
Colégio Pedro II – Campus Tijuca II                 Disciplina: Ciências 

Prof. Cristiana Limongi       9º ano       Data: 13/04/2020

Propriedades Gerais da Matéria

Agora vamos começar a conversar um pouquinho sobre a química. Para
iniciarmos este estudo,  começaremos falando sobre a MATÉRIA: o que é e
quais são suas propriedades.

O que é a MATÉRIA:

. Definimos matéria como qualquer substância que compõem um corpo, seja
este sólido, líquido ou gasoso. 

.  A  matéria  é  qualquer  substância  que  ocupa  lugar  no espaço,  que possui
massa e volume.

. A matéria é formada por uma unidade estrutural básica denominada átomo.
Estes se unem de diferentes modos e formam as moléculas. Muitas moléculas
formam os corpos, as coisas.

Quase tudo é matéria; poderíamos citar milhares de exemplos (árvore, vírus,
água, ar, ser humano, mesa, rocha, caneta, estrela, planeta...). 

Mas será que existe algo que não seja matéria? 

Com certeza sim,  mas,  nesse caso,  vamos  chamar  de  Energia,  como:  Luz
(energia luminosa), Som (energia sonora), Calor (energia térmica) entre outros.

As Propriedades Gerais da Matéria:

Vamos chamar  de  propriedades gerais aquelas que se aplicam a todos os
corpos, isto é, todos terão, independentemente dos elementos químicos que a
formam (quais átomos estão em sua composição). 

Estas  propriedades  são  características  que  toda  matéria  apresenta,
independentemente do seu estado físico (sólido, líquido ou gasoso).

1) Massa – massa corresponde a quantidade de matéria que um corpo possui.
Podemos  medir  a  massa  em  quilogramas  (ou  gramas,  ou  miligramas,  ou
toneladas..). Assim, um quilo de ouro, um quilo de feijão e um quilo de areia
tem exatamente a mesma massa – um quilo. 

(Obs:  em  química,  massa  e  peso  são  duas  coisas  diferentes.  Falaremos
sempre em massa.)



2) Volume ou extensão – o volume refere-se ao espaço ocupado por um corpo.
(Aqui usaremos o termo  corpo  como uma porção limitada de matéria; neste
caso uma gota de água pode ser chamada de corpo.) Podemos medir o volume
em litros (ou mililitros e seus múltiplos e submúltiplos), ou em metros cúbicos
(m3).

 Um sólido tem volume definido, pois suas partículas estão fortemente
unidas.

 Um líquido tem volume específico, mas assume a forma do recipiente
em que é colocado.

 Um gás preenche o volume total do recipiente que está, devido às suas
partículas se movimentarem em todas as direções e com grande velocidade.

3) Impenetrabilidade – dois corpos, ou duas porções de matéria, não podem
ocupar  o  mesmo  lugar  no  espaço  ao  mesmo  tempo.  Por  isso  quando
mergulhamos uma pedra  num copo com água o nível da água vai subir.

Ao colocar um objeto em um recipiente com água, uma quantidade do líquido é
deslocada,  pois  a  impenetrabilidade  indica  que  um  corpo  não  pode  ser
atravessado.  Sendo  assim,  a  água  e  a  bola  não  podem estar  no  mesmo
espaço ao mesmo instante.

4) Compressibilidade – quando a matéria está sofrendo a ação de uma força,
seu volume diminui  até certo ponto.  Isto é, a matéria pode ser  comprimida.
(Claro que isto será mais observado na matéria no estado gasoso – podemos
pegar um balão cheio de ar e comprimi-lo com as mãos. Mas também será
visto em substâncias no estado líquido e sólido, ainda que de forma mínima.)



(Um gás dentro de uma seringa tem seu volume reduzido ao ser comprimido)

5) Elasticidade - A matéria retorna ao volume e à forma iniciais quando cessa a
compressão (referente ao ítem 4). Utilizando novamente o exemplo do balão
cheio  de ar  –  basta  soltá-lo  que ele irá  retornar  ao volume e a  sua forma
iniciais.

Quando puxamos nossa pele ela também tem elasticidade – ao cessar a força
que puxa a pele, ela irá retornar ao seu formato original.

6) Divisibilidade - A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores, até
certo limite, sem que suas propriedades se alterem. 

A divisibilidade da matéria permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado em
pequenas partes, mantenha as suas propriedades.

Um pão pode ser dividido por um método físico, como usar uma faca. As fatias
criadas  têm  as  mesmas  características  do  pão  inteiro,  mas  são  porções
menores.



7) Descontinuidade – Toda a matéria é descontínua, por mais compacta que
pareça. Existem espaços entre uma molécula e outra e esses espaços podem
ser maiores ou menores tornando a matéria mais ou menos dura.

       (Rocha formada por grãos com espaços vazios entre eles)
Ao observarmos alguns tipos de rocha bem de perto, podemos perceber que
elas não são totalmente uniformes: são formadas de partículas com espaços
vazios entre elas.

8) Inércia: O princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou
se  movimentando  em linha  reta,  ele  tem a  tendência  de  se  manter  nesse
estado até que uma força aja sobre ele.

Quando uma moeda é colocada em cima de um papel,  ela se mantém em
repouso.  Ao tirar  a  folha,  a  moeda se  movimenta  e  cai  porque a  força  da
gravidade agiu sobre ela.

9)  Indestrutibilidade:  A  matéria  não  pode  ser  criada  nem destruída  apenas
transformada.

- Ao pegar fogo, o papel não desaparece –
ele  se  transforma  em  cinzas  e  gases
liberados no ar.



(Obs: algumas dessas propriedades estudamos lá no 6º ano, quando falamos
sobre água e ar.  Será que vocês lembram? Só que aqui não vamos nos limitar
a estes dois materiais. Estaremos falando de toda forma de matéria.)

Sugestão de Video sobre o tema:  h ps://youtu.be/MlNmrF4WF50


