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Os “Estados”  físicos da matéria e as suas características 

Fase de agregação das partículas 

► Toda matéria é constituída  de pequenas partículas, e a sua fase de agregação depende do 
maior ou menor espaço existente entre elas. 

► Cada uma das fases de agregação apresenta características próprias como o 

volume, a densidade e a forma , que podem ser alteradas pela variação de 

temperatura ( aquecimento ou resfriamento ). 



Mudanças de estado físico

Sólido Líquido Gasoso

Fusão Vaporização

Sublimação

Solidificação Liquefação

Ressublimação

Aumento 

Diminuição 



representa a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura na qual ocorre recebe o 
nome de Ponto de Fusão.

Fusão

representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso.Vaporização

Vaporização

passagem do estado líquido para o estado gasoso que envolve apenas a 
superfície do líquido.

passagem do estado líquido para o estado gasoso por meio de aquecimento 
direto, envolvendo todo o líquido. 

passagem do estado líquido para o gasoso de modo muito rápido, quase 
instantâneo.

Ebulição



mudança do estado líquido para o sólido (Ex.: congelamento da água). Para que ocorra a 
solidificação, a substância deve perder energia, o que faz com que as vibrações moleculares 
diminuam e fiquem mais unidas.

passagem do estado gasoso para o líquido. É a forma como ocorrem as chuvas. A água que evapora na 
superfície da Terra chega a grandes altitudes e, quando entra em contato com ar frio na atmosfera, 
volta ao estado líquido.

Solidificação 

Liquefação ou condensação



A matéria apresenta uma série de 
propriedades, que são classificadas em : 

Gerais 

Funcionais 
Específicas



Propriedades gerais 

São aquelas que podemos observar em qualquer espécie de matéria.

Massa é a medida da quantidade de matéria existente em um corpo.

1º) Massa

45 quilos 

Meu peso ou minha massa ?



Utilizamos vários produtos comercializados em unidades de 
volume ( litros , mililitros ... ) 

O espaço da estante ficou totalmente 
preenchido com livros 

2ª ) Extensão Propriedade que possuem todos os corpos de ocuparem lugar no espaço. 

► O volume mede a extensão de um corpo.



Propriedade que possuem os corpos de não poderem, simultaneamente , ocupar o mesmo lugar no espaço.

3ª) impenetrabilidade

É a capacidade que a matéria possui de ser dividida 
inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é, isto é, não 
há modificação de sua composição química.

4ª) divisibilidade



É a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando 
quando submetida a uma força externa. Isso pode ser visto quando tampamos a ponta de 
uma seringa e empurramos o gás em seu interior com o êmbolo

5ª ) compressibilidade 



É a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força 
externa a estica ou comprime.

6ª ) Elasticidade



Trata-se da tendência de um corpo de manter seu estado inicial de repouso 
ou movimento. Esse estado inicial só pode ser alterado por uma força.

7ª) Inércia 






