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Densidade

• Uma propriedade física da matéria.

• Matéria: tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa.

• Densidade é a relação entre a massa (M) e o volume (V) da matéria.

• Fórmula: D = M

V

Massa: quantidade de matéria que o corpo possui.

Volume: espaço que a matéria ocupa.

• Unidade de medidas:
1. Massa: quilogramas (Kg), gramas (g), toneladas (T).
2. Volume: litros (l), mililitros (ml), centímetro cúbico (cm3)
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Pense na pergunta abaixo

1. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão?

Resposta

Os dois possuem a mesma massa. A diferença entre 1 kg de chumbo e
1 kg de algodão consiste na densidade, pois 1 kg de chumbo
concentra-se em um volume muito menor que 1 kg de algodão. A
densidade do algodão é pequena porque sua massa espalha-se em
um grande volume.
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• Os materiais mais denso afundam.

• Os materiais menos densos flutuam.

Imagem I                                         Imagem II

O objeto da imagem I é mais denso que a água (afundou)

O objeto da imagem II é menos denso que a água (flutuou) Ciências 8ºs anos
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• Densidade de alguns materiais 

Materiais Densidade g/cm3

Água 1,0 g/cm3

Álcool 0,79 g/cm3

Gelo 0,9 g/cm3

Alumínio 2,7 g/cm3

Mercúrio 13,0 g/cm3
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Experiência da densidade do ovo

• O ovo cru afundou na água sem sal porque a sua densidade é maior que a da água.
• Quando acrescentamos sal na água, aumentamos a sua densidade (água + sal).

Assim, o ovo flutua porque quanto mais sal colocarmos, maior é a densidade da
água. Ciências 8ºs anos
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