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Nas últimas aulas, antes da semana de revisão, estudamos 
conceitos químicos envolvendo substâncias e moléculas. Vamos 
continuar a estudar conceitos para entender agora o que vem a 
ser o conceito de quantidade de moléculas. 

Uma das finalidades de utilizarmos fórmulas para 
representar as substâncias é a representação de uma reação 
química através das equações químicas. Para tanto vamos 
apresentar brevemente este conceito. 
 
Representação das Reações químicas 

 Durante uma reação química, os átomos das substâncias 
envolvidas na reação são rearranjados, formando novas 
substancias.  

 
 

A imagem acima representa uma reação química utilizando 
um modelo de bolas coloridas para representar as substâncias 
envolvidas. 

Uma outra maneira de se escrever esta representação é 
substituir o modelo de bolas pelas fórmulas das substâncias.  

2H2 + 1O2 —> 1H2O 
Nesta equação os coeficientes (números que antecedem as 

fórmulas) indicam a proporção dos reagentes para formar o 
produto. Os índices, números pequenos que compõe as formulas 
indicam quantos átomos de determinado elemento participam 
na formação do produto. 
 
Quantidade de matéria 

Para o químico há interesse, no seu dia a dia, em trabalhar 
com um número bastante grande de entidades, átomos, 
moléculas ou íons cuja massa pode ser expressa em quilogramas 
ou gramas por exemplo. 

 Assim surgiu a grandeza quantidade de matéria cuja 
unidade é o mol. 
 
Definição: 

 
Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contem 
tantas entidades elementares (átomos, moléculas, íons, 
prótons, elétrons, etc.) quantos são os átomos contidos em 
0,012 Kg de carbono 12. 

 
Quando se utiliza a unidade mol, as entidades elementares 

devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, 
elétrons, outras partículas ou agrupamentos especiais de tais 
partículas. Assim como o quilograma é uma quantidade padrão 
da grandeza massa, o mol é uma quantidade padrão da grandeza 
quantidade de matéria. 

Constante de Avogadro Qualquer amostra de uma 
substância contém um número extremamente grande de 
entidades da qual a substância é feita. A essa amostra está 
associada uma determinada quantidade de matéria, como visto 

anteriormente. Assim, analogamente à quantidade de matéria, o 
número de entidades é uma propriedade intrínseca da amostra. 
Isto significa que existe uma relação de proporcionalidade entre 
o número de entidades na amostra e sua quantidade de matéria. 
Daí, pode-se afirmar que, para qualquer amostra de uma 
substância, seu número de entidades (N) é diretamente 
proporcional a sua quantidade de matéria (n), isto é: N α n A 
constante de proporcionalidade que permite a passagem de 
quantidade de matéria para número de entidades, conhecida 
como constante de Avogadro (NA), nada mais é que o número de 
entidades por unidade de quantidade de matéria. Portanto, tem 
se que: N = NA.n A constante de Avogadro (e não número de 
Avogadro) tem seu valor medido experimentalmente; o valor 
mais recentemente obtido e recomendado é 6,02214 x 1023 mol-
1. Ou seja, um mol de carbono possui 602 sextilhões de átomos 
de carbono ou um mol de água (H2O) possui exatamente 
6,022×1023 moléculas de água. 

No Brasil, o nome e o símbolo da unidade de medida da 
grandeza quantidade de matéria são idênticos, isto é: mol e mol, 
respectivamente. Apesar disso, entretanto, deve-se ter em 
mente que só o nome pode ser grafado no plural. Aliás, o plural 
recomendado é mols e não ‘moles’ (analogamente: becquerels, 
decibels, henrys, pascals etc.); mol como símbolo da unidade 
permanece inalterado no plural, como aliás é recomendado para 
qualquer símbolo de unidade de medida (exemplos: 23,4 m e não 
23,4 ms; 5,7 L e não 5,7 Ls; 4,3 mol e não 4,3 mols).  
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