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Se existe tanta coisa diferente feitas de substâncias diferentes como vamos representar essa 

enorme quantidade de matéria em termos químicos? Será que vamos escrever somente em   

português mesmo? A matemática tem uma linguagem própria que certamente facilita as 

coisas, como que os químicos resolveram este assunto? 

Fórmulas químicas 

 Cotidianamente estamos em contato com uma enorme variedade de materiais, cuja 

composição define a utilidade do material em questão. 

 Substância química é qualquer material com propriedades específicas que constitui o 

universo. 

 Existem formas diferentes de classificar as diversas substâncias químicas que fazem 

parte da natureza. 

 Os químicos chamam de substâncias químicas ou simplesmente substâncias as 

amostras de matéria que apresentam todas as moléculas iguais entre si. 

Fórmulas 

 Toda substância química, que é um aglomerado de moléculas, que por sua vez é a 

união de vários átomos pode ser representada por fórmulas. 

Fórmula então é a representação das substâncias. Podem ser dos seguintes tipos: 

• Molecular 

• Estrutural 

 

Fórmula Molecular: É uma representação em que se utilizam os símbolos dos elementos 

químicos acompanhados de números que representam a quantidade desse elemento na 

molécula. 

 Ex.: H2O e C6H12O6  . 

Fórmula Estrutural: É outra maneira de se representar as substâncias em que são utilizados os 

símbolos dos elementos e as ligações entre esses elementos. 

 Obs.: Os traços entre as letras representam ligações químicas chamadas de ligações 

covalentes. 

         C – C                   Ligação Covalente Simples 

         C = C                   Ligação Covalente Dupla 
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                 Ligação Covalente Tripla entre os carbonos. 

           

         Obs.: Tendo a fórmula estrutural é possível se obter a fórmula molecular. 

 Ex.:  Formula Molecular : C 8 H18 

Atividade 

A qualidade da gasolina, que determina quão suavemente ela queima, é medida pelo índice de 

octanagem. Por exemplo, a molécula linear de octano queima tão mal que tem octanagem -19, 

mas seu isômero comumente chamado de isooctano tem octanagem 100. Sabendo que a 

fórmula estrutural do isooctano é: 

  

 

De a fórmula molecular do composto acima, indique quantos elementos químicos estão 

presentes e qual o numero de átomos existentes na molécula. 

 

  


