido. Existe equilíbrio líquido–vapor no ponto 8. Ao se aque-
cer ainda mais até o ponto 9, H2O é totalmente convertido para a fase de vapor.
Conferência: as fases e as mudanças de fase indicadas são coerentes com o conhecimento das propriedades da
água.

*(�+�,-'

Usando a Figura 11.27 (b), descreva o que acontece quando as seguintes variações são feitas em uma amostra de CO2
inicialmente a 1 atm e –60 oC: (a) a pressão aumenta para 60 atm a temperatura constante. (b) A temperatura aumenta
de –60 oC para –20 oC a pressão constante de 60 atm.
Respostas: (a) CO2(g)a CO2(s); (b) CO2(s)a CO2(l)

		�I �����������������

No restante deste capítulo nos deteremos em como as propriedades dos
sólidos se relacionam com suas estruturas e ligações. Os sólidos podem ser
cristalinos ou amorfos (não-cristalinos). Em um sólido cristalino os átomos,
íons ou moléculas estão ordenados em arranjos bem-definidos. Esses sólidos
geralmente têm superfícies planas ou faces que fazem ângulos definidos entre
si. As pilhas regulares de partículas que produzem essas faces também fazem
com que os sólidos tenham formas altamente regulares (Figura 11.29).
O quartzo e o diamante são sólidos cristalinos.

Sólido amorfo (das palavras gregas para ‘sem forma’) é aquele cujas partí-
culas não têm estrutura regular. Eles não possuem faces e formas bem-definidas.
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Muitos sólidos amorfos são misturas de moléculas que não se encaixam muito bem. A maioria dos outros são com-
postos de moléculas grandes e complicadas. Sólidos amorfos familiares incluem a borracha e o vidro.

O quartzo (SiO2) é um sólido cristalino com uma estrutura tridimensional semelhante à mostrada na Figura
11.30(a). Quando o quartzo se funde (aproximadamente 1.600 oC), ele se torna um líquido viscoso e pegajoso. Ape-
sar de a rede silício–oxigênio permanecer praticamente intacta, muitas ligações Si — O são quebradas e a ordem rí-
gida do quartzo é perdida. Se o fundido for rapidamente esfriado, os átomos são incapazes de retornar a um
arranjo regular. Como resultado, um sólido amorfo conhecido como vidro de quartzo ou vidro de sílica é formado
(Figura 11.30(b)).

Como as partículas de um sólido amorfo não apresentam uma ordem definida em longas distâncias, as forças inter-
moleculares variam em intensidade por toda a amostra. Assim, os sólidos amorfos não se fundem a temperaturas especí-
ficas. Em vez disso, eles se tornam macios durante uma faixa de temperatura à proporção que as forças intermoleculares
de várias intensidades são rompidas. Um sólido cristalino, ao contrário, funde-se a temperatura específica.

�$� Química: a ciência central
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A ordem característica dos sólidos nos permite transferir uma imagem do

cristal inteiro olhando apenas uma pequena parte dele. Podemos pensar no
sólido como sendo construído por pilhas de blocos fundamentais, quase como
uma parede de tijolos é formada por pilhas de tijolos ‘idênticos’. A unidade de
um sólido que se repete, o ‘tijolo’ cristalino, é conhecida como célula unitária.
Um exemplo bidimensional simples aparece em uma folha de papel de parede
mostrada na Figura 11.31. Existem várias maneiras de escolher o padrão repe-
tido, ou célula unitária, do desenho, mas a escolha é geralmente a menor parte
que mostra claramente a simetria característica de todo o padrão.

Um sólido cristalino pode ser representado por uma rede tridimensional
de pontos, cada um dos quais representa uma vizinhança idêntica no cristal.
Tal rede de pontos é chamada rede cristalina. Podemos imaginar a formação
da estrutura cristalina como um todo arranjando os conteúdos da célula unitá-
ria repetidamente em uma rede cristalina.

A Figura 11.32 mostra uma rede cristalina e sua célula unitária associada.
Em geral, as células unitárias são paralelepípedos (figuras de seis lados cujas
faces são paralelogramos). Cada célula unitária pode ser descrita pelos com-
primentos das arestas da célula e pelos ângulos entre essas arestas. As redes de
todos os compostos cristalinos podem ser descritas por sete tipos básicos de
células unitárias. A mais simples delas é a célula unitária cúbica, na qual todos
os lados são iguais em comprimento e todos os ângulos são de 90o.

Existem três tipos de células unitárias cúbicas, como ilustrado na Figura
11.33. Quando os pontos de rede estão tão-somente nos vértices, a célula unitá-
ria é chamada cúbica simples. Quando também aparece um ponto de rede no
centro da célula unitária, a célula é cúbica de corpo centrado. Quando a célula
tem pontos de rede no centro de cada face, bem como em cada vértice, ela é cú-
bica de face centrada.

As estruturas cristalinas mais simples são células unitárias cúbicas com ape-
nas um átomo centrado em cada ponto de rede. A maioria dos metais tem esse
tipo de estrutura. O níquel, por exemplo, tem uma célula unitária cúbica de face
centrada, enquanto o sódio tem célula cúbica de corpo centrado. A Figura 11.34
mostra como os átomos preenchem as células unitárias cúbicas. Observe que os
átomos nos vértices e nas faces não pertencem completamente a uma única célu-
la unitária. Em vez disso, eles estão compartilhados entre células unitárias.
A Tabela 11.6 resume a fração de um átomo que ocupa uma célula unitária
quando os átomos estão compartilhados entre células unitárias.

����4��4����5���4���������5����4������@���
Na estrutura cristalina de NaCl (Figura 11.35), podemos centrar os íons

Na+ ou os íons Cl– nos pontos de rede de uma célula unitária de face centrada.
Portanto, podemos descrever a estrutura como cúbica de face centrada.

Na Figura 11.35 os íons Na+ e Cl– foram separados de tal forma que a sime-
tria da estrutura possa ser vista mais claramente. Nessa representação não se
dá atenção aos tamanhos relativos dos íons. A representação na Figura 11.36,
por outro lado, mostra os tamanhos relativos dos íons e como eles preenchem a
célula unitária. Observe que as partículas nos vértices, nas arestas e nas faces
estão compartilhadas com outras células.
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A razão total cátion–ânion de uma célula unitária deve ser a mesma em todo o cristal. Conseqüentemente, na
célula unitária de NaCl deve existir um número igual de íons Na+ e Cl–. Igualmente, a célula unitária para o CaCl2

teria um Ca2+ para cada dois Cl–, e assim por diante.
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Determine o número líquido de íons Na+ e Cl– na célula unitária de NaCl (Figura 11.36).
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Análise: devemos somar os vários elementos contribuintes para determinar o número de íons Na+ e Cl– na célula unitária.
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Planejamento: para encontrar o número total de íons de cada tipo, devemos identificar as diferentes localizações na
célula unitária e determinar a fração do íon que se encontra nas vizinhanças da célula unitária.
Resolução: existe um quarto de um Na+ em cada aresta, um Na+ inteiro no centro do cubo (pesquise também na Figu-
ra 11.35), um oitavo de um Cl– em cada vértice e metade de um Cl– em cada face. Portanto, temos o seguinte:

Na+: ( 1
4 Na+ por aresta) (12 arestas) = 3 Na+

(1 Na+ por centro) (1 centro) = 1 Na+

Cl–: (1
8 Cl– por vértice) (8 vértices) = 1 Cl–

(1
2 Cl– por face) (6 faces) = 3 Cl–

Assim, a célula unitária contém 4 Na+ e 4 Cl–.
Conferência: esse resultado está de acordo com a estequiometria do composto: 1 Na+ para cada Cl–.

*(�+�,-'

O elemento ferro cristaliza na forma chamada α-ferro, que tem célula unitária cúbica de corpo centrado. Quantos áto-
mos de ferro a célula unitária contém?
Resposta: dois.

%������&'(����"

O arranjo geométrico dos íons nos cristais de LiF é o mesmo que nos cristais de NaCl. A célula unitária tem 4,02 Å de
aresta. Calcule a densidade do LiF.

)���� �

Análise: pede-se  a densidade do LiF a partir do tamanho da célula unitária.
Planejamento: precisamos determinar o número de fórmulas unitárias de LiF na célula unitária. A partir disso, pode-
mos calcular a massa total na célula unitária. Como conhecemos a massa e podemos calcular o volume da célula unitá-
ria, podemos também calcular a densidade.
Resolução: o arranjo de íons em LiF é o mesmo que em NaCl; logo, uma célula unitária de LiF conterá quatro íons Li+ e
quatro íons F– (Como fazer 11.7). A densidade mede a massa por unidade de volume. Portanto, podemos calcular a
densidade de LiF a partir da massa contida em uma célula unitária e o volume da célula unitária. A massa contida em
uma célula unitária é:

4(6,94 u) + 4(19,9 u) = 103,8 u

O volume de um cubo com aresta de comprimento a é a3, logo o volume da célula unitária é (4,02 Å)3. Podemos agora
calcular a densidade, convertendo para a unidade comum de g/cm3:

Densidade =
(103,8 )

(4,02 Å)

1 g
6,02 10

1 Å
10 cm3 23 8

u
u�

�

�
�

�
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�

�

�
�
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3

2,65g/cm 3

Conferência: esse valor está de acordo com o encontrado por medidas simples de densidade 2,640 g/cm3 a 20 oC. O ta-
manho e o conteúdo da célula unitária são, portanto, consistentes com a densidade macroscópica da substância.

*(�+�,-'

A célula unitária de corpo centrado de forma cristalina particular do ferro tem 2,8664 Å em cada lado. Calcule a densi-
dade dessa forma de ferro.
Resposta: 7,8753 g/cm3

'2��5�4�2��4�������������3����
As estruturas adotadas pelos sólidos cristalinos são as que colocam as par-

tículas em contato mais próximo para maximizar as forças atrativas entre elas.
Em muitos casos, as partículas que constituem os sólidos são esféricas ou apro-
ximadamente esféricas. Esse é o caso dos átomos nos sólidos metálicos. É, por-
tanto, instrutivo considerar como as esferas de tamanhos iguais podem empacotar com mais eficiência (isto é, com
a quantidade mínima de espaços vazios).

Capítulo 11 Forças intermoleculares, líquidos e sólidos �$$

�+�7�8�8'
�����1������������������
����



O arranjo mais eficiente de uma camada de esferas de tamanhos iguais é mostrado na Figura 11.37(a). Cada es-
fera está rodeada por seis outras na camada. Uma segunda camada de esferas pode ser colocada nas depressões
acima da primeira. Uma terceira camada pode ser adicionada acima da segunda com as esferas se acomodando nas
depressões da segunda. Entretanto, existem dois tipos de depressões para essa terceira camada e elas resultam em
diferentes estruturas, como mostrado na Figura 11.37(b) e (c).

Se as esferas da terceira camada são colocadas alinhadas com as da primeira, como mostrado na Figura
11.37(b), a estrutura é conhecida como empacotamento denso hexagonal. A terceira camada repete a primeira, a
quarta repete a segunda camada, e assim por diante, fornecendo uma seqüência de camadas que chamamos
ABAB.

Entretanto, as esferas da terceira camada podem ser colocadas de forma que elas não se acomodem acima das
esferas da primeira. A estrutura resultante, mostrada na Figura 11.37(c), é conhecida como empacotamento denso
cúbico. Nesse caso, é a quarta camada que repete a primeira e a seqüência de camadas é ABCA. Apesar de não po-
der ser vista na Figura 11.37(c), a célula unitária da estrutura de empacotamento denso cúbico é a cúbica de face
centrada.

Em ambos os casos de estruturas de empacotamento denso, cada esfera tem 12 vizinhos eqüidistantes: seis em
um plano, três acima desse plano e três abaixo. Dizemos que cada esfera tem número de coordenação 12. O núme-
ro de coordenação é o número de partículas vizinhas mais próximas de certa partícula em uma estrutura cristalina.
Em ambos os tipos de empacotamento denso, 74% do volume total da estrutura é ocupado por esferas; 26% é espa-
ço vazio entre elas. Por comparação, cada esfera na estrutura cúbica de corpo centrado tem um número de coorde-
nação 8 e apenas 68% do espaço é ocupado. Na estrutura cúbica simples, o número de coordenação é 6 e apenas
52% do espaço é ocupado.

Quando esferas de tamanhos diferentes são empacotadas em uma rede, as partículas maiores algumas vezes
assumem um dos arranjos de empacotamento denso, com as menores partículas ocupando os buracos entre as es-
feras maiores. Em Li2O, por exemplo, os íons óxido assumem uma estrutura de empacotamento denso cúbico e os
íons Li+ menores ocupam as pequenas cavidades que existem entre os íons óxido.

		�G �����(����������

As propriedades físicas dos sólidos cristalinos, como ponto de fusão e dureza, dependem tanto dos arranjos
das partículas quanto das forças atrativas entre elas. A Tabela 11.7 classifica os sólidos de acordo com os tipos de
forças entre as partículas presentes neles.

)@������2���5������
Os sólidos moleculares consistem em átomos ou moléculas unidos por forças intermoleculares (forças dipo-

lo–dipolo, forças de dispersão de London e ligações de hidrogênio). Como essas forças são fracas, os sólidos mole-
culares são macios. Além disso, eles normalmente têm pontos de fusão relativamente baixos (em geral abaixo de
200 oC). Muitas substâncias que são gases ou líquidos à temperatura ambiente formam sólidos moleculares em bai-
xa temperatura. Os exemplos incluem Ar, H2O e CO2.
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Tipo de sólido
Forma das
partículas unitárias

Forças entre as
partículas Propriedades Exemplos

Molecular Átomos e moléculas Forças de dispersão
de London, forças
dipolo–dipolo,
ligações de hidrogênio

Razoavelmente macio,
ponto de fusão de baixo a
moderado, condução
térmica e elétrica ruim

Argônio, Ar; metano,
CH4; sacarose,
C12H22O11;
Gelo SecoTM, CO2

Covalente Átomos ligados em
uma rede de ligações
covalente

Ligações covalentes Muito duro, pontos de
fusão muito altos,
geralmente condutores
térmicos e elétricos ruins

Diamante, C;
quartzo, SiO2

Iônico Íons positivos e
negativos

Atrações
eletrostáticas

Duros e quebradiços, alto
ponto de fusão, pobres
condutores térmicos e
elétricos

Sais típicos — por
exemplo, NaCl,
Ca(NO3)2

Metálico Átomos Ligações metálicas De macios a muito duros,
de baixos a altos pontos
de fusão, excelentes
condutores térmicos e
elétricos, maleáveis e
dúcteis

Todos os elementos
metálicos — por
exemplo, Cu, Fe, Al,
Pt

As propriedades dos sólidos moleculares dependem não apenas da intensidade das forças que existem entre
as moléculas, mas também das habilidades das moléculas em empacotar eficientemente nas três dimensões.
O benzeno (C6H6), por exemplo, é uma molécula plana altamente simétrica. (Seção 8.6) Ele tem ponto de fusão
mais alto que o tolueno, um composto no qual um dos átomos de hidrogênio do benzeno foi substituído por um
grupo CH3 (Figura 11.40). A simetria mais baixa das moléculas de tolueno previne-as de empacotar tão eficiente-
mente quanto as moléculas de benzeno. Como resultado, as forças intermoleculares que dependem de um contato
mais próximo não são tão efetivas e o ponto de fusão é mais baixo. Em contraste, o ponto de ebulição do tolueno é
mais alto que o do benzeno, indicando que as forças atrativas intermoleculares são maiores no tolueno líquido que
no benzeno líquido. Ambos os pontos de fusão e ebulição do fenol, outro benzeno substituído mostrado na Figura
11.40, são mais altos que o do benzeno porque o grupo OH do fenol pode formar ligações de hidrogênio.

)@������5������4��
Os sólidos covalentes consistem em átomos unidos em grandes redes ou cadeias por ligações covalentes.

Como as ligações covalentes são muito mais fortes que as forças intermolecu-
lares, esses sólidos são muito mais duros e têm pontos de fusão muito mais
altos que os sólidos moleculares. O diamante e a grafite, dois alótropos do
carbono, são sólidos covalentes. Outros exemplos incluem o quartzo, SiO2; o
carbeto de silício, SiC e o nitrito de boro, BN.

No diamante, cada átomo de carbono está ligado a quatro outros átomos de carbono, como mostrado na Figura
11.41(a). Essa rede de ligações simples carbono–carbono fortes interconectadas em três dimensões contribui para a
dureza não usual do diamante. Os diamantes de grau industrial são empregados nas lâminas de serras para os
mais exigentes trabalhos de corte. O diamante também apresenta um alto ponto de fusão, 3.550 oC.

Na grafite os átomos de carbono estão arranjados em camadas de anéis hexagonais interconectados, como
mostrado na Figura 11.41(b). Cada átomo de carbono está ligado a três outros na camada. A distância entre os áto-
mos de carbono adjacentes no plano, 1,42 Å, é muito próxima da distância C — C no benzeno, 1,395 Å. Na realidade,
a ligação lembra a do benzeno, com ligações � deslocalizadas estendendo-se por todas as camadas. (Seção 9.6)
Os elétrons movimentam-se livremente pelos orbitais deslocalizados, fazendo com que a grafite seja um bom con-
dutor de eletricidade ao longo das camadas. (Se você alguma vez já desmontou uma pilha, sabe que o eletrodo cen-
tral na pilha é feito de grafite.) As camadas, separadas de 3,41 Å, são mantidas juntas por forças de dispersão
fracas. Elas deslizam umas sobre as outras quando são esfregadas, dando à grafite uma aparência de graxa. A gra-
fite é usada como lubrificante e em lápis.
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Quando ondas de luz passam por uma fenda estreita, elas
são desviadas de tal modo que a onda parece espalhar-se.
Esse fenômeno físico é chamado difração. Quando a luz passa
por muitas fendas estreitas igualmente espaçadas (um retícu-
lo de difração), as ondas desviadas interagem para formar
uma série de bandas de luz e bandas escuras, conhecidas
como padrão de difração. A difração de luz mais eficiente
ocorre quando o comprimento de onda da luz e a largura das
fendas são similares em magnitude.

O espaçamento das camadas de átomos em cristais sóli-
dos é geralmente em torno de 2–20 Å. Os comprimentos de
onda dos raios X também são nessa faixa. Portanto, um cris-
tal pode servir como uma grade de difração efetiva para os
raios X. A difração de raios X resulta da distribuição de raios
X por um arranjo regular de átomos, moléculas ou íons. Mui-
to do que sabemos sobre estruturas cristalinas tem sido obti-
do por estudos de difração de raios X por cristais, uma
técnica conhecida como cristalografia de raios X. A Figura
11.38 descreve a difração de um feixe de raios X à medida
que ele passa através de um cristal. Os raios X difratados
eram detectados antigamente por filme fotográfico. Hoje, os
cristalógrafos usam um detector de raias, um dispositivo se-
melhante aos usados em câmaras digitais, para capturar e
medir as intensidades dos raios difratados. O padrão de di-
fração de pontos no detector na Figura 11.38 depende do ar-
ranjo particular dos átomos no cristal. Assim, diferentes
tipos de cristais dão origem a diferentes padrões de difração.
Em 1913, os cientistas ingleses William e Lawrence Bragg
(pai e filho) determinaram pela primeira vez como o espaça-
mento das camadas nos cristais leva a diferentes padrões de
difração de raios X. Medindo as intensidades dos feixes di-
fratados e dos ângulos nos quais eles são difratados, é possí-
vel inferir de frente para trás a estrutura que deve ter dado
origem ao padrão. Um dos mais famosos padrões de difra-
ção de raios X é aquele para os cristais de material genético
de DNA (Figura 11.39), obtido pela primeira vez no início

dos anos 50. Trabalhando a partir de fotografias como essa,
Francis Crick, Rosalind Franklin, James Watson e Maurice
Wilkins determinaram a estrutura de dupla hélice do DNA,
uma das mais importantes descobertas na biologia molecu-
lar.

Hoje a cristalografia de raios X é usada extensivamente
para determinar as estruturas de moléculas em cristais.
Os instrumentos usados para medir a difração de raios X,
conhecidos como difratômetros de raios X, são agora controla-
dos por computador, fazendo a coleta de dados de difração
de maneira altamente automatizada. O padrão de difração de
um cristal pode ser determinado com muita exatidão e rapi-
dez (algumas vezes em questão de horas) mesmo que mi-
lhares de difrações sejam medidas. Os programas de compu-
tador são, então, usados para analisar os dados de difração e
determinar o arranjo e a estrutura das moléculas no cristal.

Feixe incidente

Raios X difratados

Detector de raios X

Sólido cristalino Tela de chumbo

Tubo fonte 
de raios X

Raios X

10.000–
40.000 volts
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Os sólidos iônicos consistem em íons mantidos juntos por ligações iônicas. (Seção 8.2) A força de uma li-

gação iônica depende muito das cargas dos íons. Portanto, NaCl, no qual os íons têm cargas 1+ e 1–, tem um ponto
de fusão de 801 oC, enquanto MgO, no qual as cargas são 2+ e 2–, funde-se a 2.852 oC.

As estruturas de sólidos iônicos simples podem ser classificadas como alguns poucos tipos básicos. A estrutu-
ra de NaCl é um exemplo representativo de um tipo. Outros compostos que possuem a mesma estrutura incluem
LiF, KCl, AgCl e CaO. Três outros tipos comuns de estruturas cristalinas são mostrados na Figura 11.42.

A estrutura adotada por um sólido iônico depende grandemente das cargas e dos tamanhos relativos dos íons.
Na estrutura de NaCl, por exemplo, os íons Na+ têm número de coordenação 6 porque cada íon Na+ está rodeado
por seis íons Cl– na vizinhança mais próxima. Na estrutura de CsCl (Figura 11.42(a)), por comparação, os íons Cl–

adotam um arranjo cúbico simples com cada íon Cs+ rodeado por oito íons Cl–. O aumento no número de coorde-
nação à medida que o íon do metal alcalino muda de Na+ para Cs+ é uma conseqüência do maior tamanho de Cs+ se
comparado com o de Na+.

Na estrutura da blenda de zinco (ZnS) (Figura 11.42(b)), os íons S2– adotam um arranjo cúbico de face centrada,
com os íons Zn2+ menores arranjados de forma que cada um deles esteja rodeado tetraedricamente por quatro íons
S2– (compare com a Figura 11.33). O CuCl também adota essa estrutura.

Na estrutura da fluorita (CaF2) (Figura 11.42(c)), os íons Ca2+ são mostrados em arranjo cúbico de face centrada.
Como exigido pela fórmula química da substância, existem duas vezes mais íons F– (cinza) na célula unitária que
íons Ca2+. Outros compostos que têm a estrutura da fluorita incluem BaCl2 e PbF2.
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Até a metade da década de 80 pensava-se que o carbono
sólido puro existisse em duas formas: diamante e grafite, que
são sólidos covalentes. Em 1985, um grupo de pesquisadores
liderados por Richard Smalley e Robert Curl da Universida-
de de Rice, em Houston, e Harry Kroto da Universidade de
Sussex, na Inglaterra, fizeram uma descoberta surpreenden-
te. Eles vaporizaram uma amostra de grafite com um pulso
intenso de luz laser e usaram um jato de gás hélio para carre-
gar o carbono vaporizado para dentro de um espectrômetro
de massa (veja o quadro “Um olhar mais atento”, da Seção
2.4). O espectro de massa mostrou picos correspondendo a
aglomerados de átomos de carbono com um pico particular-
mente forte correspondendo a moléculas compostas de 60
átomos de carbono, C60.

Como o aglomerado de C60 era formado de maneira tão
perfeita, o grupo propôs uma forma radicalmente diferente
de carbono, a saber, moléculas de C60 que eram aproximada-
mente esféricas na forma. Eles propuseram que os átomos de
carbono de C60 formam uma ‘bola’ com 32 faces, das quais 12
são pentágonos e 20 são hexágonos (Figura 11.43), exatamen-
te como uma bola de futebol. A forma dessa molécula é simi-
lar ao domo geodésico inventado pelo engenheiro e filósofo
norte-americano R. Buckminster Fuller, de forma que C60 foi
caprichosamente chamado ‘buckminsterfulereno’ ou ‘buck-
ybola’ abreviadamente. Desde a descoberta de C60, outras
moléculas relacionadas de átomos de carbono têm sido des-
cobertas. Elas são agora conhecidas como fulerenos.

Quantidades apreciáveis de buckybola podem ser prepa-
radas por evaporação elétrica de grafite em uma atmosfera

de gás hélio. Aproximadamente 14% da fuligem resultante
consiste em C60 e uma molécula relacionada, C70, que tem
uma estrutura mais alongada. Os gases ricos em carbono dos
quais C60 e C70 condensam também contêm outros fulerenos,
a maioria com mais átomos de carbono como C76 e C84. O me-
nor fulereno possível, C20, foi detectado pela primeira vez em
2000. Essa pequena molécula em forma de bola é mais reati-
va que os fulerenos maiores.

Uma vez que os fulerenos são compostos de moléculas in-
dividuais, eles se dissolvem em vários solventes orgânicos,
enquanto o diamante ou a grafite não se dissolvem (Figura
11.44). Essa solubilidade permite que os fulerenos sejam se-
parados de outros componentes da fuligem e até mesmo uns
dos outros. Ela permite também o estudo de suas reações em
solução. O estudo dessas substâncias levou à descoberta de
uma química muito interessante. Por exemplo, é possível co-
locar um átomo metálico dentro de uma buckybola, gerando
uma molécula na qual um átomo metálico está completa-
mente circundado pela esfera de carbono. As moléculas de
C60 também reagem com o potássio para fornecer K3C60, que
contém uma rede cúbica de face centrada de buckybolas com
íons K+ nas cavidades entre elas. Esse composto é um super-
condutor a 18 K (Seção 12.5), sugerindo a possibilidade de
que outros fulerenos também possam ter propriedades elé-
tricas, magnéticas ou óticas interessantes. Por suas descober-
ta e trabalho pioneiro com os fulerenos, os professores
Smalley, Curl e Kroto ganharam o Prêmio Nobel em Quími-
ca de 1996.
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Os sólidos metálicos consistem inteiramente em átomos metálicos. Os sólidos metálicos geralmente têm estru-

turas de empacotamento denso hexagonal, de empacotamento denso cúbico (cúbico de face centrada) ou cúbica de
corpo centrado. Portanto, cada átomo normalmente tem 8 ou 12 átomos adjacentes.

A ligação nos metais é muito forte para estar relacionada às forças de dispersão de London e, além disso, não
existem elétrons de valência suficientes para ligações covalentes ordinárias entre os átomos. A ligação deve-se aos
elétrons de valência deslocalizados por todo o sólido. Na realidade, podemos visualizar o metal como uma rede de
íons positivos imersos em um mar de elétrons de valência deslocalizados, como mostrado na Figura 11.45.

Os metais variam bastante na intensidade de suas ligações, como mostrado por suas grandes faixas de proprie-
dades físicas como dureza e ponto de fusão. Entretanto, em geral a força da ligação aumenta à medida que o núme-
ro de elétrons disponíveis para a ligação aumenta. Assim, o sódio, que tem apenas um elétron de valência por
átomo, funde-se a 97,5 oC, enquanto o cromo, com seis elétrons além do cerne de gás nobre, funde-se a 1.890 oC.
A mobilidade dos elétrons explica por que os metais são bons condutores de calor e eletricidade. A ligação e as pro-
priedades dos metais serão examinadas mais detalhadamente no Capítulo 23.

%������&'(�')*'%��!C���4����
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A substância CS2 tem ponto de fusão de –110,8 oC e ponto de ebulição de 46,3 oC. A densidade a 20 oC é 1,26 g/cm3. É
altamente inflamável. (a) Qual o nome desse composto? (b) Se você fosse olhar as propriedades dessa substância em
um manual de química do tipo CRC Handbook of Chemistry and Physics, você procuraria sobre as propriedades físicas
de compostos inorgânicos ou orgânicos? Justifique sua resposta. (c) Como você classificaria CS2(s) em relação ao tipo
de sólido cristalino? (d) Escreva a equação balanceada para a combustão desse composto no ar. (Você terá de decidir
sobre os mais prováveis produtos de oxidação.) (e) As temperatura e pressão críticas para o CS2 são 552 K e 78 atm, res-
pectivamente. Compare esses valores com aqueles para CO2 (Tabela 11.5) e discuta as possíveis origens das diferen-
ças. (f) Você esperaria que a densidade de CS2 a 40 oC fosse maior ou menor que a densidade a 20 oC? A que se devem
essas diferenças?

)���� � (a) O composto é chamado dissulfeto de carbono, em analogia com o nome de outros compostos
moleculares binários. (Seção 2.8) (b) A substância estará relacionada como um composto inorgânico. Ela não
contém ligações carbono–carbono, nem ligações C — H, que são as características estruturais comuns de compostos
orgânicos. (c) Como CS2(s) consiste em moléculas individuais de CS2, ele seria um sólido molecular no esquema de
classificação da Tabela 11.7. (d) Os produtos mais prováveis da combustão serão CO2 e SO2. (Seções 3.2 e 7.6) Sob
algumas condições, SO3 poderia ser formado, mas isso seria o resultado menos provável. Portanto, temos a seguinte
equação para a combustão:

CS2(l) + 3O2(g)a CO2(g) + 2SO2(g)
(e) As temperatura e pressão críticas de CS2 (552 K e 78 atm) são ambas mais altas que as dadas para CO2 na Tabela 11.5
(304 K e 73 atm). A diferença nas temperaturas críticas é especialmente notável. Os valores mais altos para CS2 origi-
nam-se das maiores atrações de dispersão de London entre as moléculas de CS2 comparadas com CO2. Essas maiores
atrações devem-se ao maior tamanho do átomo de enxofre comparado com oxigênio e, conseqüentemente, sua maior
polarizabilidade. (f) A densidade seria mais baixa a temperatura mais alta. A densidade diminui com o aumento da
temperatura porque as moléculas possuem energias cinéticas mais altas. Seus movimentos mais energéticos resultam
em maior espaçamento médio por moléculas, o que se traduz em densidades mais baixas.
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Introdução e Seção 11.1 As substâncias que são ga-
ses ou líquidos à temperatura ambiente são geralmente
compostas de moléculas. Nos gases as forças atrativas in-
termoleculares são desprezíveis se comparadas às ener-
gias cinéticas das moléculas; portanto, as moléculas
estão muito separadas e sofrem movimento caótico cons-
tante. Nos líquidos as forças intermoleculares são fortes
o suficiente para manter as moléculas próximas, todavia
as moléculas estão livres para se moverem umas em rela-
ção às outras. Nos sólidos as forças atrativas entre as par-
tículas são fortes o suficiente para restringir o movimento
molecular e forçar as partículas a ocupar posições especí-
ficas em um arranjo tridimensional.

Seção 11.2 Esses tipos de forças intermoleculares
existem entre moléculas neutras: forças dipolo–dipolo,
forças de dispersão de London e ligação de hidrogê-
nio. As forças íon–dipolo são importantes nas solu-
ções. As forças de dispersão de London atuam entre
moléculas. As intensidades relativas das forças dipo-
lo–dipolo e de dispersão dependem da polaridade, da
polarizabilidade, do tamanho e da forma espacial da
molécula. As forças dipolo-dipolo aumentam em inten-
sidade com o aumento da massa molecular, apesar de a
forma molecular também ser um fator importante.
As ligações de hidrogênio ocorrem em compostos con-
tendo ligações O — H, N — H e F — H. As ligações de
hidrogênio são geralmente mais fortes que as forças di-
polo–dipolo ou forças de dispersão.

Seção 11.3 Quanto mais forte as forças intermole-
culares, maior a viscosidade, ou resistência ao fluxo,
de um líquido. A tensão superficial de um líquido tam-
bém aumenta à medida que as forças intermoleculares
aumentam em intensidade. A tensão superficial é
uma medida da tendência de um líquido em manter uma
área superficial mínima. A adesão de um líquido às
paredes de um tubo estreito e a coesão do líquido expli-
cam a ação capilar e a formação de meniscos em sua su-
perfície.

Seção 11.4 Uma substância pode existir em mais de
um estado de matéria, ou fase. As mudanças de fase são
transformações de uma fase para outra. As passagens
de um sólido para líquido (fusão), de sólido para gás
(sublimação) e de líquido para gás (vaporização) são to-
dos processos endotérmicos. Portanto, o calor de fusão,
o calor de sublimação e o calor de vaporização são
todos grandezas positivas. Os processos inversos são
exotérmicos. Um gás não pode ser liquefeito por aplica-
ção de pressão se a temperatura está acima da tempera-
tura crítica. A pressão necessária para liquefazer um
gás a temperatura crítica é chamada pressão crítica.

Seção 11.5 A pressão de vapor de um líquido indi-
ca a tendência de ele evaporar. A pressão de vapor é a
pressão parcial do vapor quando ele está no equilíbrio

dinâmico com o líquido. No equilíbrio, a taxa de trans-
ferência das moléculas do líquido para o vapor é igual
à taxa de transferência do vapor para o líquido. Quan-
to mais alta a pressão de vapor de um líquido, mais ra-
pidamente ele evapora e mais volátil ele é. A pressão
de vapor aumenta de maneira não-linear em relação à
temperatura. A ebulição ocorre quando a pressão de
vapor é igual à pressão externa. O ponto de ebulição
normal é a temperatura na qual a pressão de vapor é
igual a 1 atm.

Seção 11.6 Os equilíbrios entre as fases sólida, líqui-
da e gasosa de uma substância como função da tempe-
ratura e pressão são apresentados em um diagrama de
fases. Os equilíbrios entre quaisquer duas fases são in-
dicados por uma linha. A linha através do ponto de fu-
são em geral sobe ligeiramente para a direita conforme
a pressão aumenta, porque geralmente o sólido é mais
denso que o líquido. O ponto de fusão a 1 atm é o ponto
de fusão normal. O ponto no diagrama no qual todas as
três fases coexistem no equilíbrio é chamado ponto triplo.

Seção 11.7 Em um sólido cristalino, as partículas es-
tão arranjadas em um padrão repetitivo regular. Um só-
lido amorfo é aquele cujas partículas não mostram tal
ordem. As características estruturais principais de um
sólido cristalino podem ser representadas pela respectiva
célula unitária, a menor parte do cristal que pode, por
simples deslocamento, reproduzir a estrutura tridimen-
sional. As estruturas tridimensionais de um cristal po-
dem também ser representadas por sua rede cristalina.
Os pontos em uma rede cristalina representam posições
na estrutura onde existem ambientes idênticos. As célu-
las unitárias mais simples são as cúbicas. Existem três ti-
pos de células unitárias cúbicas: simples, de corpo
centrado e de face centrada.

Muitos sólidos têm estrutura de empacotamento
denso na qual as partículas esféricas estão arranjadas de
forma a deixar a menor quantidade de espaço vazio.
Duas formas de empacotamento intimamente relacio-
nadas, empacotamento denso cúbico e empacotamen-
to denso hexagonal, são possíveis. Em ambas, cada
esfera tem um número de coordenação 12.

Seção 11.8 As propriedades dos sólidos dependem
tanto do arranjo das partículas quanto das forças atrati-
vas entre elas. Os sólidos moleculares, que consistem
em átomos ou moléculas mantidos juntos por forças in-
termoleculares, são macios e têm baixos pontos de fu-
são. Os sólidos covalentes, que consistem em átomos
mantidos juntos por ligações covalentes que se esten-
dem por todo o sólido, são duros e têm altos pontos de
fusão. Os sólidos iônicos são duros e quebradiços e têm
altos pontos de fusão. Os sólidos metálicos, que consis-
tem em cátions metálicos mantidos juntos por um ‘mar’
de elétrons, exibem larga faixa de propriedades.

60� Química: a ciência central
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11.1 Liste os três estados da matéria em ordem de (a) au-
mento da desordem molecular e (b) aumento das atra-
ções intermoleculares.

11.2 Liste algumas propriedades de líquidos e sólidos que
refletem a diferença no grau de ordem nos dois estados.

11.3 Para certa substância, as densidades das fases líquida e
sólida são normalmente muito similares e muito dife-
rentes da densidade do gás. Explique.

11.4 O ácido benzóico, C6H5COOH, funde-se a 122 ºC. A
densidade no estado líquido a 130 ºC é de 1,08 g/cm3.
A densidade do acido benzóico sólido a 15 ºC é de

1,266 g/cm3. (a) Em qual estado a distância média entre
as moléculas é maior? (b) Explique a diferença relativa
a densidade das duas temperaturas em termos da teo-
ria cinética molecular.

11.5 Por que o aumento de temperatura faz com que uma
substância mude sucessivamente de um sólido para
um líquido e deste para um gás?

11.6 (a) Explique porque a compressão de um gás a tempe-
ratura constante pode fazer com que ele se liquefaça.
(b) Por que as formas líquida e sólida de uma substân-
cia são chamadas fases condensadas?
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11.7 Qual tipo de força atrativa intermolecular atua entre
(a) todas as moléculas; (b) moléculas polares; (c) o áto-
mo de hidrogênio de uma ligação polar e um átomo vi-
zinho pequeno e eletronegativo?

11.8 Que tipo(s) de força(s) intermolecular(es) é(são) co-
muns para (a) Xe e o metanol (CH3OH); (b) CH3OH e a
acetonitrila (CH3CN); (c) NH3 e HF?

11.9 Descreva as forças intermoleculares que devem ser rom-
pidas para se converter cada um dos itens seguintes de
um líquido para um gás: (a) Br2; (b) CH3OH; (c) H2S.

11.10 Que tipo de força intermolecular explica as seguintes
diferenças em cada caso: (a) CH3OH entra em ebulição
a 65 ºC, CH3SH entra em ebulição a 6 ºC; (b): Xe é líqui-
do a pressão atmosférica e 120 K, enquanto Ar é um
gás; (c) Kr, peso atômico 84, entra em ebulição a 120,9 K,
enquanto Cl2, massa molecular aproximada de 71, en-
tra em ebulição a 238 K; (d) a acetona entra em ebulição
a 56 ºC, enquanto o 2-metilpropano entra em ebulição a
– 12 ºC?

1.11 (a) O que significa o termo polarizabilidade? (b) Qual
dos seguintes átomos é mais polarizável: O, S, Se ou Te?
Explique. (c) Coloque as seguintes moléculas em or-
dem crescente de polarizabilidade: GeCl4, CH4, SiCl4 e
GeBr4. (d) Determine a ordem dos pontos de ebulição
das substâncias do item (c).

11.12 (a) Por que a intensidade das forças de dispersão au-
menta com o aumento da polarizabilidade? (b) Calcule
o aumento constante no ponto de ebulição dos gases
nobres com o aumento da massa atômico (Tabela 11.3).
(c) Qual regra geral do polegar se aplica à relação entre
as forças de dispersão e a massa molecular? (d) Comen-
te se a seguinte afirmativa é correta: “Com todos os ou-
tros fatores sendo os mesmos, as forças de dispersão

entre moléculas aumentam com o número de elétrons
nas moléculas”.

11.13 Qual membro dos seguintes pares tem as maiores for-
ças de dispersão de London? (a) H2O ou H2S; (b) CO2 ou
CO; (c) CH4 ou CCl4.

11.14 Qual membro dos seguintes pares tem as forças de dis-
persão intermoleculares mais fortes: (a) Br2 ou O2;
(b) CH3CH2SH ou CH3CH2CH2SH; (c) CH3CH2CH2Cl
ou (CH3)2CHCl?

11.15 O butano e o 2-metilpropano, cujos modelos de preen-
chimento de espaço são mostrados, são apolares e têm
a mesma fórmula molecular; no entanto, o butano tem
um ponto de ebulição mais alto (– 0,5 ºC comparado a
– 11,7 ºC). Explique.

11.16 O álcool propílico (CH3CH2CH2OH) e o álcool isopro-
pílico [(CH3)2CHOH], cujos modelos de preenchimento
de espaço são mostrados, têm pontos de ebulição de
97,2 ºC e 82,5 ºC, respectivamente. Explique por que o
ponto de ebulição do álcool propílico é mais alto apesar
de ambos terem a forma molecular C3H8O?

CH3 CH3

O

C CH3 CH3

CH3

CH

Acetona 2-metilpropano
(a) Butano (b) 2-metilpropano

(a) Álcool propílico (b) Álcool isopropílico



11.17 Quais das seguintes moléculas podem formar ligações
de hidrogênio com outras moléculas do mesmo tipo:
CH3F, CH3NH2, CH3OH, CH3Br?

11.18 O etilenoglicol (HOCH2CH2OH), a principal substân-
cia em anticongelantes, tem ponto de ebulição normal
de 199 ºC. Em contrapartida, o álcool etílico (CH3CH2OH)
entra em ebulição 78 ºC a pressão atmosférica. O éter
dimetílico etilenoglicol (CH3OCH2CH2OCH3) tem
ponto de ebulição normal de 83 ºC, e o éter etil-metil
(CH3CH2OCH3) tem ponto de ebulição normal de 11 ºC.
(a) Explique por que a substituição de um hidrogênio no
oxigênio por CH3 geralmente resulta em um ponto de
ebulição mais baixo. (b) Quais são os fatores mais impor-
tantes responsáveis pela diferença nos pontos de ebuli-
ção dos dois éteres?

11.19 Racionalize a diferença em pontos de ebulição entre os
membros dos seguintes pares de substâncias: (a) HF
(20 ºC) e HCl (– 85 ºC); (b) CHCl3 (61 ºC) e CHBr3 (150 ºC);
(c) Br2 (59 ºC) e ICl (97 ºC).

11.20 Identifique os tipos de forças intermoleculares presen-
tes em cada uma das seguintes substâncias e selecione a
substância em cada par que tem o ponto de ebulição
mais alto: (a) C6H14 ou C8H18; (b) C3H8 ou CH3OCH3;
(c) HOOH ou HSSH; (d) NH2NH2 ou CH3CH3.

11.21 Cite três propriedades da água que possam ser atribuí-
das à existência de ligação de hidrogênio.

11.22 A seguinte citação sobre a amônia (NH3) é de um livro
texto de química inorgânica: “Estima-se que 26% das li-
gações de hidrogênio em NH3 quebram-se na fusão,
7%, no aquecimento do ponto de fusão para o ponto de
ebulição, e os 67% finais, na passagem da fase gasosa no
ponto de ebulição”. Do ponto de vista da teoria cinética
molecular, explique (a) por que há diminuição nas
energias das ligações de hidrogênio durante a fusão e
(b) por que a maior parte da perda da ligação de hidro-
gênio ocorre na transição do estado líquido para o esta-
do de vapor.
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11.23 (a) De que modo a viscosidade e a tensão superficial
dos líquidos mudam à medida que as forças intermole-
culares tornam-se mais intensas? (b) Como a viscosida-
de e a tensão superficial de líquidos variam com o
aumento da temperatura? Calcule essas tendências.

11.24 (a) Aponte as diferenças entre forças adesivas e forças
coesivas. (b) A viscosidade e a tensão superficial refle-
tem as forças de atração coesivas ou adesivas? (c) Expli-
que a causa para a formação de um menisco em U
quando a água está em um tubo de vidro. (d) Como a
capacidade de as toalhas de papel absorverem água
está relacionada com a ação capilar?

11.25 Explique as seguintes observações: (a) a tensão superfi-
cial de CHBr3 é maior que a da CHCl3. (b) Com o au-

mento da temperatura, o óleo flui mais rapidamente
por um tubo estreito. (c) As gotas de chuva que se ajun-
tam em um capô encerado de um automóvel têm forma
aproximadamente esférica.

11.26 A hidrazina (NH2NH2), o peróxido de hidrogênio
(HOOH) e a água (H2O) têm todos tensões superficiais
excepcionalmente altas em comparação às outras subs-
tâncias de massas moleculares comparáveis. (a) Dese-
nhe as estruturas de Lewis para esses três compostos.
(b) Qual propriedade estrutural essas substâncias têm em
comum, e de que forma isso pode contribuir para as al-
tas tensões superficiais?
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11.27 Nomeie todas as possíveis mudanças de fase que po-
dem ocorrer entre diferentes estados da matéria. Quais
são exotérmicas e quais são endotérmicas?

11.28 Nomeie a mudança de fase em cada uma das seguintes
situações e indique se ela é exotérmica ou endotérmica:
(a) o vapor de bromo passa a bromo líquido ao ser res-
friado. (b) Os cristais de iodo desaparecem de um prato
de evaporação ao serem deixados em uma capela. (c) O
álcool de massagem em um recipiente aberto desapare-
ce vagarosamente. (d) A lava derretida de um vulcão
torna-se uma rocha sólida.

11.29 Explique por que o calor de fusão de qualquer subs-
tância é geralmente mais baixo que o calor de vapo-
rização.

11.30 O cloreto de etila (C2H5Cl) entra em ebulição a 12 ºC.
Quando o C2H5Cl líquido sob pressão é borrifado em
uma superfície ao ar à temperatura ambiente, a superfí-
cie resfria-se consideravelmente. (a) O que essa obser-
vação nos diz sobre a quantidade de entalpia do

C2H5Cl(g) quando comparado com C2H5Cl(l)? (b) Em
termos de teoria cinética molecular, qual é a origem
dessa diferença?

11.31 Por muitos anos a água potável tem sido resfriada em
climas quentes pela evaporação em superfícies de sacos
de aniagem ou de potes de barro poroso. Quantos gra-
mas de água podem ser resfriados de 35 ºC para 22 ºC
por evaporação de 50 g de água? (O calor de vaporiza-
ção da água nessa faixa de temperatura é de 2,4 kJ/g.
O calor específico da água é de 4,18 J/g K.)

11.32 Compostos como CCl2F2 são conhecidos como cloro-
fluorocarbonos, ou CFCs. Esses compostos já foram
muito utilizados como refrigerantes, mas agora estão
sendo substituídos por compostos que se acredita se-
rem menos prejudiciais ao meio ambiente. O calor de
vaporização de CCl2F2 é de 289 J/g. Quanto de massa
dessa substância deve ser evaporada para se congelar
100 g de água inicialmente a 18 ºC? (O calor de fusão da
água é 334 J/g; o calor específico da água é 4,18 J/g K.)

60" Química: a ciência central
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11.33 O etanol (C2H5OH) funde-se a – 114 ºC e entra em ebuli-
ção a 78 ºC. A entalpia de fusão do etanol é 5,02 kJ/mol,
e sua entalpia de vaporização é 38,56 kJ/mol. Os calo-
res específicos do etanol sólido e líquido são 0,97 J g–1

K–1 e 2,3 J g–1K–1, respectivamente. Qual a quantidade
de calor necessária para se converter 75,0 g de etanol a
– 120 ºC em fase de vapor a 78 ºC?

11.34 O composto fluorocarbono C2Cl3F3 tem ponto de ebulição
normal de 47,6 ºC. Os calores específicos de C2Cl3F3(l) e
C2Cl3F3(g) são 0,91 J/g K e 0,67 J/g K, respectivamente.
O calor de vaporização para o composto é 27,49 kJ/mol.
Calcule o calor necessário para se converter 25,0 g de
C2Cl3F3 de líquido a 5,00 ºC em um gás a 82,00 ºC.

11.35 (a) Qual o significado da pressão crítica de uma subs-
tância? (b) O que acontece com a temperatura crítica de
uma série de compostos quando a força de atração en-
tre as moléculas aumenta? (c) Quais das substâncias re-

lacionadas na Tabela 11.5 podem ser liquefeitas à
temperatura do nitrogênio líquido (– 196 ºC)?

11.36 As temperaturas críticas (K) e pressões (atm) de uma
série de metanos halogenados são as seguintes:

Composto CCl3F CCl2F2 CClF3 CF4

Temperatura crítica 471 385 302 227
Pressão crítica 43,5 40,6 38,2 37,0

(a) Em geral o que você pode dizer sobre a variação das
forças intermoleculares nessa série? (b) Quais tipos es-
pecíficos de forças intermoleculares são mais prováveis
de explicarem a maior parte da variação em parâmetros
críticos nessa série?
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11.37 Explique de que forma cada um dos seguintes itens afe-
ta a pressão de vapor de um líquido: (a) o volume do lí-
quido; (b) a área superficial; (c) as forças intermolecu-
lares atrativas; (d) a temperatura.

11.38 Um líquido que tem uma pressão de vapor em equilíbrio
de 130 mm Hg a 25 ºC é colocado em um recipiente de
1 L, como mostrado na Figura 11.20. Qual é a diferença
de pressão mostrada no manômetro e qual é a composi-
ção do gás no recipiente, sob cada uma das seguintes
condições: (a) 200 mL do líquido são introduzidos no
recipiente e congelados no fundo; o recipiente é evacu-
ado. O recipiente é lacrado e o líquido é aquecido a 25 ºC.
(b) 200 mL do líquido são adicionados ao recipiente a 25 ºC
sob pressão atmosférica e, após alguns minutos, o reci-
piente é fechado. (c) Alguns mililitros do líquido são in-
troduzidos no recipiente a 25 ºC enquanto existe uma
pressão de 1 atm de ar dentro dele, sem deixar ar algum
escapar. Após alguns minutos restam algumas gotas de
líquido no recipiente.

11.39 Coloque as seguintes substâncias em ordem crescente
de volatilidade: CH4, CBr4, CH2Cl2, CH3Cl, CHBr3 e
CH2Br2. Explique sua resposta.

11.40 PCl3 e AsCl3 são substâncias similares, com geometrias e
modos de ligação similares. (a) Qual dessas duas substân-
cias é mais volátil à temperatura ambiente? (b) Qual subs-
tância tem o ponto de ebulição mais alto? (c) Em qual
substância as energias cinéticas das moléculas seria maior
a 40 ºC, uma temperatura bem abaixo dos pontos de ebuli-
ção de qualquer uma das substâncias? (d) Em qual subs-
tância as forças intermoleculares são maiores?

11.41 (a) Duas panelas de água estão em diferentes trempes de
um fogão. Uma panela de água está fervendo vigorosa-
mente, enquanto a outra ferve suavemente. O que se
pode dizer sobre a temperatura da água nas duas pane-
las? (b) Um grande recipiente de água e um pequeno es-
tão à mesma temperatura. O que se pode dizer sobre as
pressões de vapor relativas da água nos dois recipientes?

11.42 Explique as seguintes observações: (a) a água evapora
mais rapidamente em um dia quente e seco do que em
um dia quente e úmido. (b) É mais demorado preparar
ovos cozidos em altas altitudes do que em baixas altitu-
des.

11.43 (a) Use a curva de pressão de vapor na Figura 11.22
para calcular o ponto de ebulição do éter dietílico a 400
torr. (b) Use a tabela de pressão de vapor no Apêndice
B para determinar o ponto de ebulição da água quando
a pressão externa for 25 torr.

11.44 (a) Suponha que a pressão dentro de uma panela de
pressão chegue a 1,2 atm. Utilizando a tabela de pres-
são de vapor no Apêndice B, calcule a temperatura na
qual a água entrará em ebulição. (b) Use a curva de
pressão de vapor na Figura 11.22 para calcular a pres-
são externa sob a qual o álcool etílico entrará em ebuli-
ção a 70 ºC.

11.45 O Monte Denali, no Alasca, é o pico mais alto nos Esta-
dos Unidos (20.320 pés). (a) Se a pressão barométrica no
topo da montanha for 340 torr, a qual temperatura a
água entrará em ebulição lá? Consulte o Apêndice B.
(b) Se a temperatura no topo for 12 ºC, um recipiente de
éter dietílico sofreria maior pressão que a pressão
atmosférica local? (Veja a Figura 11.22)

11.46 Reno, em Nevada, está a aproximadamente 4.500 pés
acima do nível do mar. (a) Se a pressão barométrica for
680 mm Hg em Reno, à qual temperatura a água entra-
rá em ebulição? Consulte o Apêndice B. (b) O que você
pode dizer sobre as energias cinéticas médias das molé-
culas de água no ponto de ebulição em Reno quando
comparadas com as do ponto de ebulição em Chicago,
onde a pressão barométrica é 752 mm Hg? Se você acre-
dita que as energias cinéticas médias são diferentes, ex-
plique como a ebulição da água pode ocorrer às duas
energias cinéticas médias diferentes das moléculas de
água.
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11.47 Em um diagrama de fases, por que a linha que separa as
fases gasosa e líquida se finda em vez de ir para pressão
e temperatura infinitas?

11.48 (a) Qual o significado do ponto triplo em um diagrama
de fases? (b) Você poderia medir o ponto triplo da água
medindo a temperatura em um recipiente no qual va-
por de água, água líquida e gelo estão em equilíbrio sob
uma atmosfera de ar? Explique.

11.49 Consulte a Figura 11.27(a) e descreva todas as mudan-
ças de fase que ocorreriam em cada um dos seguintes
casos: (a) vapor de água originalmente a 1,0 � 10–3 atm e
– 0,10 ºC é vagarosamente comprimido à temperatura
constante até a pressão final de 10 atm. (b) Água origi-
nalmente a 100,0 ºC e 0,50 atm é resfriada a pressão
constante até que a temperatura chegue a – 10 ºC.

11.50 Consulte a Figura 11.27(b) e descreva as mudanças de
fase (e as temperaturas nas quais elas ocorrem) quando o
CO2 é aquecido de – 80 ºC para – 20 ºC (a) a pressão cons-
tante de 3 atm; (b) a pressão constante de 6 atm.

11.51 Os pontos de fusão e de ebulição normais do xenônio
são –112 ºC e –107 ºC, respectivamente. Seu ponto triplo
é a –121 ºC e 282 torr, e seu ponto crítico é a 16,6 ºC e 57,6
atm. (a) Faça um esboço do diagrama de fases para Xe,
mostrando os quatro pontos dados e indicando a área
na qual cada fase é estável. (b) Qual é mais denso, Xe(s)
ou Xe(l)? (c) Se o gás de Xe for resfriado sob uma pres-
são externa de 100 torr, ele sofrerá condensação ou
deposição? Explique.

11.52 Os pontos de fusão e de ebulição normais do O2 são
–218 ºC e –183 ºC, respectivamente. Seu ponto triplo é a
–219 ºC e 1,14 torr, e seu ponto crítico é a –119 ºC e 49,8
atm. (a) Esboce o diagrama de fases para O2, mostrando
os quatro pontos dados e indicando a área na qual cada
fase é estável. (b) O2(s) flutuará em O2(l)? Justifique sua
resposta. (c) Ao ser aquecido, O2 sólido sublimará ou se
fundirá sob uma pressão de 1 atm?
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11.53 De que modo um sólido amorfo difere de um cristali-
no? Dê um exemplo de sólido amorfo.

11.54 A sílica amorfa tem densidade de aproximadamente
2,2 g/cm3, ao passo que a densidade do quartzo cristali-
no é 2,65 g/cm3. Esclareça essa diferença de densida-
des.

11.55 O que é uma célula unitária? Quais as propriedades
que ela possui?

11.56 A perovskita, um mineral composto de Ca, O e Ti, tem a
célula unitária cúbica mostrada na ilustração. Qual é a
fórmula química deste mineral?

11.57 Os elementos xenônio e ouro têm ambos estruturas no
estado sólido que consistem em arranjos de empacota-
mentos densos cúbicos de átomos. Mesmo assim, Xe se
funde a –112 ºC e ouro se funde a 1.064 ºC. Esclareça
essa enorme diferença nos pontos de fusão.

11.58 O rutilo é um mineral composto de Ti e O. Sua célula
unitária, mostrada na ilustração, contém átomos de Ti
em cada vértice e um átomo de Ti no centro da célula.
Quatro átomos de O estão nas faces opostas da célula, e
dois estão completamente dentro dela. (a) Qual é a fór-
mula química desse mineral? (b) Qual é a natureza da
ligação que mantém o sólido unido?

11.59 O irídio cristaliza-se com uma célula unitária cúbica de
face centrada que tem uma aresta de 3,833 Å de compri-
mento. O átomo no centro da face está em contato com
os átomos dos vértices, como mostrado na figura.
(a) Calcule o raio atômico de um átomo de irídio. (b)
Calcule a densidade do irídio metálico.

11.60 O alumínio metálico cristaliza-se com uma estrutura
de empacotamento denso cúbico (célula cúbica de
face centrada, Figura 11.34). (a) Quantos átomos de
alumínio existem em uma célula unitária? (b) Qual é
o número de coordenação de cada átomo de alumí-
nio? (c) Suponha que os átomos de alumínio possam
ser representados como esferas, como mostrado no
desenho do Exercício 11.59. Se cada átomo de Al tem
um raio de 1,43 Å, qual é o comprimento de uma ares-
ta da célula unitária? (d) Calcule a densidade do alu-
mínio metálico.

6�0 Química: a ciência central
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11.61 Um elemento cristaliza-se em uma rede cúbica de cor-
po centrado. A aresta da célula unitária é 2,86 Å, e a
densidade do cristal é 7,92 g/cm3. Calcule a massa atô-
mica do elemento.

11.62 KCl tem a mesma estrutura do NaCl. O comprimento
da célula unitária é 628 pm. A densidade de KCl é 1,984
g/cm3, e sua fórmula de massa é 74,55 u. Utilizando
essa informação, calcule o número de Avogadro.

11.63 Qual é o número de coordenação de cada esfera em
(a) um arranjo tridimensional de empacotamento den-
so de esferas de mesmo tamanho; (b) uma estrutura cú-
bica simples; (c) uma rede cúbica de corpo centrado?

11.64 Qual é o número de coordenação do (a) Na+ na estrutu-
ra do NaCl, Figura 11.35; (b) Zn2+ na célula unitária de
ZnS, Figura 11.42 (b); (c) Ca2+ na célula unitária do CaF2,
Figura 11.42(c)?

11.65 A clauditita é um mineral composto de seleneto de
chumbo (PbSe). O mineral adota uma estrutura seme-
lhante à de NaCl. A densidade de PbSe a 25 ºC é 8,27
g/cm3. Calcule o comprimento de uma aresta da célula
unitária de PbSe.

11.66 O mineral oldamita (CaS) se cristaliza com estrutura
cristalina semelhante à de NaCl (Figura 11.35). O com-
primento de uma aresta da célula unitária de CaS é
5,689 Å. Calcule a densidade de CaS.

11.67 O mineral uraninito (UO2) adota uma estrutura da fluo-
rita (Figura 11.42(c)) na qual o comprimento de uma
aresta da célula unitária é 5,468 Å. (a) Os íons de urânio
serão representados pelas esferas maiores ou menores
na Figura 11.42(c)? Explique. (b) Calcule a densidade
do uraninito.

11.68 Uma forma particular de cinabre (HgS) adota a estrutu-
ra da blenda de zinco, Figura 11.42(b). O comprimento
da lateral da célula unitária é 5,852 Å. (a) Calcule a den-
sidade do HgS nessa forma. (b) O mineral tiemanita
(HgSe) também forma uma fase sólida com a estrutura
da blenda de zinco. O comprimento da lateral da célula
unitária nesse mineral é 6,085 Å. A que se deve o maior
comprimento da célula unitária na tiemanita? (c) Qual
das duas substâncias tem maior densidade? Como se
explica a diferença em densidades?
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11.69 Que tipos de forças atrativas existem entre as partículas
nos (a) cristais moleculares; (b) cristais covalentes;
(c) cristais iônicos; (d) cristais metálicos?

11.70 Indique o tipo de cristal (molecular, metálico, covalente
ou iônico) que cada um dos seguintes compostos for-
maria na solidificação: (a) CaCO3; (b) Pt; (c) ZrO2 (pon-
to de fusão, 2.677 ºC); (d) Kr; (e) benzeno; (f) I2.

11.71 A ligação covalente ocorre tanto em sólidos molecula-
res quanto em sólidos covalentes. Por que esses dois ti-
pos de sólidos diferem tanto quanto a dureza e pontos
de fusão?

11.72 Que tipo (ou tipos) de sólido cristalino é caracteriza-
do por cada um dos seguintes: (a) alta mobilidade de
elétrons por todo o sólido; (b) maciez, ponto de fusão
relativamente baixo; (c) alto ponto de fusão e conduti-
vidade elétrica pequena; (d) rede de ligações covalen-
tes; (e) partículas carregadas por todo o sólido.

11.73 Uma substância branca funde-se com alguma decom-
posição a 730 ºC. Como um sólido, é um não-condutor
de eletricidade, mas dissolve-se em água para formar
uma solução condutora. Que tipo de sólido (Tabela
11.6) pode ser essa substância?

11.74 É dada uma substância branca que sublima a 3.000 ºC; o
sólido é um não-condutor de eletricidade e é insolúvel
em água. Que tipo de sólido (Tabela 11.6) pode ser essa
substância?

11.75 Para cada um dos seguintes pares de substâncias, de-
termine qual terá o ponto de fusão mais alto e indi-
que por quê: (a) B, BF3; (b) Na, NaCl; (c) TiO2, TiCl4;
(d) LiF, MgF2.

11.76 Para cada um dos seguintes pares de substâncias,
determine qual terá o ponto de fusão mais alto e in-
dique por quê: (a) Ar, Xe; (b) SiO2, CO2; (c) KBr, Br2;
(d) C6Cl6, C6H6.
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11.77 Quais são as diferenças mais importantes entre forças
intermoleculares e as que operam dentro das moléculas
ou entre íons?

11.78 (a) Quais das seguintes substâncias podem exibir atra-
ções dipolo–dipolo entre suas moléculas: CO2, SO2, H2,
IF, HBr, CCl4? (b) Quais das seguintes substâncias exi-
bem ligações de hidrogênio em seus estados líquido e
sólido: CH3NH2, CH3F, PH3, HCOOH?

11.79 Suponha que você tenha dois líquidos moleculares
incolores, um fervendo a –84 ºC, o outro a 34 ºC, e am-
bos a pressão atmosférica. Qual das seguintes afirma-
tivas é correta? Para aquelas que não estão corretas,
modifique a afirmativa para que ela se torne correta.

(a) O líquido fervendo a temperatura mais alta tem
maiores forças intermoleculares totais do que o
outro. (b) O líquido fervendo a temperatura mais ba-
ixa deve consistir em moléculas apolares. (c) O líqui-
do fervendo a temperatura mais baixa tem massa
molecular mais baixa que o líquido fervendo a tem-
peratura mais alta. (d) Os dois líquidos têm pressões
de vapor idênticas em seus pontos de ebulição nor-
mais. (e) A 34 ºC, ambos apresentam pressões de va-
por de 760 mm Hg.

11.80 Dois isômeros do composto plano 1,2-dicloroetileno
são mostrados aqui, com seus pontos de fusão e de ebu-
lição:



Ponto de fusão (oC) –80,5 –49,8
Ponto de ebulição (oC) 60,3 47,5

(a) Qual dos dois isômeros terá as forças dipolo–dipo-
lo mais fortes? Essa suposição é sustentada pelos da-
dos aqui apresentados? (b) com base nos dados
apresentados, qual isômero tem um empacotamento
mais eficiente na fase sólida?

11.81 No diclorometano, CH2Cl2 (µ = 1,60 D), a contribui-
ção da força de dispersão para as forças intermolecu-
lares atrativas é aproximadamente cinco vezes maior
que a contribuição dipolo–dipolo. A importância re-
lativa dos dois tipos de forças intermoleculares atra-
tivas difere (a) no dibromometano (µ = 1,43 D); (b) no
difluorometano (µ = 1,93 D)? Justifique sua resposta.

11.82 Quais propriedades de um líquido em nível molecular
são mais importantes para se determinar (a) sua habilida-
de em fluir; (b) sua tendência em subir em uma superfície
pela qual ele não tem forças adesivas apreciáveis; (c) seu
ponto de ebulição; (d) seu calor de vaporização.

11.83 À medida que as forças atrativas intermoleculares en-
tre moléculas aumentam em magnitude, você espera
que cada uma das seguintes propriedades aumente
ou diminua em magnitude: (a) pressão de vapor;
(b) calor de vaporização; (c) ponto de ebulição; (d)
ponto de congelamento; (e) viscosidade; (f) tensão su-
perficial; (g) temperatura crítica?

11.84 Quando um átomo ou um grupo de átomos é substi-
tuído por um átomo de H no benzeno (C6H6), o ponto
de ebulição varia. Explique a ordem dos seguintes
pontos de ebulição: C6H6 (80 ºC), C6H5Cl (132 ºC),
C6H5Br (156 ºC), C6H5OH (182 ºC).

11.85 A trimetilamina [(CH3)3N] entra em ebulição a 3 ºC, a
propilamina (CH3CH2CH2NH2) entra em ebulição a
49 ºC. (a) A que se deve a diferença nos pontos de ebu-
lição? (b) A propilamina é completamente miscível
em água; a trimetilamina tem solubilidade em água
razoavelmente alta. A que se devem esses dados, con-
siderando que o isobutano [(CH3)3CH] é considera-
velmente menos solúvel que a trimetilamina?

11.86 O etilenoglicol [CH2(OH)CH2(OH)] é o principal com-
ponente dos anticongelantes. Ele é um líquido leve-
mente viscoso, não muito volátil à temperatura
ambiente, com ponto de ebulição de 198 ºC. O penta-
no (C5H12), que tem aproximadamente a mesma mas-
sa molecular, é um líquido não viscoso que é
altamente volátil à temperatura ambiente e cujo ponto
de ebulição é de 36,1 ºC. Explique as diferenças nas
propriedades físicas das duas substâncias.

[11.87] Usando a seguinte lista de pontos de ebulição normais
para uma série de hidrocarbonetos, calcule o ponto de
fusão normal para o octano, C8H18: propano (C3H8,
–42,1 ºC), butano (C4H10, –0,5 ºC), pentano (C5H12, 36,1
ºC), hexano (C6H14, 68,7 ºC), heptano (C7H16, 98,4 ºC).
Explique a tendência nos pontos de ebulição.

11.88 Um frasco de água é conectado a uma bomba de vá-
cuo. Alguns momentos após a bomba ter sido ligada,
a água começa a ferver. Após alguns minutos, a água
começa a congelar. Explique por que esses processos
ocorrem.

[11.89] Note na Figura 11.21 que há uma válvula de redução
de pressão na linha antes de CO2 supercrítico e da ca-
feína dissolvida entrarem no separador. Use a Figura
11.20 para explicar a função dessa válvula no processo
como um todo.

[11.90] A seguinte tabela fornece a pressão de vapor do hexa-
fluorobenzeno (C6F6) como uma função de temperatura:

Temperatura (K) Pressão de vapor (torr)

280,0 32,42
300,0 92,47
320,0 225,1
330,0 334,4
340,0 482,9

(a) Colocando estes dados em um gráfico de maneira
apropriada, determine se a equação de Clausius–Cla-
peyron é obedecida. Caso ela seja, use seu gráfico para
determinar �Hvap para C6F6. (b) Use esses dados para de-
terminar o ponto de ebulição do composto.

[11.91] Suponha que a pressão de vapor de uma substância
seja medida em duas temperaturas diferentes. (a) Uti-
lizando a equação de Clausius–Clapeyron, Equação
11.1, deduza a seguinte relação entre as pressões de
vapor, P1 e P2, e as temperaturas absolutas nas quais
elas foram medidas, T1 e T2:
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(b) O ponto de fusão do potássio é 63,2 ºC. O potás-
sio fundido tem uma pressão de vapor de 10,00 torr
a 443 ºC e uma pressão de vapor de 400,0 torr a 708
ºC. Use esses dados e a equação no item (a) para calcu-
lar o calor de vaporização do potássio líquido. (c) Uti-
lizando a equação do item (a) e os dados fornecidos no
item (b), calcule o ponto de ebulição do potássio. (d)
Calcule a pressão de vapor do potássio líquido a 100 ºC.

11.92 O ouro cristaliza-se em uma célula unitária cúbica de
face centrada que tem uma aresta de 4,078 Å de com-
primento. O átomo no centro da face está em contato
com os átomos dos vértices, como mostrado no dese-
nho do Exercício 11.59. (a) Calcule o raio aparente de
um átomo de ouro nessa estrutura. (b) Calcule a den-
sidade do ouro metálico.

11.93 Considere as células unitárias cúbicas (Figura 11.33)
com um átomo localizado em cada ponto de rede. Cal-
cule o número líquido de átomos em (a) uma célula uni-
tária cúbica simples; (b).uma célula unitária cúbica de
corpo centrado; (c) uma célula unitária cúbica de face
centrada.

[11.94] Os seguintes dados apresentam as temperaturas nas
quais determinadas pressões de vapor são alcançadas
para o diclorometano (CH2Cl2) e o iodeto de metila
(CH3I):
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Pressão de vapor
(torr) 10,0 40,0 100,0 400,0

T para CH2Cl2 (ºC): –43,3 –22,3 –6,3 24,1

T para CH3I (ºC): –45,8 –24,2 –7,0 25,3

(a) Qual das duas substâncias tem forças dipolo–di-
polo mais intensas? Qual tem forças de dispersão de
London mais intensas? Com base em suas respostas,
explique por que é difícil determinar qual composto
seria mais volátil. (b) Qual composto tem o ponto de
ebulição mais alto? Confira sua resposta em um livro
de referência como um manual de química do tipo
CRC Handbook of Chemistry and Physics. (c) A ordem de
volatilidade dessas duas substâncias varia com o au-
mento da temperatura. Qual grandeza deve ser dife-
rente para as duas substâncias para que esse fenômeno
ocorra? (d) Justifique sua resposta para o item (c) por
um desenho de gráfico apropriado.

11.95 Em um experimento típico de cristalografia de raios X,
os de comprimento de onda  = 0,71 Å são gerados
pelo bombardeamento de molibdênio metálico com
um feixe energético de elétrons. Por que esses raios X
são difratados por cristais de modo muito mais efici-
ente que a luz visível?

[11.96] (a) A densidade do diamante (Figura 11.41(a)) é 3,5 g/cm3,
e a densidade da grafite (Figura 11.41(b)) é 2,3
g/cm3. Com base na estrutura do buckminsterfulere-
no (Figura 11.43), qual a densidade que você esperaria
ser a sua em relação a essas outras formas do carbono?
(b) Estudos de difração de raios X do buckminsterfu-
lereno mostra que ele tem uma rede cúbica de face
centrada de moléculas de C60. O comprimento de um
lado da célula unitária é 14,2 Å. Calcule a densidade
do buckminsterfulereno.
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11.97 (a) No nível molecular, qual é o fator responsável
pelo aumento constante na viscosidade com o au-
mento da massa molecular na série de hidrocarbone-
tos mostrados na Tabela 11.4? (b) Apesar de a
viscosidade variar de um fator maior que dois na série
do hexano ao nonano, a tensão superficial a 25 oC au-
menta apenas de aproximadamente 20% na mesma sé-
rie. Como você explica isso? (c) O álcool n-octílico,
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2OH, tem viscosida-
de de 10,1 cP, muito maior que a do nonano, que tem
aproximadamente a mesma massa molecular. O que
explica essa diferença? Como sua resposta se relacio-
na com a diferença nos pontos de ebulição normais
dessas duas substâncias?

11.98 A acetona, (CH3)2CO, é muito utilizada como um sol-
vente industrial. (a) Desenhe a estrutura de Lewis
para a molécula de acetona e determine a geometria
ao redor de cada átomo de carbono. (b) A acetona é
uma molécula polar ou apolar? (c) Quais tipos de for-
ças intermoleculares existem entre as moléculas de
acetona? (d) O 1-propanol, CH3CH2CH2OH, tem mas-
sa molecular muito similar à da acetona; ainda assim a
acetona entra em ebulição a 56,5 oC e o 1-propanol, a
97,2 oC. Explique a diferença.

11.99 A tabela mostrada a seguir relaciona os calores mola-
res de vaporização para vários compostos orgânicos.
Use exemplos específicos dessa relação para ilustrar
como o calor de vaporização varia com (a) a massa
molar; (b) a forma espacial molecular; (c) a polaridade
molecular (d) as interações de ligação de hidrogênio.
Explique essas comparações em termos da natureza
das forças intermoleculares que atuam. (Você pode
achar que seja útil desenhar a fórmula estrutural para
cada composto.)

Composto Calor de vaporização
(kJ/mol)

CH3CH2CH3 19,0

CH3CH2CH2CH2CH3 27,6

CH3CHBrCH3 31,8

CH3COCH3 32,0

CH3CH2CH2Br 33,6

CH3CH2CH2OH 47,3

11.100 O butano líquido, C4H10, é estocado em cilindros para
ser usado como combustível. O ponto de ebulição
normal do butano é apresentado como –0,5 oC. (a) Su-
ponha que o tanque esteja exposto ao sol e atinja uma
temperatura de 46 oC. Você espera que a pressão no
tanque seja maior ou menor que a pressão atmosféri-
ca? De que forma a pressão do tanque depende da
quantidade de butano líquido nele contida? (b) Imagine
que a válvula no tanque esteja aberta e alguns litros
do butano escapem rapidamente. O que você espera
que aconteça com a temperatura do butano líquido no
tanque? Justifique sua resposta. (c) Quanto calor deve
ser adicionado para vaporizar 155 g de butano se seu
calor de vaporização é 21,3 kJ/mol? Qual o volume
que essa quantidade de butano ocupa a 755 torr e
35 oC?

[11.101] Usando a informação dos apêndices B e C, calcule o
número mínimo de gramas de C3H8(g) que deve so-
frer combustão para fornecer a energia necessária
para converter 2,50 kg de H2O a partir de sua forma
sólida a –14,0 oC para a forma líquida a 60,0 oC.



11.102 Em certo tipo de reator nuclear, o sódio metálico líqui-
do é empregado como um refrigerante circulante em
um sistema fechado, protegido do contato com o ar e
com a água. De modo muito semelhante ao que este
circula em um motor de automóvel, o sódio líquido
transporta calor do centro do reator quente para os
trocadores de calor. (a) Quais são as propriedades do
sódio líquido de especial importância nessa aplica-
ção? (b) A viscosidade do sódio líquido varia com a
temperatura como segue:

Temperatura (oC) Viscosidade (cP)

100 0,705
200 0,450
300 0,345
600 0,210

Quais forças no sódio líquido são as mais prováveis
de ser as principais contribuintes para a viscosidade?
Por que a viscosidade diminui com a temperatura?

11.103 A pressão de vapor de um líquido volátil pode ser de-
terminada ao se borbulhar lentamente um volume co-
nhecido de gás através dele a uma temperatura e
pressão conhecidas. Em um experimento, passam-se
5,00 L de gás N2 pelo benzeno líquido, C6H6, a 26,0 oC.
O líquido restante depois do experimento pesa 5,1493 g.
Supondo que o gás se torna saturado com o vapor de
benzeno e que o volume total de gás e a temperatura
permaneça constante, qual será a pressão de vapor do
benzeno em torr?

11.104 A umidade relativa do ar é igual à razão da pressão
parcial da água no ar em relação à pressão de vapor
em equilíbrio da água à mesma temperatura. Se a
umidade relativa do ar é 45% e sua temperatura é 23 oC,
quantas moléculas de água estão presentes em um
quarto medindo 14 m � 9,0 m � 8,6 m?

[11.105]Use uma fonte de referência como o CRC Handbook of
Chemistry and Physics para comparar os pontos de fu-
são e ebulição dos seguintes pares de substâncias
inorgânicas: (a) W and WF6; (b) SO2 e SF4; (c) SiO2 e
SiCl4. Explique as principais diferenças observadas, em
termos de semelhança, nas estruturas e nas ligações.

6�6 Química: a ciência central


