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PESQUISA CIENTÍFICA:  

 

- Observação de fatos ou fenômenos; 

- Realização de experiências; 

- Estabelecimento de leis; 

- Imaginação de hipóteses; 

- Criação de uma teoria; 

- Comunicação das descobertas. 
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CIÊNCIA: É o conjunto de atividades que visam observar, 

experimentar, explicar e relacionar os fenômenos da 

Natureza, criando leis, teorias e modelos que nos permitam 

prever e controlar novos fenômenos. 

  

QUÍMICA: É a ciência que estuda a matéria, as 

transformações químicas por ela sofridas e as variações de 

energia que acompanham essas transformações. 
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 MATÉRIA:  

É tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou 

seja, que apresenta volume. 

  

* Massa:  

É uma propriedade geral da matéria que indica a quantidade 

de matéria que existe em um corpo e que tem como 

unidade-padrão o quilograma. Para medir essa propriedade 

são utilizadas as balanças. 
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* Volume:  

É uma propriedade geral da matéria que indica a extensão 

de espaço ocupado por um corpo, sendo que sua unidade-

padrão é o metro cúbico (m3). O volume de um material 

pode ser medido através de diferentes aparelhos que são 

graduados, como a proveta, a pipeta, a bureta e outros 

menos precisos. 
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CORPO:  

É qualquer porção limitada de matéria. 

 

OBJETO:  

É um corpo fabricado para ter aplicações úteis ao homem.  

Fonte:  
Brasil Escola. 
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MASSA ATÔMICA 

 

A massa atômica é a massa de um átomo, de cada elemento 

químico, medida em unidade de massa atômica (u ou uma). 

1 u equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono-12 

(isótopo natural do carbono mais abundante que possui seis 

prótons e seis nêutrons, ou seja, um total de número de 

massa igual a 12).  

Sabe-se que 1 u é igual a 1,66054.10-24 g. 
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A massa atômica de um 

átomo do elemento 

sódio é igual a 23 u, ou 

seja, o átomo de sódio é 

23 vezes maior que a 

massa de 1/12 da 

massa do carbono-12. 

Fonte: Brasil Escola. 
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Vale lembrar que esse número, 23 u, no caso do sódio, é 

arredondado, sendo seu valor verdadeiro 22,98976928 u. 

 

Quando fazemos esse arredondamento, o valor da massa 

atômica fica exatamente igual ao número de massa (A) 

do elemento, ou seja, igual à soma dos prótons e dos 

nêutrons que existem no núcleo do átomo (o sódio possui 

doze prótons e onze nêutrons). 
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ZX
A 

 

A = número de massa = p + n 

 

Z= número atômico = p 
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Mas como chegamos a esse valor??? 

Através da média ponderada das massas de cada isótopo 

encontrado na Natureza dos elementos químicos com sua 

respectiva abundância.  

 

Esta é medida por um aparelho chamado espectrômetro de 

massa, que indica a massa de um isótopo com uma exatidão 

de seis casas decimais. 
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Por exemplo, o elemento neônio (Ne) é formado por três 

isótopos: 20Ne, 21Ne e 22Ne. A abundância respectiva desses 

isótopos na natureza é de 90,92%, 0,26 % e 8,82%.  

Logo: 

MANe = (90,92 . 20) + (0,26 . 21) + (8,82 . 22) 

                         90,92 + 0,26 + 8,82 

 

MANe = = 1818,4 + 5,46 + 194,04 = 2017,9 = 20,179 u 

                               100                     100 

Massa que aparece 
na Tabela Periódica. 
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* Na Tabela Periódica, a massa atômica de cada elemento 

costuma aparecer logo abaixo de seu símbolo químico.  

 

OBS: Como tratamos de diversos isótopos, suas massas 

atômicas não são iguais às massas atômicas do elemento 

químico, como visto na fórmula usada.  

* Isótopos são espécies químicas que apresentam o mesmo 

número de prótons, mas que diferem na quantidade de 

nêutrons, logo, diferem no número de massa.  
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MASSA MOLECULAR 

 

A massa molecular corresponde a massa da molécula, ou 

seja, à soma das massas atômicas dos elementos que 

compõem uma determinada substância.  
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Por exemplo: 

A molécula de água, H2O, é formada por dois hidrogênios e 

um oxigênio. A massa atômica do H é 1 u e a do O é 16 u. 

Assim, a massa molecular da molécula de água será a soma 

dessas massas atômicas. 

 

MM (H2O) = (1 u . 2) + (16 u . 1) 

MM (H2O) = 18 u 
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MASSA MOLAR 

 

A massa molar é a massa de 1 mol de substância, ou seja, é 

exatamente igual ao valor da massa molecular, só que 

expressa em g/mol. 

 

* No exemplo dado anteriormente, a massa molar da água é 

igual a 18 g/mol. 
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OBS:  

 

O mol é a quantidade de matéria de um sistema que 

contém tantas entidades elementares quanto são os 

átomos contidos em 0,012 quilogramas de carbono-12. 


