
Compare a densidade do milho de pipoca

com a da pipoca pronta. Qual dos dois é

mais denso? Como você concluiu?



➢É a relação entre a massa e o volume
de um corpo.

➢ Em equação: 

➢ Na fórmula, d representa a densidade

m representa a massa

v representa o volume

 A unidade da densidade é composta por uma unidade 
de massa dividida por uma unidade de volume. Assim, 
podemos expressá-la, por exemplo, em g/cm3, g/L, 
kg/L etc.

d =
m

v



 A densidade depende, em primeiro lugar, do material considerado.

 Em segundo lugar, a densidade de um mesmo material depende da

temperatura. Um aquecimento, por exemplo, provoca a dilatação do

material(aumento de volume), e isso interfere no valor da densidade.

 No caso de gases, cujo volume é muito sensível a variações de

pressão, a densidade, além de depender da temperatura, depende

também da pressão.

 Mudanças de estado físico provocam mudanças na densidade de uma

substância. A água líquida, por exemplo, tem densidade 1 g/cm3, e a

água sólida (gelo) tem densidade 0,92 g/cm3. Isso permite entender

porque o gelo flutua na água.



 Comparando os valores de densidades: 

dágua = 1 g/cm3, dcortiça = 0,32 g/cm3, dchumbo = 11,3 g/cm3

 concluímos que:

dcortiça < dágua < dchumbo

 A cortiça flutua na água porque é menos densa que ela e o 
chumbo afunda porque é mais denso que esse líquido.

 A comparação entre as densidades permite prever se um 
corpo irá afundar ou flutuar em um certo líquido. 

 Imagine, por exemplo, que uma bolinha de gude (d = 2,7 
g/cm3) e um pedaço de isopor (d = 0,03 g/cm3) sejam 
colocados num frasco com azeite de oliva (d = 0,92 
g/cm3). O que se pode prever?

 O pedaço de isopor, menos denso que 

o azeite, irá flutuar nele. 

E a bolinha de gude, 

mais densa que ele, irá afundar.



 Veja que a densidade não se altera, mesmo para diferentes 

quantidades , à mesma temperatura e pressão.

 Por isso, a densidade é uma das propriedades usadas para 

identificar as substâncias químicas.

 Essa é uma diferença entre propriedades gerais e 

propriedades específicas, pois as gerais(como a massa e o 

volume) dependem da quantidade de matéria analisada

 As propriedades específicas (como o ponto de fusão e o 

ponto de ebulição) permitem distinguir umas substancia pura 

de outra.

Massa de água Volume Densidade

1g 1cm³ 1g/cm³

5g 5cm³ 1g/cm³

20g 20cm³ 1g/cm³



Questão 09(página 23). Qual é a densidade de 

um corpo com 6 Kg de massa e volume de 0,5L?

Questão 13(página 23). A densidade do

mercúrio é de 13,6 Kg/L e a do álcool é 0,8

Kg/L. O que tem maior massa: 1L de mercúrio

ou 10 L de álcool? Efetue os cálculos.



 É a medida de resistência que uma substância 

apresenta ao ser riscada por outra.

Quanto maior for a resistência ao risco, mais 

dura será a substância.

Qual o material mais duro encontrado na 

natureza?

Questão 14, da página 26.


