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M A T É R I A

Estrutura da matéria: átomos e elementos 
químicos e a transformações da matéria
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Matéria
A matéria é formada por átomos, partículas submicroscópicas de tamanho tão reduzido 
que não podem ser observadas por microscópios convencionais.

A matéria pode se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso. Em cada estado físico, 
as partículas estão em maior ou menor movimento.

Sólido Líquido Gasoso
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Constituição da matéria

Os prótons e 
nêutrons se agrupam 
no núcleo do átomo.

Os elétrons, muito menores 
e mais leves, se movem 
constantemente ao redor do 
núcleo, formando a 
eletrosfera.

O átomo é formado por prótons (carga positiva), nêutrons (carga neutra) e elétrons (carga 
negativa).
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Átomos e elementos químicos
Elemento químico é um conjunto de átomos com características semelhantes; é representado por um 
símbolo formado por uma ou duas letras, sempre com a inicial em maiúscula.

Grafite de um lápis Representação da grafita

O elemento químico 
carbono, que compõe a 
grafita de um lápis, é 
formado por átomos do 
mesmo tipo.
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Transformações químicas
As substâncias químicas são formadas por combinações entre os diferente elementos 
químicos ou por átomos de um mesmo elemento químico.

Cada substância é representada 
por uma fórmula química 
própria, que informa os 
elementos químicos que a 
compõem, bem como a 
quantidade de cada um.

Uma molécula de gás oxigênio é formada por dois átomos do elemento químico oxigênio 
(O), e sua fórmula química é O2. A água é formada por dois átomos de hidrogênio (H) 
combinados a um átomo de oxigênio (O); a fórmula química da água é H2O.
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Mudanças no estado físico da matéria
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A água é uma das poucas substâncias em que, quando atinge seu ponto de 
solidificação, suas partículas se afastam, devido à formação de ligações entre 
elas. Assim, tem seu volume ampliado, o que reduz sua densidade; por isso, 
o gelo flutua na água.
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CONDENSAÇÃO
 As partículas no estado gasoso cedem 

energia térmica ao ambiente, o que 
reduz gradativamente sua 
movimentação.

 As partículas estabelecem ligações 
entre si e ficam mais próximas.

 A matéria passa para o estado líquido.
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 O gelo-seco é formado por gás carbônico no 
estado sólido, à temperatura de aproximada-
mente 278 °C.

 Ao ser colocado à temperatura ambiente, ele 
recebe energia térmica e suas partículas 
começam uma agitação vigorosa, aumentando a 
distância entre elas, se desprendendo e passando 
diretamente para o estado gasoso.

SUBLIMAÇÃO
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PRESSÃO: MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO DA MATÉRIA

 Quanto menor a pressão sobre a matéria, mais facilmente suas 
partículas se distanciam umas das outras, movendo-se livremente.

 Panela de pressão: o aumento da pressão em seu interior dificulta o 
rompimento das ligações e a passagem do estado líquido para o gasoso; 
assim, a água entra em ebulição a uma temperatura maior, o que 
permite que os alimentos sejam cozidos mais rapidamente.
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ATIVIDADE PARA CASA
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