
Massa atômica, massa molecular e massa 
molar.



Número de massa (A) e massa atômica (m.a.)

Número de massa (A) é a soma dos prótons e nêutrons em um átomo.

Massa atômica leva em consideração as diferentes massas dos isótopos 
naturais e suas ocorrências naturais.



8 p+, 8 n, 8 e- 16O
8

17p+, 20n, 17e- 37Cl
17

47p+, 60 n, 47 e- 107Ag
47

Número de massa (A) e massa atômica (m.a.)



Número de massa (A) e massa atômica (m.a.)

35Cl
A.  17 p+, 18 n, 17 e- 17

B. 17p+, 20n, 17e- 37Cl
17

35,5Cl   ??????

Isótopos



Massa da tabela considera a abundância 
isotópica

• 75.5%  são Cloro-35
• 24.5% são Cloro-37

Massa atômica= (75.5 x 35 + 24.5 x 37)= = 35.5 u
100

Número de massa (A) e massa atômica (m.a.)

U= unidade de massa atômica



Massa molecular:

Soma das massas dos átomos em uma molécula.

Massa molecular da água: (H20)

Massa molecular da glicose: (C6H12O6)





Conceito de mol e número de Avogadro

Amadeo
Avogadro

(1776 – 1856) 
1 mol  =  602213673600000000000000 unidades

(  6.02 x 1023  )
O mol é este conjunto! A dúzia da química.  

Amadeo pensou em um conjunto fixo na 
natureza, um constante natural.

1 
conjunto

H2

2g

1 
conjunto 

H2O
18g

H H O
HH

1 molécula 
18u

1 molécula 
2u



Número de Avogadro:

NA = 6.02 x 1023 particulas/mol é o numero de Avogrado, uma constante da 
natureza. Como em química e no dia a dia a massa de um átomo ou 
molécula é de pouco valia, usa-se  a massa do conjunto, a massa do 
mol, a massa molar (M)  e sua unidade é g/mol

H2 hidrogênio 2.0 g/mol
He helio                                  4.0 g/mol 

N2 nitrogênio 28.0 g/mol 
O2 oxigênio 32.0 g/mol 
CO2 dióxido de carbono    44.0 g/mol 

]



1.(Cesgranrio) Sabendo-se que a massa molecular da sacarose (C12H22O11) é 
de 342 u pode-se afirmar que:
Dados:
C = 12 
H = 1
O = 16
a) uma molécula de sacarose pesa 342g.
b) uma molécula de sacarose pesa 342mg.
c) 6,02 x 1023g moléculas de sacarose pesam 342g.
d) 342 moléculas de sacarose pesam 6,02 x 1023g.
e) 6,02 x 1023moléculas de sacarose pesam 342 u.m.a.

exercícios



2. Em copo de plástico água de 100 mL (1g/mL) existem quantos 
mols de água? Quantos mols de hidrogênio? Quantas moléculas de 
água a pessoa irá ingerir após beber um copo deste? 



Passos: 
1) Qual substância?
2) Qual relação?

Massa/mol/número de átomos e moléculas

3)  Teoria (primeira linha da regra de três)
Massa= tabela periódica.

Mol: 1 mol
Moléculas/átomos: 6,02 x 1023 unidades

4) Utilizar os valores da questão e resolver a regra de três.


