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Atualmente, um dos grandes desafios da humanidade é extrair do ambiente aquilo de que as pessoas 

necessitam, causando o menor desequilíbrio ambiental possível. Em virtude do crescente consumo de 

bens materiais, é importante buscar alternativas que sejam renováveis e não poluentes. Estudamos a 

matéria e suas propriedades porque somos feito dela e precisamos dela para sobreviver e melhorar 

nossas vidas. Esta unidade será dedicada a entendermos como aproveitar ao máximo das propriedades 

da matéria. Afinal que propriedades são essas? Será que são úteis? Que já observamos e utilizamos? 

Propriedades Gerais da matéria 

Chamamos de propriedades gerais da matéria aquelas que podem ser observadas em qualquer 

corpo, independente da substância de que ele é feito. A seguir vamos dar destaque às seguintes 

propriedades: extensão, inercia, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade (expansibilidade). 

Extensão: A matéria ocupa um lugar no espaço, que é medido pelo seu volume. Uma ervilha ocupa um 

volume aproximado de 0,5 cm3. Já um elefante ocupa cerca de 4000000 cm3. A terra e os demais planetas 

ocupam volumes ainda mais extensos. A essa propriedade da matéria de ocupar um lugar no espaço 

damos o nome de extensão. 

Inércia: Todos os corpos tendem a manter seu estado de movimento retilíneo com velocidade constante 

ou de repouso; essa propriedade é chamada de inércia. Podemos sentir a inércia quando estamos dentro 

de um automóvel que é bruscamente colocado em movimento. Quando isso ocorre, temos a sensação de 

sermos jogados para trás, pois, pela inercia, tendemos a continuar parados. Se o carro frear bruscamente, 

sentimos que somos jogados para a frente, pois a tendência é mantermos nosso movimento. A matéria “ 

luta” contra as mudanças do movimento; isso é inercia. 

Impenetrabilidade: Imagine a cena: você esta andando desatentamente na rua e, de repente, bate em 

um poste. O resultado não deve ser nada agradável, não é? Se o ser humano fosse capaz de atravessar a 

matéria, esses acidentes não aconteceriam. Porem, não só o ser humano é incapaz dessa façanha, como 

nenhum corpo solido. Quando misturamos dois líquidos, como água é álcool, podemos ficar com a 

impressão de que um corpo penetrou o outro. Na verdade, as moléculas do álcool ocupam os espaços 

existentes entre as moléculas de água. As moléculas de álcool não entram nas moléculas de água. Outro 

exemplo disso é o estrago que é feito quando um carro bate em um muro!!!Quanta destruição!! 

Divisibilidade: A matéria pode ser dividida. A quantidade de agua existente em um copo, por exemplo, 

pode ser dividida em porções menores, até chegar a uma gota. Essa gota pode ser dividida ainda em 

porções menores, ate chegar a molécula de água. Podemos dividir toda e qualquer porção da matéria, 

que propriedade fantástica! 

Compressibilidade: A matéria pode ser comprimida, ou seja, pode sofrer redução de volume. Uma seringa 

de injeção é um bom exemplo disso. Os gases são facilmente compressíveis, mas são o único exemplo 

dessa propriedade. A espuma de que é feito o colchão ou o travesseiro também tem graus de 

compressibilidade.  

Propriedades especificas da matéria 

 Algumas propriedades variam conforme as substâncias de que a matéria é feita ou servem para 

identifica-la. São as chamadas propriedades especificas da matéria como: cor, dureza, brilho,  densidade, 

pontos de fusão e ebulição. 
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Cor: Os diferentes materiais apresentam diferentes cores. A casca do tomate maduro é vermelha, a gema 

do ovo saudável é amarela, o grafite do lápis é preto. A física vai dar maiores detalhes sobre esta 

propriedade. 

Dureza: A dureza de um material é definida pela resistência que sua superfície oferece quando riscada 

por outro material. Os materiais apresentam diferentes graus de dureza ou seja alguns são mais duros 

que os outros. A substância mais dura que se conhece é o diamante. Ele é tão duro que é usado para riscar 

e cortar materiais como o vidro. Será que o giz risca o quadro? E o lápis risca o papel? 

Brilho: O brilho é uma propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente. Essa 

também é uma característica que varia de material para material. Os metais apresentam um brilho típico 

conhecido como brilho metálico. Alguns materiais como o couro e a madeira praticamente não 

apresentam brilho. Alguns minerais como cristais e pedras preciosas podem ser submetidos ao processo 

de lapidação pelo qual são cortados e polidos com o intuito de se obter o máximo brilho. Alguns médicos 

analisam o brilho dos cabelos ou a falta dele para salientar a falta de saúde de seus pacientes. 

Maleabilidade: Se colocarmos um bloco de ferro incandescente em uma potente prensa industrial, 

podemos transforma-lo em uma chapa ou outro objeto qualquer. Com esse processo é possível fabricar 

diversas peças metálicas. Essa propriedade é chamada de maleabilidade e sabemos que alguns materiais 

como o vidro não a possui. 

Ductibilidade: Ductibilidade é a propriedade que permite transformar alguns materiais em fio. É o caso 

do cobre e do ferro. 

Densidade: É uma propriedade que relaciona massa e volume. O melhor exemplo disso é compararmos 

o espaço que um quilo de penas e um quilo de chumbo ocupam. Aquele material que ocupar menos 

espaço é o mais denso. Nos postos de gasolina podemos verificar a existência de densímetros utilizados 

para atestar a qualidade do combustível fornecido. 

D=m/V 

Ponto de fusão e ebulição: São as temperaturas que cada substancia possui para mudar de estado físico, 

solido para liquido e liquido para vapor respectivamente. Estas temperaturas são utilizadas como critério 

de pureza e identificação dos materiais. O instrumento utilizado para medir as temperaturas é o 

termômetro. O termômetro clinico utilizado para medir a temperatura do corpo humano é bastante 

conhecido. 

Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido 

Ebulição é a mudança do estado liquido para o gasoso. 

Obs.: As propriedades físicas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de amostra em duas 
categorias: 

1.Propriedades intensivas: São aquelas que não dependem da massa da amostra; 
Exemplo: temperatura e densidade 

                2. Propriedades extensivas: São aquelas que dependem da massa (“extensão”) da amostra. 
                Exemplo: volume e energia liberada 
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