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 Estados físicos da matéria: Sólido, líquido e gasoso.  
A matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso.  
Chamamos matéria a tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e pode, portanto, de alguma forma, ser 
medido. Por exemplo: madeira, alumínio, ferro, ar, etc.  
A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas de 
átomos.  
 
Sólido, Líquido e gasoso  
À temperatura de 25 ºC e pressão atmosférica ao nível do mar, o ferro e o cloreto de sódio são sólidos; a 
água e o mercúrio são líquido; o oxigênio e o nitrogênio são gases. Como explicar essas diferenças de 
estado físico?  
Como vimos anteriormente, a matéria é formada por partículas muito pequenas. Em todos os estados 
físicos, as partículas estão em constante movimento de vibração, ou agitação térmica. A diferença entre os 
estados ocorre no espaço existente entre as partículas do material, ou seja, na maior ou menor agregação 
entre elas.  
Para compreender os estados físicos da matéria, vamos utilizar o modelo de partículas, no qual cada uma 
delas será representada por uma esfera colorida.  
Os modelos são formas de representar processos ou fenômenos com o objetivo de facilitar, por exemplo, a 
sua visualização ou o seu entendimento. Vale ressaltar que as partículas que constituem a matéria não são 
esféricas nem apresentam cores, e seus tamanhos e suas proporções são diferentes dos utilizados para 
representá-las.  
 
O estado sólido  
Os materiais sólidos apresentam como características macroscópicas a forma definida e o volume 
constante em determinada temperatura. Isso pode ser explicado se considerarmos que os sólidos são 
formados por partículas que estão vibrando bem próximas e são fortemente atraídas umas pelas outras.  
Sólido, exemplo o gelo 

                         
Algumas propriedades específicas observadas nos sólidos: Dureza - ductibilidade e a maleabilidade - 
elasticidade - resistência ou tenacidade  
 
Mais Ciências, 9º ano, pág. 22 e 23  



 
Atividade  
 

1) O que é matéria? 
 

2) Cite alguns exemplos de matéria. 
 
 

3) Quais são as características dos materiais no estado sólido?  
 

4) Faça uma pesquisa sobre: As propriedades específicas da matéria como: Dureza - ductibilidade e a 
maleabilidade - elasticidade - resistência ou tenacidade  
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Sugestão de vídeo sobre os Estados físicos da matéria  
https://www.youtube.com/watch?v=tJe08Kwpyc0&feature=emb_logo 
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