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O estudo da química 

A perspectiva molecular da química 
 

• A matéria qualquer coisa que tenha massa e 
ocupe lugar no espaço. 
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O estudo da química  
 

Por que estudar química 
• A química é essencial para a nossa 

compreensão de outras ciências. 

• A química também é encontrada em nossa 
vida diária. 

• Por que estudar química para Engenharia 
Mecânica 

 



Estados da matéria 
• A matéria pode ser um gás, um líquido ou um 

sólido. 

• Os gases não têm forma nem volume 
definidos. Podem ser comprimidos para 
formarem líquidos. 

• Os líquidos não têm forma, mas têm volume. 

• Os sólidos são rígidos e têm forma e volume 
definidos. 

• VAPOR – termo utilizado para indicar a forma 
gasosa de uma substância que normalmente é 
sólida ou líquida. 



Elementos 
 
 

Classificações da matéria 



Propriedades físicas e químicas 
 • As mudanças físicas não resultam em uma 

mudança de composição. Sem mudança da 
sua identidade 

• Quando uma substância muda sua 
composição, ela sofre uma alteração química. 
Habilidade de uma substância de transformar 
em outra  

– Quando o hidrogênio puro e o oxigênio 
puro reagem completamente, eles formam 
água pura. No frasco contendo água não há 
sobra de oxigênio nem de hidrogênio 



Alterações físicas e químicas  
 

• As propriedades físicas intensivas não 
dependem da quantidade de substância 
presente. 

– Exemplos: densidade, temperatura e ponto de 
fusão.  

• As propriedades físicas extensivas dependem 
da quantidade de substância presente. 
– Exemplos: massa, volume e pressão. 



•As potências de dez são utilizadas por conveniência com menores ou maiores unidades no sistema SI.  
Unidades de medida 

Unidades SI 



Unidades de medida -SI 



Densidade 
 

• Usada para caracterizar as substâncias. 

 

• Definida como massa dividida por volume: 

          

 
 

• Unidades: g/cm3. 

volume

massa
Densidade



O mol 
Mol: medida conveniente de quantidades 

químicas. 

• 1 mol de algo = 6,0221421  1023 daquele 
algo. 

• Experimentalmente, 1 mol de 12C tem uma 
massa de 12 g.  

• Massa molar: é a massa em gramas de 1 mol 
de substância (unidades g/mol, g.mol-1). 

• A massa de 1 mol de 12C = 12 g. 

 



O mol 



O mol 



ENERGIA 
• É uma medida da Capacidade de gerar 

trabalho /calor 

• Unidade SI – J (Joules) 

Energia cinética e energia potencial 
• Energia cinética é a energia do movimento. 

• Energia potencial é a energia que um objeto 
possui em virtude de sua posição. (gravidade – 
objetos grandes) 

• Energia potencial eletrostática – mais 
apropriado para química 

 



Energia potencial 

• A energia potencial eletrostática, Ed, é a 
atração entre duas partícula com cargas 
contrárias, Q1 e Q2, a uma distância d entre si.    

• A constante  = 8,99  109 J m/C2. 

• Se as duas partículas têm cargas opostas,  Ed 
será a repulsão eletrostática entre elas. 
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