
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Soluções e Misturas 

 

Termos importantes: 

Soluto: Componente em menor quantidade 
na solução, composto que é diluído na 
solução. 

Solvente: Componente em maior quantidade 
na solução, matriz onde o soluto é diluído.  

Mistura: Combinação de dois compostos 
diferentes. Pode ser homogênea ou 
heterogênea; 

Solução: Combinação de determinada 
quantidade de soluto e solvente. 

Cálculo de concentração de soluções 

Entende-se por concentração, a quantidade de 
soluto que está dispersa no solvente. Geralmente 
essa quantidade é expressa em mol.L-1 (mol por 
litro). 

  
      

    
 onde, 

n = número de mols do soluto 

V = volume da solução em litros 

Ex1: Qual a concentração de um dado componente, 
sabendo que ele apresenta 0,30 mols em uma 
solução de 50 mL? 

  
         

     
 

         

      
           

Dica: Tome cuidado com as 
unidades e lembre-se que 

  
    

         
 

 

 

Diluição 

Ao adicionar mais solvente a uma solução 
previamente preparada, ocorre a diluição dessa 
solução. 

Qual será a concentração final? 

É importante saber que nas diluições a quantidade 
de mol do soluto não varia. Somente a quantidade 
de solvente irá ser alterada. Com isso podemos 
combinar as relações matemáticas das duas 
soluções (inicial e final) 

 
Solução A 

(inicial) 
Solução B 

(final) 

Parâmetros C1, n, V1 C2, n, V2 

 

  
 

Temos então: 

n1 = C1.V1 (início) Equação 1 

Ao acrescentar mais solvente, o volume irá 
aumentar. Mas, a quantidade de mols não mudará. 
Então: 

n2 = C2.V2 (final) Equação 2 

Como nas Equações 1 e 2 os parâmetros “n” são 
idênticos, então é possível combiná-los. 

n1=n2 

Então: 

C1.V1 = C2.V2 

 

 

 

Mistura 

Ao misturar duas soluções com concentrações 
diferentes o resultado será uma nova solução com 
uma concentração também diferente. 

Como podemos calcular? 

Podemos fazer novamente uma combinação das 
equações matemáticas de cada solução. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Soluções e Misturas 

 

 Solução A Solução B Solução C 

Parâmetro n1, C1, V1 n2, C2, V2 n3, C3, V3 

 

   
 

Queremos saber a concentração resultado da 
solução C quando misturarmos as soluções A e B 
de concentrações diferentes, então: 

V3 = V1 + V2 (o volume final é a soma dos volumes 
iniciais) 

n3 = n1 + n2 (o soluto é o mesmo) 

Diferentemente desses dois parâmetros a 
concentração não será a soma das duas 
concentrações anteriores. Como vamos calcular? 

Sabemos que a quantidade de matéria (número de 
mols) será a soma das duas outras quantidades, 
então podemos partir disso e montar a nova 
equação. 

n1 + n2 = n3 

Quem são os “n”? 

n1 = C1.V1 

n2 = C2.V2 

Substituindo os “n”, temos: 

C1.V1 + C2.V2 = C3.V3 

 

Outras unidades de Concentração: 

Molalidade: utiliza-se a massa do solvente para o 
cálculo 

           
       

                  
 

Parte por milhão (ppm): é o equivalente a mg/L 

Concentração após uma reação 

Muitas determinações de concentrações feitas em 
laboratório são realizadas através de reações 
químicas (técnica de titulação). 

Ex2: Uma solução de 20 mL de hidróxido de sódio 
foi titulada com uma solução 2 molL-1 de ácido 
clorídrico. Sabendo que foi necessário 15 mL da 
solução ácida, pergunta-se: Qual a concentração, 
em mol.L-1, de uma solução de hidróxido de sódio? 

1º passo: Escreva a reação balanceada 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

2º passo: Calcule o número de mols do titulante 

n(HCl) = 2 molL-1.0,015 L = 0,030 mols de HCl 

3º passo: Faça a estequiometria 

Como essa reação é na porporção 1:1, logo se 
foram necessários 0,030 mols de HCl, então na 
solução de NaOH havia 0,030 mols. Ainda não 
acredita? Então vamos para a matemática 

1 mol de NaoH - 1 mol de HCl 

X -  0,030 mol de HCl 

X = 0,030 mol de NaOH 

4º passo: Converta o resultado para o que foi 
pedido. 

No caso dessa questão ele pede a concentração 
em mol.L-1, então 

C = 0,030 mols de NaOH/0,020 L da solução de 
NaOH 

C = 1,5 mol.L-1 


