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Tudo o que nos rodeia é feito de matéria

 o ar que respiramos.

 a água dos mares , dos rios e dos lagos.

 os minerais que constituem as rochas.

 os planetas, as estrelas, …



A matéria tem uma determinada
estrutura da qual dependem as suas
propriedades. É constituída por
pequeníssimos corpúsculos invisíveis e
em contínuo movimento.



Um aroma agradável espalha-se no
ar através de um spray, de um

perfume ou de um ambientador.

Por exemplo…

O açúcar dissolve-se em água.
Esta fica adocicada.

 Os cristais de permanganato de
potássio dissolvem-se em água.



A matéria apresenta-se nos estados Sólido,
Líquido e Gasoso.

Os estados físicos da matéria explicam-se
em termos de agregação corpuscular.



Os sólidos têm forma definida.

Os sólidos têm volume constante, a
temperatura constante.

 São praticamente incompressíveis.



Os corpúsculos de um sólido encontram-
se muito próximos uns dos outros.

 Existem forças de grande intensidade que mantêm
os corpúsculos nesse estado de agregação.

 Por isso, os corpúsculos não se movem livremente.
Vibram, apenas, em torno de posições fixas.



Os líquidos adquirem a forma dos
recipientes que os contêm.

Os líquidos têm volume constante, a
temperatura constante.

 São praticamente incompressíveis.



Os corpúsculos de um líquido encontram-se mais
separados uns dos outros.

 As forças entre os corpúsculos de um líquido são
mais fracas do que num sólido.

 Por isso, os corpúsculos têm maior liberdade de
movimentos.



Os gases não têm forma própria.

O volume dos gases é variável.

Os gases são facilmente compressíveis.



Os corpúsculos constituintes de um gás
encontram-se bastante separados uns dos outros.

 Existem forças de intensidade muito fracas entre os
corpúsculos constituintes de um gás.

 Então, esses corpúsculos têm grande liberdade de
movimentos.





 A agitação dos corpúsculos constituintes da
matéria aumenta quando a temperatura aumenta.

 Quanto maior for a temperatura, maior é a
agitação corpuscular.
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 Quando um gás está encerrado num recipiente
hermeticamente fechado, os seus corpúsculos
chocam contra as paredes internas do recipiente,
exercendo forças.

 A esta força exercida pelo gás , por unidade de
superfície , chama-se pressão do gás.



 Se exerceres maior pressão, empurrando o êmbolo para
dentro e mantendo a extremidade da seringa tapada, a mesma
porção de ar comprime-se e passa a ocupar um volume menor.

 Então o número de colisões entre os corpúsculos e contra as
paredes internas da seringa aumenta. Deste modo aumenta
a pressão exercida pelo gás.



 Quando deixas de exercer pressão sobre o êmbolo, a
mesma porção de ar expande-se e passa a ocupar um
volume maior.

 Então o número de colisões entre os corpúsculos do ar e as
paredes internas da seringa diminui, o que provoca uma
diminuição da pressão exercida pelo ar.



 Quando se aqueceu a porção de ar contida na extremidade do
tubo em U, o líquido desceu no ramo I e subiu no ramo II.

 Após o arrefecimento, o nível do líquido nos dois tubos é igual.



 Na porção de ar contido no ramo tapado, o número de corpúsculos não
se altera.

 Durante o aquecimento, os corpúsculos agitam-se cada vez mais,
distanciando-se uns dos outros.

 Deste modo, aumenta o número de choques dos corpúsculos contra as
paredes do tubo e contra a superfície do líquido, obrigando-o a descer.



 Teoria cinético-corpuscular da matéria.



 Reacções ácido-base.

 Reacções de precipitação, Lei de Lavoisier
e velocidade das reacções químicas.


