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RESUMO   
 

 

Para iniciarmos os estudos de química, é importante definir qual o objeto de estudo desta ciência e 

sua finalidade. Podemos definir a química como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, como se 

transforma e como interage com a energia. 

Matéria se define como qualquer coisa ou substância que apresente massa e ocupe lugar no espaço 

(apresente volume). Água, madeira, vidro, ar, alumínio, são exemplos de matéria.  

Frequentemente fala-se de matéria de forma mais específica: corpos ou objetos. 

Chamamos de corpo qualquer porção limitada de matéria. Um pedaço de madeira, caco de vidro ou 

 

Objetos são corpos que servem a uma determinada função. Por exemplo, cadeira de madeira, copo 

de vidro, panela de aço. 

 

Propriedades da matéria 
 

Classificamos as propriedades da matéria de duas formas: propriedades gerais e propriedades 

específicas. 

 

Propriedades gerais são aquelas que se observa em qualquer tipo de matéria. Todos os tipos de matéria  

apresentam estas propriedades e estas, por si só, não permitem identificar qual o tipo de matéria.  

 

• Massa: quantidade de matéria; 

• Inércia: resistência à aceleração; 

• Temperatura: grau de agitação das moléculas; 

• Extensão: volume ocupado pela matéria; 

• Impenetrabilidade: impossibilidade de que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço; 

• Compressibilidade: possibilidade de redução de volume pela aplicação de pressão; 

• Elasticidade: capacidade de retornar ao volume inicial após sua expansão; 

• Divisibilidade: possibilidade de dividir um corpo em tamanhos menores. 

 

Propriedades Específicas são aquelas que dependem do tipo de matéria em questão. Através destas 

propriedades é possível identificar a composição da matéria. São elas: 

 

- Propriedades físicas: 

• Ponto de fusão: temperatura de equilíbrio entre a fase sólida e líquida de uma substância a uma 

determinada pressão;  

• Ponto de ebulição: temperatura de equilíbrio entre a fase líquida e gasosa de uma substância a uma 

determinada pressão;   

• Densidade (ou massa específica): massa de uma unidade de volume de uma substância;  

• Solubilidade: quantidade máxima de uma substância que se consegue dissolver em um determinado 

solvente;  

• Dureza: resistência de um sólido a ter sua superfície riscada;  

• Tenacidade: resistência à quebra (sentido usualmente atribuído à dureza no cotidiano); 

• Condutividade elétrica: capacidade de conduzir corrente. 

 

- Propriedades químicas (relacionadas a fenômenos em que a matéria se transforma):  
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• Combustibilidade: capacidade de sofrer combustão (rápida reação com gás oxigênio produzindo 

calor e luz); 

• Explosividade: capacidade de reagir rápida e violentamente; 

• Corrosividade: capacidade de deteriorar outros materiais; 

• Efervescência: liberação de gás após dissolução em um líquido; 

• Potencial de redução: tendência a ganhar elétrons; 

• Potencial de oxidação: tendência a perder elétrons. 

 

- Propriedades organolépticas (propriedades que percebemos através dos nossos sentidos):  

• Cor; 

• Brilho; 

• Odor; 

• Sabor; 

• Textura.  

 

- Propriedades funcionais (propriedades que se referem às funções químicas da matéria): 

• Ácidos; 

• Bases; 

• Sais, etc. 

 

Substâncias puras 
 

Quando uma porção de matéria apresenta proporções específicas de átomos de elementos 

específicos, podemos denominá-la de substância. 

Substâncias podem ser simples ou compostas. 

 

Substâncias simples são formadas por apenas um tipo de átomo. São exemplos o gás oxigênio (O 2), o bromo 

(Br2) e o diamante (C). 

 

Substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomos. Por exemplo, o gás  carbônico (CO2), 

a água (H2O) e o cloreto de sódio (NaCl). 

 

Alguns elementos podem formar diferentes substâncias simples, seja devido à organização espacial 

dos átomos nas moléculas ou cristais, ou ao número de átomos presentes em cada molécula. A este 

fenômeno dá-se o nome de alotropia. 

O carbono pode apresentar-se em muitas formas alotrópicas  por exemplo, o grafite, o diamante e 

o fulereno  com propriedades físicas e químicas muito diferentes entre si, apenas devido à diferente 

disposição dos átomos em cada forma. 

 
 

O oxigênio também possui múltiplas formas alotrópicas. Entre elas, o gás oxigênio (O 2) e o ozônio (O3). 
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Misturas 
 

Na maior parte dos casos na natureza, as substâncias não se encontram isoladas, mas na forma de 

misturas. Misturas são combinações de duas ou mais substâncias que não estejam combinadas  

quimicamente. 

Podem ser misturas homogêneas (também chamadas de soluções) ou heterogêneas (também 

chamadas de dispersões). 

 

Misturas homogêneas são as que apresentam apenas uma fase, ou seja, as propriedades não variam de um 

ponto a outro da mistura, a um nível microscópico. Exemplos de soluções ou misturas homogêneas são : 

• Quaisquer misturas gasosas;  

• Misturas de líquidos miscíveis como água e álcool;  

• Ligas metálicas. 

 

Misturas heterogêneas são as que apresentam mais de uma fase. Nestas, é possível observar aspectos e 

propriedades diferentes dentro da mistura. Como exemplos podemos citar:  

• Mistura de um sólido insolúvel (areia, por exemplo) em água; 

• Mistura entre líquidos imiscíveis como água e óleo;  

• Quaisquer misturas de sólidos (exceto ligas metálicas);  

• Mistura de um sólido solúvel com água em quantidade maior que a sua solubilidade (o excesso não 

será dissolvido e permanecerá como fase sólida); 

• Dispersões de partículas muito pequenas em líquidos, como leite e sangue. Estas misturas podem 

aparentar homogeneidade ao olho nu, mas ao microscópio pode-se perceber que são formadas de 

múltiplas fases. São chamadas de coloides ou soluções coloidais. 

 

Existem casos em que uma única substância pode apresentar mais de uma fase, como em seu ponto 

de fusão. Um recipiente com água e gelo claramente apresenta duas fases, mas não é uma mistura pois as 

duas fases são compostas da mesma substância. Nesta situação a nomenclatura correta é sistema 

heterogêneo. Sistemas são quaisquer porções de espaço que se deseja analisar, contendo o que quer que 

seja.  

 

Estados físicos da matéria 
 

e gelo possuem as mesmas propriedades químicas, mas suas propriedades físicas são diferentes. 

 

- Estado gasoso 

Os gases são formados de partículas bem separadas. As partículas não 

interagem entre si (não se atraem).  

Os gases preenchem totalmente os recipientes que os contiverem e 

escapam de recipientes abertos por difusão (não têm volume definido). 

Gases são altamente compressíveis e seu volume varia bastante com a 

pressão e temperatura. 

 

- Estado líquido 

Nos líquidos, as partículas estão mais próximas umas das outras, 

tornando-os mais densos e menos compressíveis que os gases. 

Os líquidos apresentam volume definido e podem assumir a forma dos 

recipientes que os contiverem. 

Eles são capazes de fluir (ou escoar) e apresentam uma propriedade 

específica relacionada a esta característica, a viscosidade. 
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- Estado sólido 

Os sólidos apresentam suas partículas em posição fixa, devido às altas 

forças de atração entre elas. São pouco compressíveis pois há muito 

pouco espaço para que as partículas se aproximem. 

Se as partículas do sólido adotarem um arranjo altamente organizado, 

com posições definidas entre os átomos, moléculas ou íons, diz-se que 

o sólido é um cristal. 

 

 
 

Mudança de fase 
 

A matéria pode alterar seu estado físico ao sofrer variações de temperatura e pressão. Estas 

transições são nomeadas de acordo com o diagrama: 

 
Da esquerda para a direita, as transições são causadas ou por aumento na temperatura ou diminuição na 

pressão. Dizemos que estas transformações são endotérmicas, ou seja, absorvem calor. 

As mudanças de fase que vão da direita para a esquerda na representação acima são causadas por 

diminuição na temperatura ou aumento na pressão. São chamadas de exotérmicas pois liberam calor para o 

ambiente. 

 

A vaporização pode ser observada e classificada em três formas: 

• Evaporação  vaporização lenta, em que algumas partículas adquirem energia o bastante para se 

desprender da fase líquida; 

• Ebulição  vaporização intermediária, em que existe equilíbrio entre fase líquida e gasosa; ocorre 

em uma temperatura definida para cada substância, a uma determinada pressão, chamada ponto de 

ebulição ou temperatura de ebulição. 

• Calefação  vaporização instantânea; ocorre quando um líquido entra em contato com uma 

superfície sólida com temperatura mais elevada que seu ponto de ebulição. 
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Gráficos de mudança de fase 

 

No equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa, a temperatura de uma substância não se altera ao 

receber ou perder calor até que toda a substância tenha mudado de fase. Isto permite definir as temperaturas 

de fusão e de ebulição como as temperaturas em que existe equilíbrio entre dois estados físicos.  

As mudanças de estado físico podem ser acompanhadas por meio de gráficos de variação de 

temperatura (ou curvas de aquecimento/resfriamento), em que as regiões em que a temperatura não se altera 

são os pontos de fusão e ebulição: 

 
Uma propriedade das misturas é que não apresentam ponto de fusão e ebulição definidos, ou seja, 

sua temperatura varia ao longo das mudanças de fase. Isto permite, ao observar um gráfico, identificar se a 

amostra analisada é uma substância pura ou uma mistura. O gráfico correspondente a uma mistura é da 

seguinte forma: 

 
Há algumas misturas especiais que podem apresentar comportamento de substância pura (ponto de 

fusão ou ebulição definido). São as misturas eutéticas (ponto de fusão definido) e misturas azeotrópicas 

(ponto de ebulição definido). 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Julgue os itens abaixo, indicando aqueles que se referem a propriedades químicas das substâncias e 

aqueles que se referem a propriedades físicas das substâncias. 

(01) A glicose é um sólido branco. 

(02) O etanol entra em ebulição a 78,5°C. 

(03) O éter etílico sofre combustão. 

(04) O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão. 

(05) O metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água.  

 

Soma: (   ) 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. 3 + 5 = 8 

As afirmações 3 e 5 se referem a propriedades químicas. 

Propriedades químicas são aquelas que envolvem transformações químicas, ou seja, formação e quebra 

de ligações químicas para formar diferentes substâncias. 

 

1) NÃO. A cor não é uma propriedade química, mas uma propriedade organoléptica. Não tem a ver com 

reação química; 

2) NÃO. As mudanças de estado físico são transformações físicas. Não há alterações químicas nas 

substâncias; 

3) SIM. A combustão envolve transformação do éter em água e CO2, então trata-se de um processo 

químico; 

4) NÃO. As mudanças de estado físico são transformações físicas; 

5) SIM. A transformação do açúcar em substâncias diferentes evidencia ocorrência de reações químicas.  

 

 

 


