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5) REAÇÕES QUÍMICAS – TIPOS E PROPRIEDADES

CLASSIFICAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS
Devido à quantidade e à variedade de reações químicas, é necessário fazer sua classificação sob

diferentes aspectos.
As reações químicas podem ser classificadas segundo vários critérios:

1) QUANTO À LIBERAÇÃO OU ABSORÇÃO DE CALOR
1.1) Reações Exotérmicas - as que liberam calor.

Exemplo:

C(s) + O2(g) → CO2(g) + calor

1.2) Reações Endotérmicas - as que absorvem calor.
Exemplo:

N2(g) + O2(g) + calor → 2 NO(g)

2) QUANTO À VELOCIDADE DA REAÇÃO:
2.1) Reações lentas
Exemplo:

4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s)

(O ferro demora anos para enferrujar – oxidar).

2.2) Reações rápidas
Exemplo:

C2H5OH(ℓ) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

(O álcool comum queima rapidamente)

3) QUANTO À REVERSIBILIDADE
3.1) Reações reversíveis - ocorrem nos dois sentidos (o que é indicado por duas flechas ou uma flecha
com duplo sentido). Exemplo: H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI(g)
3.2) Reações irreversíveis - ocorrem apenas num sentido.

Exemplo:

S(s) + O2(g) → SO2(g)

4) QUANTO À VARIAÇÃO DE COMPLEXIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENVOLVIDAS
4.1) Reações de síntese ou adição: são aquelas em que duas ou mais substâncias reagem, produzindo uma
única substância mais complexa.
A

+

B

→

várias substâncias

𝑭𝒆 + 𝑺 → 𝑭𝒆𝑺
𝑯𝟐 + 𝑪𝒍𝟐 → 𝟐𝑯𝑪𝒍
𝟐𝑯𝒈 + 𝑶𝟐 → 𝟐𝑯𝒈𝑶

AB
única substância

Ex. 2 Mg(s) + 1 O2(g) → 2 MgO(s)

Reação entre magnésio e oxigênio.

O magnésio reage com o oxigênio do ar, produzindo óxido de magnésio. Essa reação é utilizada em flashes fotográficos
descartáveis e foguetes sinalizadores.
As reações de síntese são denominadas:
4.1.1) Síntese total quando parte apenas das substâncias simples. Exemplo C(s) + O2(g) → CO2(g) (queima do carvão).
4.1.2) Síntese parcial quando, dentre os reagentes, há no mínimo uma substância composta.
Exemplo
CaO(s) + H2O(ℓ) → Ca(OH)2(aq)
Observação: O CaO é a cal virgem, comercializada como material de construção. O produto da hidratação - Ca(OH)2 é a cal hidratada (cal apagada ou cal extinta), que é usada pelos pedreiros, para preparar a argamassa de
assentar tijolos nas construções ou para caiar paredes.
Óxido básico + H2O → Base
Óxido ácido + H2O → ácido
BaO + H2O
→ Ba(OH)2
CO2 + H2O
→ H2CO3
K2O + H2O
→ 2KOH
Cl2O5 + H2O
→ H2Cl2O6

=

2HClO3

Óxido básico + Óxido ácido → Sal
BaO
+ CO2
→ BaCO3
K2O
+ Cl2O5
→ K2Cl2O6

=

2KClO3

4.2) Reações de análise ou decomposição - aquelas em que uma substância se divide em duas ou
mais substâncias de estruturas mais simples.
2 H g O  2 H g  O2
Exemplo
AB → A
+ B
CaCO  CaO  CO
3

única substância

mais de uma substância

2

2 H 2O2  2 H 2O  O2

Um composto de sódio NaN3 é um sólido utilizado nos air-bags — dispositivos de segurança presentes
em muitos automóveis. Quando esses dispositivos são acionados, a rápida decomposição do
NaN3(S) origina N2(g), e esse gás infla os air-bags.

2 NaN3(s) → 3 N2(g) + 2 Na(s)
Certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais como:
4.2.1) Pirólise - decomposição pelo calor (representada numa equação química por ).

Exemplo: 2 Cu(NO3)2(s)∆ → 2 CuO(s) + 4 NO2(g) + O2(g)
sólido azul
sólido preto
gás vermelho gás incolor
4.2.2) Fotólise - decomposição pela luz.
H2O2 → H2O +

Exemplo:

Água oxigenada

água

½ O2
gás oxigênio

4.2.3) Eletrólise - decomposição pela eletricidade.
H2O
Água

→

H2

+

gás hidrogênio

½ O2
gás oxigênio

5) Reações de deslocamento ou de substituição ou de simples troca - uma substância simples reage
com uma composta, originando uma nova substância simples e outra composta.
Exemplo:

A
substância
simples

+

XY

substância
composta

→

AY

+

substância
composta

X
substância
simples

Cl2  2 NaBr  2 NaCl  Br2
2 Al  HCl  2 AlCl 3  3H 2

Fe  2 HCl  FeCl 2  H 2
Exemplo: Fe(s) + CuSO4(aq) → FeSO4(aq) + Cu(s)
Um prego (ferro) mergulhado numa solução de sulfato de cobre (CuSO4), após alguns minutos, ele estará
avermelhado, coberto por uma camada de cobre.
FILA DE REATIVIDADE DOS AMETAIS
F> O> Cl > Br > I > S

6) Reações de dupla troca ou de dupla substituição - duas substâncias compostas reagem,
originando duas novas substâncias compostas.
Exemplo: AB + XY
→
AY
+
XB
NaOH  HCl  NaCl  H 2O
substância substância
substância substância
H 2 SO4  BaCl 2  BaSO4  2 HCl
composta composta
composta
composta

Exemplo AgNO3(aq) + KCℓ(aq) → AgCℓ(s) + KNO3(aq)

BaCl 2  Na2 SO4  BaSO4  2 NaCl

Mistura de uma solução de nitrato de prata (AgNO3) com uma solução de cloreto de potássio (KCℓ) resulta
numa solução de nitrato de potássio (KNO3) e um precipitado de cloreto de prata (AgCℓ).

7) QUANTO À VARIAÇÃO DO NOX DOS ELEMENTOS
7.1) Reação sem oxi-redução - não há variação de Nox de nenhum elemento envolvida na reação.
Exemplo:

CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)

Nox do Ca = +2

Nox do C = +4

Nox do O = -2

Os elementos químicos desta reação não apresentaram variação de Nox.
7.2) Reações de oxi-redução – quando a reação ocorre há variação de Nox de um ou mais elementos.
Exemplo:

Zn(s) + Cu+2(aq) → Zn+2(aq) + Cu(s)

7.2.1) Semi-reação de oxidação – quando há apenas liberação de elétrons (oxidação – aumenta o
Nox). Exemplo:
Zn(s) → Zn+2(aq)+ 2 elétrons
Nox do Zn = 0 para +2
7.2.2) Semi-reação de redução – quando há apenas ganho de elétrons (redução – diminui o Nox)
Exemplo:
Cu+2(aq) + 2 elétrons → Cu(s)
Nox do Cu = +2 para 0
Oxidação é a perda de elétrons;
Redução é o ganho de elétrons.

Reações de Oxirredução é quando há transferência de elétrons.
As reações de oxidação e redução envolvem a transferência de elétrons entre os átomos. A oxidação e a
redução ocorrem juntas na mesma reação química.

Introduzindo um fio de zinco (Zn) em uma solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4), depois de um
certo tempo ocorre a formação de um depósito de cobre e a solução aos poucos vai deixando de ser
azul, que é característica dos íons Cu2+.

Zn(s) + Cu 2+(aq)  Zn2+(aq) + Cu(s)
Na reação de oxirredução representadas pela equação química

Zn(s) + Cu+2(aq) → Zn+2

(aq)

+ Cu(s)

ocorrem as seguintes semirreações:
Semirreação de oxidação: Zn(s) → Zn+2(aq)+ 2 elétrons Semirreação de redução: Cu+2(aq) + 2 elétrons → Cu(s)

O total de elétrons cedidos é igual ao total de elétrons recebido.
Número de Oxidação (Nox)

No caso dos compostos iônicos, é denominada Número de Oxidação (Nox) a própria carga elétrica do íon,
ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perde ou ganha.
No MgO (óxido de magnésio)
Mg+2: Nox = +2
O-2: Nox = -2
Nos compostos covalentes, não há um átomo que perca e outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão
apenas compartilhando elétrons.

Entretanto, podemos estender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes
Seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os
elétrons com o átomo mais eletronegativo

Número de Oxidação (Nox)
No caso dos compostos iônicos, é denominada Número de Oxidação (Nox) a própria carga elétrica do íon, ou
seja, o número de elétrons que o átomo realmente perde ou ganha.

No MgO (óxido de magnésio)

Mg+2: Nox = +2

O-2: Nox = -2

Nos compostos covalentes, não há um átomo que perca e outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão
apenas compartilhando elétrons.

Entretanto, podemos estender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes
Seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os
elétrons com o átomo mais eletronegativo

Quem perdeu elétrons, aumentou o Nox, é o REDUTOR.
Quem ganhou elétrons, diminuiu o Nox, é o OXIDANTE.
oxigênio (O) diminuiu o Nox = redução.
O2 é o OXIDANTE

+4

zero

2 SO2(g)

+

O2 (g)

+6



Enxofre (S) aumentou o Nox = Oxidação.

SO2 é o REDUTOR

–2

2 SO3(g)

QUÍMICA, 3º Ano
Balanceamento de equações pelo método de oxirredução

REDUÇÃO
N : Δ = (+5) – (+2) = 3
0

3P +

+5

+5

5HNO3 + 2 H2O

OXIDAÇÃO

3 H3PO4 +

P : Δ = (+5) – 0 = 5

redução

–2

zero

4 Fe (s)

+

3 O2 (g)

zero



2 Fe2O3 (s)
+3

oxidação

+2

5NO

OBSERVAÇÕES
As classificações das reações não se excluem mutuamente, ou seja, a mesma reação pode ser enquadrada em mais
de uma classificação. Por exemplo
C(s) + O2(g) → CO2(g)
A queima ou oxidação total do carbono, na formação do gás carbônico, pode ser classificada, ao mesmo tempo, como
reação exotérmica, rápida, irreversível, de oxi-redução ou redox e de síntese.
Equação Química é a representação gráfica da reação química, onde aparecem os elementos envolvidos na reação,
de forma abreviada, e como ela acontece, através de símbolos padronizados universalmente, sendo a mesma em
qualquer país. Nas equações químicas, as substâncias participantes da reação são denominadas produtos ou
reagentes.
No primeiro membro da equação aparecem os reagentes, ou seja, as substâncias que são transformadas na
reação. No segundo membro aparecem os produtos, ou seja, as substâncias resultantes da reação química.
Na reação de formação da água, duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio para
formar duas moléculas de água. O H2 e o O2 são reagentes e H2O é o produto.
Para representar a reação química é utilizada uma seta apontando para o lado direito, indicando na reação os
reagentes (antes da seta) e os produtos (depois da seta). Sobre a seta podem ser utilizados alguns símbolos
indicando as condições nas quais a reação deve ocorrer.
Por exemplo:
∆ - calor
aq – aquoso (em água)
cat – catalisador
λ – energia luminosa
Em cada substância pode haver os seguintes símbolos:
↑ - desprendimento de gás
↓ - precipitação de um sólido
Nas equações químicas, as substâncias podem aparecer com seus estados físicos:
(s) – sólido
(l) – líquido
(g) – gasoso
Exemplo: C (s) + O2 (g) → CO2 (g)

PRINCIPAIS CÁTIONS
Monovalente (+1)
Li+

Lítio

Na+

Sódio

K+

Potássio

Rb+

Rubídio

Cs

+

Césio

Ag

+

Prata

NH4+

Amônio

H3O+

Hidroxônio (Hidrônio)
Divalentes (+2)

Trivalentes (+3)
Al

+3

Alumínio
Mono e Divalentes (+1 ou +2)

Cu+/Cu+2 Cuproso/Cúprico
Hg+/ Hg+2 Mercuroso/Mercúrico
Di e Trivalentes (+2 ou +3)

Fe+2/ Fe+3 Ferroso/Férrico
Co+2/ Co+3 Cobaltoso/Cobáltico
Ni+2/ Ni+3 Níqueloso/Niquélico

Be +2

Berílio

Mg +2

Magnésio

Ca +2

Cálcio

Sr +2

Estrôncio

Ba +2

Bário

Sn+2/Sn+4 Estanoso/Estânico

Ra +2

Rádio

Pb+2/Pb+4 Plumboso/Plúmbico

Zn +2

Zinco

Pt+2/Pt+4

Mono e Trivalentes (+1 ou +3)
Au+/Au+3 Auroso/Áurico
Di e Tetravalentes (+2 ou +4)

Platinoso/Platínico

PRINCIPAIS ÂNIONS
ClBr IFClOClO2ClO3 ClO4 BrO BrO2BrO3 IOIO3IO4 NO2NO3 N3 NH2CNOCNNCOSCNPO3H2PO2MnO4CH3COOOH[Al(OH)4] HO2HSHSO3HSO4HCO3H2PO4-

Monovalentes ( -1)
Cloreto
Brometo
Iodeto
Fluoreto
Hipoclorito
Clorito
Clorato
Perclorato
Hipobromito
Bromito
Bromato
Hipoiodito
Iodato
Periodato
Nitrito
Nitrato
Azoteto
Amideto
Cianeto
Cianato
Isocianato
Tiocianato
Metafosfato
Hipofosfito
Permanganato
Etanoato (acetato)
Hidróxido
Tetraidroxialuminato
Hidreto
Superóxido
Hidrogenossulfeto
Hidrogenossulfito ou sulfito ácido ou bissulfito
Hidrogenossulfato ou sulfato ácido ou bissulfato
Hidrogenocarbonato ou bicarbonato ou carbonato ácido
Diidrogenofosfato ou fosfato diácido

S-2
SO3-2
SO4 -2
S2O7 -2
HPO3-2
SiO3-2
CrO4-2
Cr2O7-2
O-2
O2-2
[Zn(OH)4] -2
[PtCl6] -2
HPO4-2
C2O4-2

Bivalentes ( -2)
Sulfeto
Sulfito
Sulfato
Pirossulfato
Fosfito
Metassilicato
Cromato
Dicromato
Óxido
Peróxido
Tetraidroxizincato
Hexacloroplatinato
Hidrogenofosfato ou fosfato ácido
Oxalato

N-3
PO4-3
AsO4-3
[Fe(CN)6]-3

Trivalentes ( -3)
Nitreto
Ortofosfato (fosfato)
Arsenato
Ferricianeto

Tetravalentes ( -4)
P2O7-4
Pirofosfato
SiO4-4
Ortossilicato
[Fe(CN)6] -4 Ferrocianeto

NOMENCLATURA DE CÁTIONS DE VALÊNCIA VARIÁVEL
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CONCEITOS
Solução: mistura homogênea (soluto + solvente)
Soluto: substância que é dissolvida (pelo solvente)
Solvente: substância que é utilizada para dissolver (o soluto)
A maioria das soluções é líquida, mas existem soluções sólidas, como o ouro, e gasosas, como o ar
atmosférico. Quando o solvente é água, a solução é aquosa; quando o solvente é álcool, é solução
alcoólica.
Solução líquida (bebidas alcoólicas, refrigerantes, álcool comercial, perfumes)
Solução sólida (bronze = cobre + estanho, )
Solução gasosa (ar atmosférico)
Aços são ligas Fe-C que podem conter outros elementos. Propriedades mecânicas dependem da % de C.
Aços carbono - baixíssima concentração de outros elementos.

Aços liga - outros elementos em concentração apreciável.

Sistemas Materiais

Substância Pura

Simples

Composta

Mistura

Homogênea

Heterogênea

Misturas Heterogêneas: Quando é possível identificar os componentes de uma mistura, pois se apresentam
em fases distintas. Exemplo: água + óleo.
Misturas Homogêneas: Quando não é possível identificar os componentes de uma mistura, pois eles
estão na mesma fase. Exemplos: água + álcool, água + açúcar, salmoura, refrigerantes, cachaça, etc

MISTURAS HOMOGÊNEAS TAMBÉM SÃO DENOMINADAS DE SOLUÇÕES

Relações entre quantidades de soluto e de solvente apresentam diferentes formas de soluções
Solução diluída – quando há quantidade grande de solvente em relação ao soluto
Ex: 2 g de NaCl em 100ml de H2O a 18ºC
Solução concentrada – quando há quantidade grande de soluto em relação ao solvente
Ex: 30g de NaCl em 100ml de H2O a 18ºC

Solução saturada – quando contém a máxima quantidade de sal que pode ser dissolvida em
100ml de H2O a uma determinada temperatura.
Ex: 36g de NaCl em 100ml de H2O a 18ºC

Solução supersaturada - apresenta uma maior quantidade de soluto do que o solvente
consegue dissolver. Essa solução apresenta corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado.
Ex: 40 g de NaCl em 100 mL de H2O a 18ºC

COEFICIENTE E CURVA DE SOLUBILIDADE
Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de uma substância (soluto) capaz de ser
dissolvida em uma certa quantidade de solvente, em determinadas condições experimentais. A
quantidade pode ser expressa em g ou mol por 100g de solvente, por exemplo.
Geralmente o coeficiente de solubilidade é expresso em gramas ou moles por 100 g de H2O. O cs
do NaCl, por exemplo, é de 36 gramas do sal por 100 gramas de água.

FORMAS DE EXPRESSAR

CONCENTRAÇÃO E DE DILUIR

Concentração comum (C)

C (g.L-1) = Massa do soluto (g)
Volume da solução (L)

d (g.cm-3) = Massa da amostra (g)

Densidade (d)

Volume da amostra (cm3)

Molaridade (M)

M (mol.L-1) = Número de mol (mol)
Volume da solução (L)

Número de mol (mol)

no mol (mol) = Massa do soluto (g)
Massa molar (g.mol-1)

Normalidade (N)

N (eq.L-1) = No de equivalente de soluto

Volume da solução (L)
Eq (g) =
Equivalente-grama (Eq.g)

No de Equivalente-grama

Massa Molar (g. mol-1)
Nox

No eq.g =

Massa do soluto (g)
Equivalente-grama (g)

Nox (número de oxidação)
1. Número de hidrogênios ionizáveis de
um ácido

2. Número de hidroxilas ionizáveis de uma
base
3. Número de cargas (+) do cátion em um
sal
4. Total de elétrons recebidos (agente
oxidante)
5. Total de elétrons cedidos (agente
redutor)

6.1) CONCENTRAÇÃO COMUM (C)
Concentração comum (C), ou simplesmente concentração, é definida como a razão existente entre a massa
do soluto e o volume da solução. Matematicamente, ela é expressa pela fórmula:

C = Concentração comum, cuja unidade no Sistema Internacional (SI) é dada em g/L
m1 = massa do soluto, expressa em gramas (g)
V = volume da solução, expresso em litros (L)

Exemplo de cálculo e expressão de concentração comum
Solução de NaCl (aq)
C = 80 g/L
Expressa a massa de soluto presente num certo volume de solução.

Concentração comum não é densidade da solução. Na concentração comum é considerada a relação apenas
da massa do soluto em relação ao volume da solução, enquanto na densidade é considerada a massa da
solução (massa do soluto mais a massa do solvente) em relação ao volume da solução.

6.2) TÍTULO EM MASSA
Título em massa expressa a relação entre a massa do soluto e a massa da solução.

6.3) TÍTULO EM VOLUME
Título em volume expressa a relação entre o volume do soluto e o volume da solução.

PRINCIPAIS EXPRESSÕES DE CONCENTRAÇÃO

6.4) PORCENTAGEM EM MASSA E EM VOLUME
6.4.1) Porcentagem em massa é quando o título em massa é expresso em porcentagem, ou seja,
significa a porcentagem em massa do soluto na solução.

6.4.2) Porcentagem em volume é quando o título em volume é expresso em porcentagem, ou seja,
significa a porcentagem em volume do soluto na solução.
Um exemplo comum é o caso do álcool. Álcool 96 vol. corresponde a uma solução de álcool em água
em que a concentração de álcool é de 96 mililitros em cada 100 mililitros de solução. Cada ponto
percentual de álcool absoluto corresponde a 1 grau Gay Lussac.
O grau Gay Lussac, geralmente abreviado como grau GL, é uma fração de volume. Corresponde à
quantidade em mililitros de álcool absoluto contida em 100 mililitros de mistura hidroalcoólica. Por
exemplo, um frasco comercial de álcool com 42 graus GL tem 46% em volume de álcool e 54% em
volume de água.

6.5) PARTES POR MILHÃO (PPM) EM MASSA E EM VOLUME
Valores de título e porcentagem muito pequenos podem ser expressos em partes por milhão (ppm),
tanto para título em massa como para título em volume.
: 104
–

0,015 ppm em massa

massa de soluto
massa de solução

0,015 g
1.000.000 g

=

=

0,0000015 g
100 g

=

0,0000015
100

=
0,0000015% (m/m)

–: 104
–: 104

50 ppm em volume

volume de soluto
volume de solução

=

50 L
1.000.000 L

=

: 104
–

0,0050 L
100 L

=

0,0050
100

= 0,005%
(v/v)

6.6) FRAÇÃO EM QUANTIDADE DE MATÉRIA
Fração em quantidade de matéria é a razão entre a quantidade de matéria de um dos
componentes da solução e a de matéria total na solução.
Sendo xsoluto a fração em quantidade de matéria do soluto e xsolvente a fração em quantidade de
matéria do solvente, as frações podem ser expressas nas seguintes frações:

6.7) MOLALIDADE (W)
Molalidade ( W) é calculada pela da razão entre a quantidade de matéria de soluto e a massa (em kg)
de solvente.

6.8) MOLARIDADE
Molaridade ou Concentração molar é a quantidade de soluto, em mol, dissolvidos num volume de
solução em litros.
“Mol é a quantidade (em g) de um sistema que contém tantas unidades elementares quantas existem
em átomos de carbono em 12 g de C12”. Mol de uma substância ou molécula-grama corresponde à
massa molecular de uma certa substância.
Pela constante de Avogadro, 1 mol = 6,02 x 10²³

M = n1/V
onde n1 = quantidade de matéria do soluto (em mol) e V = volume da solução (em L).
Considerando-se que n1 é a relação entre a massa do soluto (m1) (em g) e a massa molar da
substância (M1, em g/mol):

n1 = m1/M1
Assim, juntando as duas expressões chega-se à fórmula expandida:

M = m1/(M1.V)
Onde m1 = massa do soluto
V = volume da solução (em L).

(em

g);

M1

=
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molar
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(em
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e

6.9) NORMALIDADE (N ou η)
Normalidade é a relação entre o equivalente-grama do soluto e o volume da solução. A unidade é
representada pela letra N (normal).

Onde: N = normalidade, nEqg1 = número de equivalente-grama do soluto e V = volume da solução
CÁLCULO DO EQUIVALENTE-GRAMA
a) Para ácido:
Onde 1Eácido = 1 equivalente-grama do ácido e MM = massa molar
b) Para base:
Onde 1Ebase = 1 equivavelnte-grama da base e MM = massa molar
c) Para sal
Onde: 1Esal = 1 equivalente-grama do sal e MM = massa molar
Para as três fórmulas, o equivalente-grama pode ser dado pela fórmula
Onde MM = massa molar e x = n° de H+, n° de OH- ou n° total de elétrons transferidos

c) Para sal

Onde: 1Esal = 1 equivalente-grama do sal e MM = massa molar
Para as três fórmulas, o equivalente-grama pode ser dado por:

Onde MM = massa molar e x = n° de H+, n° de OH- ou n° total de elétrons transferidos

DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES
Diluição consiste em se adicionar mais solvente puro a uma determinada solução. A massa de uma
solução após ser diluída permanece a mesma, não é alterada, porém a sua concentração e o volume se
alteram. Enquanto o volume aumenta, a concentração diminui.
Sendo M1 = molaridade da solução 1, M2 = molaridade da solução 2, V1 = volume da solução 1 e
V2 = volume da solução 2, sempre M1 e V1 são mais concentrados e M2 e V2 são mais diluídos.
Nas diluições, M1.V1 = M2.V2, pois a quantidade de soluto permanece a mesma.

MISTURA DE SOLUÇÕES
1) Misturas de soluções de mesmo soluto - Obtém uma nova solução de concentração
intermediária às das soluções misturadas.
C = C’V’ + C‖V‖
OU M = M’V’ + M‖V‖
V’ + V―
V’ + V‖
2) Misturas de soluções de solutos diferentes - Essa mistura é comum, por exemplo base com
base, ácido com ácido. Se os solutos não reagem, não se pode somar as quantidades de matéria,
devendo se considerar cada soluto separadamente na solução.
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