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 Número atômico (Z): É o número de PRÓTONS no núcleo de um determinado
átomo.

Z = p = ē
 Número de massa (A): Soma do número de PRÓTONS e NÊUTRONS do núcleo de
um átomo.

RELEMBRANDO

N⁰ ATÔMICO

MASSA ATÔMICA

Representação de um átomo:

n = A - ZA = p + n

SEMELHANÇA ATÔMICA

Estes átomos apresentam propriedades químicas idênticas (visto
apresentarem a mesma distribuição eletrônica), mas propriedades
físicas diferentes.

= n⁰ p
Z = p

A = p + n

SEMELHANÇA ATÔMICA

Suas propriedades químicas e físicas são totalmente diferentes.

= n⁰ massa

A = p + n
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SEMELHANÇA ATÔMICA

Suas propriedades químicas e físicas são totalmente diferentes.

= n⁰ nêutrons

n = A - Z

SEMELHANÇA ATÔMICA

= n⁰ elétrons

UNIDADE DE MASSA ATÔMICA (MA)
ÁTOMO DE OXIGÊNIO: 2,7 x 10-23 g    →   número muito pequeno

Unidade de massa atômica (u)

– Padrão: 12C  (12 u)
Representa o quanto mais pesado que 1/12 de um átomo de
carbono-12 um átomo de elemento químico qualquer é.

Oxigênio = 16 u
(tabela periódica)

→ é mais pesado 16 vezes em
relação à 1 parte de 12 de um
átomo de 12C.

1 u ≈ 1 átomo de hidrogênio

1 u = 1,66 · 10–24 g

Mistura de Isótopos (Carbono) na Natureza:                 +

Peso atômico = (98,89 x 12,0000  +  1,11 x 13,003354) / 100

= 12,01 u

C12

6
C13

6

Os elementos químicos podem possuir vários isótopos mas não seria viável
representá-los todos na tabela periódica. Por isso, as massas atômicas que
vemos nessas tabelas, são médias ponderadas das massas dos diversos
isótopos estáveis que esse elemento químico possui.

UNIDADE DE MASSA ATÔMICA (MA)

Na tabela periódica
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EXERCÍCIO

Calcule a massa atômica do elemento OXIGÊNIO sabendo que ele possui 3 isótopos
estáveis:

16O → MA = 16 u, equivale a 99,7 % de todos os átomos de oxigênio do universo;

17O → MA = 17 u, equivale a apenas 0,03 % dos átomos de oxigênio;

18O → MA = 18 u, abundância de 0,2 %.

Resposta: 15,99 u

Não confundir: NÚMERO DE MASSA com MASSA ATÔMICA!!!

número de massa (A) = número de partículas no núcleo (p + n).

massa atômica (MA) = massa média das massas de todos os
isótopos de ocorrência natural de um elemento.

UNIDADE DE MASSA ATÔMICA (MA)

Massa Molecular (MM): é igual à soma das massas atômicas de
todos os átomos que compõem uma molécula.

Por exemplo, numa molécula de água (H2O) , teremos:
H = 1 u (como são dois hidrogênios) = 2 u
O = 16 u

H2O = 2 u + 16 u = 18 u

MolMOL

1 dúzia = 12 unidades

1 centena = 100 unidades

etc...

1 mol = 6,022 x 1023 unidades
de átomos, íons, moléculas,

elétrons, etc...

unidade de medida de quantidade
de matéria (n)

1 átomo é muito pequeno, então para termos 1 g de alguma substância, precisamos de um
número muito grande de átomos, íons, moléculas, etc.

Por isso usamos uma unidade que seja eficiente para determinar e expressar
esses números grandes.

Um mol é a quantidade de substâncias que
contém tantas entidades elementares (átomos,
moléculas ou outras partículas) quantas existem

em  12 g de carbono (12C)
Amadeo Avogadro

(1776-1856)

MOL

MOL

Sempre precisamos especificar a natureza das partículas quando usamos
a unidade MOL, pois isso evita qualquer ambigüidade.
Se impropriamente disséssemos que uma amostra consiste de 1 mol de
hidrogênio, não estaria claro se ela consiste em:

6,022 x 1023 átomos de hidrogênio (1 mol de H) = 1,0 g

6,022 x 1023 moléculas de hidrogênio (1 mol de H2) = 2,0 g

Atenção!!!!

Se você precisa se referir a 6,022 x 1023 moléculas, você pode dizer
simplesmente 1 mol de moléculas.

Se disserem a você que uma amostra contém meio mol de moléculas, você
entenderá que existem 3,011 x 1023 moléculas (6,022 x 1023 dividido por dois).
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Massa Molar (M)

M do H (massa de 1 mol de átomos de H)= 1 g.mol -1

M do H2 (massa de 1 mol de moléculas de H2) = 2 g.mol -1

M da H2O (massa de 1 mol de moléculas H2O) = 18 g.mol -1

Ex:

M

m
n 1 mol  M

n mol  m

n = no de mols
m = massa da amostra (em g)
M = massa molar (em g.mol -1)

A massa molar é a massa de um mol de átomos de qualquer elemento. A massa molar de
um elemento é numericamente igual à massa desse elemento em unidades de massa
atômica (u).

Massa molar (M): é a massa de 1 mol
de unidades de uma substância.

Unidade: g.mol-1

Sendo assim, a massa molecular (u) de uma substância, informa sua
massa molar. MAl = 27 g.mol -1

MCO2= 44 g.mol -1

Massa Molar (M)

Massa Molar (M)

216,58 g.mol-1 32,1 g.mol-1 58,44 g.mol-1

249,59 g.mol-1342,24 g.mol-1 63,54 g.mol-1
(CuSO4.5H2O)(C12H22O11)

(HgO)

(Cu)

(S) (NaCl)

Sacarose

Óxido de
Mercúrio II Enxofre Cloreto de Sódio

Cobre

Sulfato de Cobre II
Pentahidratado

Qual quantidade de mol (quantidade de
matéria) de átomos de Mg é representada
por 0,200 g desse elemento? Quantos
átomos isso representa?

Qual quantidade de mol (quantidade de
matéria) de átomos de Mg é representada
por 0,200 g desse elemento? Quantos
átomos isso representa?

Mg tem uma massa molar de 24,3050 g.mol-1.

mol10 x8,23=
g24,31

mol1•g200,0 3-

mol1

átomos10 x6,022•mol10 x23,8
23

3-

=  4,95 x 1021 átomos de Mg

Quantos átomos tem nesse pedaço de Mg?

Calculando
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Quantos mols de álcool há em uma
lata de cerveja que contém 21,3 g
de C2H6O?

Massa molar de C2H6O: em 1 mol temos
(2 x 12g) + (6 x 1g) + (1 X 16g) = 46 g/mol

1 mol de etanol → 46 g
X mol de etanol → 21,3 g ou
X = 0,46 mol de etanol

n = m n = 21,3 g n = 0,46 mol de etanol
M             46 g.mol-1

ETANOL

Exercício

 Fórmulas Moleculares: mostra os números reais de átomos dos
elemento em um composto.

Símbolo + subíndice

Exemplo: Etanol – C2H6O
Água – H2O

Representação das moléculas

Ex: ETANOL

Fórmula estrutural condensada:
CH3CH2OH

Estruturas de linhas
Modelo Espacial

 Fórmulas Estruturais: Além de quais elementos e o número de
elementos, informa como eles estão ligados entre si.

 Fórmulas Empíricas ou mínimas: indica quais os elementos
formadores da substância e qual a quantidade mínima (ou proporção)
de átomos desses elementos expressa em números inteiros e os menores
possíveis.

Representação das moléculas

É somente a relação dos átomos de cada elemento e não a quantidade
real deles na fórmula molecular.

Para o cálculo:

Determinação da fórmula empírica
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Análise elementar (por combustão) fornece a composição de
uma amostra pela porcentagem em massa de cada elemento.

100%  x
m

m
elementodomassa%

amostradatotal

amostranaelemento



Determinação da fórmula empírica Ex: A vitamina C tem a seguinte composição percentual em massa:

C (40,9%), H (4,58%) e O (54,5%).

Qual a fórmula empírica da vitamina C?

 Exemplo: o ácido ascórbico (vitamina C) contém 40,92% de C,

4,58% de H e 54,50% de O em massa. Qual a fórmula mínima do

ácido ascórbico?

1) Calculando as razões em mol considerando 100g de amostra

(por simplicidade):

Ex: A vitamina C tem a seguinte composição percentual em massa:

C (40,9%), H (4,58%) e O (54,5%).

Qual a fórmula empírica da vitamina C?

 Exemplo: o ácido ascórbico (vitamina C) contém 40,92% de C,

4,58% de H e 54,50% de O em massa. Qual a fórmula mínima do

ácido ascórbico?

3) Como não temos fórmulas moleculares fracionárias, agora

temos que encontrar o menor número inteiro que multiplique

todos os termos para gerar números inteiros.

Ex: A vitamina C tem a seguinte composição percentual em massa:

C (40,9%), H (4,58%) e O (54,5%).

Qual a fórmula empírica da vitamina C?

 Exemplo: o ácido ascórbico (vitamina C) contém 40,92% de C, 4,58% de H e

54,50% de O em massa. Qual a fórmula mínima do ácido ascórbico?

2) Determina-se as razões entre os átomos dividindo cada número de mols pelo

menor número de mols:
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• para determinar a fórmula molecular de um composto, é preciso
conhecer, além de sua fórmula empírica, sua massa molar.

• para achar a fórmula molecular, basta calcular quantas fórmulas
empíricas “cabem” na massa molar.

• a massa molar de um composto é dada pelo método de
espectrometria de massas.

Ex: Por análise de espectrometria de massas, encontrou-se que a massa molar da
vitamina C é de 176,12 g.mol-1. Qual a fórmula molecular da vitamina C?

Fórmula empírica: C3H4O3 → MM = 3 x 12,01 + 4 x 1,008 + 3 x 16,00 = 88,06 g.mol-1

Logo, há 176,12/88,06 = 2 fórmulas mínimas na fórmula molecular da vitamina C

A fórmula molecular da vitamina C é: C3H4O3 (x 2) = C6H8O6

Determinação da fórmula molecular

2) O etano é um composto molecular que tem a fórmula empírica
CH3. A massa molecular do etano determinada
experimentalmente é 30,1 u. Encontre a fórmula molecular do
etano.

3) Frutose é um composto molecular de fórmula empírica CH2O. Sua
massa molecular é 180,2 u. Qual é a fórmula molecular da
frutose?

Resposta:  C2H3O5N

1) Acredita-se que o nitrato de peroxiacetila (NPA) desempenha um
papel na formação da neblina fotoquímica. Ele tem a seguinte
composição percentual em massa:

C (19,8%), H (2,5%), O (66,1%) e N (11,6%)

Qual é a fórmula empírica do NPA?

Resposta:  C2H6

Resposta:  C6H12O6

Calcule:

1) Qual amostra em cada um dos seguintes pares contém o maior número de mols de átomos:
(a) 25 de carbono ou 35 g de silício;
(b) 1,0 g de Au ou 1,0 g de Hg;
(c) 2,49 x 10-22 átomos de Au ou 2,49 x 10-22 átomos de Hg.

2) Um químico mediu 5,50 g de brometo de cobre(II) tetrahidratado, CuBr2.4H2O.
(a) Quantos mols de CuBr2.4H2O foram medidos? (b) Quantas moléculas de água estão presentes
na amostra?

3) Uma amostra do explosivo TNT (C7H5N3O6) tem uma massa de 650,5g. Qual é a quantidade de
matéria de TNT presente nessa amostra? Quantas moléculas isso representa?

4) São dados três átomos genéricos R, S e T. O átomo R tem número atômico 70 e o número de
massa 160. O átomo T tem 94 nêutrons e é isótopo de R. O átomo S é isóbaro de T e isótono de R.
Qual o número de elétrons do átomo S?

5) Escreva as fórmulas molecular e empírica (mínima) dos termos seguintes:
(a) A substância reativa diborano, que tem dois átomos de boro e seis átomos de hidrogênio;
(b) O composto tetracloreto de silício, que possui um átomo de silício e quatro de cloro e é usado

na fabricação de chips de computador.

Exercícios 6) O magnésio encontrado na natureza tem as seguintes abundâncias isotópicas:

Qual é a massa atômica média do Mg?

7) Calcule a composição percentual de C12H22O11.

8) Em uma amostra de 5,325 g de benzoato de metila, um composto utilizado na fabricação
de perfumes, encontram-se 3,758 g de carbono, 0,316 g de hidrogênio e 1,251 g de oxigênio.
Qual é a fórmula mínima dessa substância?

9) O mesitileno, hidrocarboneto encontrado em pequenas quantidades de petróleo, tem uma
fórmula mínima C3H4. A massa molecular, determinada experimentalmente, para essa
substância é 121 u. Qual é a fórmula molecular do mesitileno?

10) O etilenoglicol, substância utilizada em anticongelantes automotivos, é composto de 38,7%
de C, 9,7% de H e 51,6% de O em massa. Sua massa molar é 62,1 g/mol.
(a) Qual é a fórmula mínima do etilenoglicol?
(b) Qual é a sua fórmula molecular?

Isótopo Abundância Massa
24Mg 78,99% 23,98504
25Mg 10,00% 24,98584
26Mg 11,01% 25,98259
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Gabarito

1) (a) Carbono = 2,08 mol; Silício = 1,24 mol
(b) Ouro = 5,08 x 10-3 mol; Mercúrio = 4,98 x 10-3 mol
(c) Mesmo número de mol

2) (a) 0,0186 mol de CuBr2.4 H2O
(b) 4,48 x 1022 moléculas de H2O

3) 2,86 mol; 1,72 x 1024 moléculas
4) 74 elétrons
5) (a) B2H6 (fórmula molecular); BH3 (fórmula mínima)

(b) SiCl4 (fórmula mínima e molecular)
6) MA = 24,305 u
7) 42,10 % de C;   6,47 % de H;   51,41 % de O
8) C4H4O
9) C9H12
10) (a) CH3O

(b) C2H6O2


