
  

 

 

 

 

Olá Estudantes!  

Esta semana estudaremos na Aula Paraná de Química o conteúdo referente a Cálculos 
Químicos de Proporções e Soluções. Para ajudá-los em seus estudos você está recebendo o 
resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 
 

  

 

Aula 15 – Retomada de Conteúdos Cálculos de Proporções 

Objetivo: 
Entender as proporções das reações químicas; 
Relacionar estas proporções com a quantidade de matéria; 
Relacionar quantidade de matéria com massa e quantidade de moléculas; 
 
Balanceamento de equações químicas 

 
      
        2 H2O                    →                                2 H2              +             1 O2 

A quantidade de substâncias presente nos reagentes deve ser igual a quantidade de 
substâncias presente nos produtos.  

Por exemplo: em 2 moléculas de água há 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de 
oxigênio, submetendo-se estas moléculas a uma reação de hidrólise (hidro = água e lise = 
separação) obteremos duas moléculas de hidrogênio, que possui 2 átomos cada, totalizando 4 
átomos de Hidrogênio e uma molécula de oxigênio totalizando 2 átomos de oxigênio. Pode-se 
claramente observar que a quantidade de moléculas dos reagentes é igual à quantidade de 
moléculas dos produtos. Se colocarmos isso em uma balança de pratos ela fica em equilíbrio, 
daí o nome balanceamento. As quantidades de moléculas podem ser chamadas de coeficientes 
estequiométricos ou quantidades de matéria da reação (são os números presentes na frente das 
moléculas). 
Exemplo:     
                        Produtos                           Reagentes 
                     Aℓ(OH)3   +     H2S    →     Aℓ2S3   +   H2O 
 

Começando com alumínio (Aℓ) é possível observar que nos produtos há 2 átomos de 
alumínio e nos reagentes há apenas 1 átomo, para igualar é preciso que nos reagentes também 
tenham 2, então deve-se acrescentar o número 2 na frente da molécula de Aℓ(OH)3

 .  O átomo 
de enxofre (S) pode ser o próximo, observa-se que a 3 átomos de enxofre nos produtos então 
acrescentamos o número 3 na frente do H2S . Para ajustar o oxigênio observamos que nos 
reagentes a 6 átomos de oxigênio ( 3x2=6 ), então acrescentamos o 6 na frente da molécula de 
H2O. Nesse exemplo o átomo de hidrogênio já fica corretamente balanceado. 

            2 Aℓ(OH)3   +    3 H2S    →     1 Aℓ2S3   +   6H2O 
Exercício 
Acertando os coeficientes da equação  
     Fe2O3  +    C   →    Fe    +    CO  
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A soma de seus coeficientes estequiométricos é:  
a) 4        b) 6        c) 7        d) 8         e) 9 
 
 A soma de todos os coeficientes é 9 (letra e). Tente descobrir quais são os coeficientes. 
 
Proporções das reações químicas: 
Vamos fazer um bolo: 
 Para sintetizar nosso bolo precisamos de três xícaras de farinha de trigo, uma xícara e 
meia de açúcar, uma colher (de chá) de fermento, três colheres (de sopa) de margarina, três 
ovos e uma xícara e meia de leite. 
3 trigo + 1,5 açúcar + 1 colher de fermento + 3 colheres margarina + 3 ovos + 1,5 leite → 1Bolo 

Onde está a proporção química nisso? Digamos que eu tenha uma forma com o dobro 
de tamanho e queira fazer um bolo duas vezes maior. 

Em vez de 3 xicaras de trigo teremos que utilizar 6 xícaras e assim sucessivamente, 3 
xícaras de açúcar, 2 colheres (de chá) de fermento, 6 colheres (de sopa) de margarina, 6 ovos e 
3 xícaras de leite. Com isso produziremos um bolo com o dobro do tamanho. 
6 trigo + 3 açúcar + 2 colher de fermento + 6 colheres margarina + 6 ovos + 3 leite → 1Bolão 
 
Exemplo: 
Produção de Iodeto de Potássio 
6 KOH  +  3 I2  → 5 KI  +  1 KIO3  +  3 H2O 
Se quisermos produzir 30 mols de Iodeto de Potássio 

Se quisermos produzir 30 mols de iodeto de potássio, quantos mols de Hidróxido de 
potássio e de iodo serão necessários?  Para produzirmos 30 mol de KI verificamos que isso é 6 
vezes a mais do que a quantidade fornecida na reação (5x6=30) então fazemos a mesma coisa 
com as outras substâncias. 
   KOH  +      I2  →  30 KI  +     KIO3  +      H2O 
Exercício: 

No exemplo anterior, também foram produzidos 6 mols de iodato de potássio ( KIO3), 
(reação a), que também pode ser utilizado na produção de iodeto de potássio (KI), (reação b). 
Qual é a quantidade de carbono (C) em mols para reagir com os 6 mols de iodato de potássio e 
a quantidade de iodeto de potássio produzida respectivamente? 
a)  36KOH  + 18 I2  →30 KI  + 6 KIO3  + 18 H2O 
b)  2 KIO3  + 3 C  → 2 KI  + 3 CO2  
a) 3 e 2    b) 4 e 8    c) 6 e 9    d) 9 e 6    e) 3 e 2  
 Se há 6 mols de iodeto, basta multiplicar a reação B por 3, resposta será a letra d. 
 
Quantidade de Matéria, Massa e Substância. 
  

O que é um mol? Mol é a unidade de medida da quantidade de matéria, posso ter um 
mol de determinada substância, assim como eu posso ter 1 kg de açúcar, uma dúzia de ovos, 
etc.  
 Assim como uma dúzia de ovos equivale a 12 ovos, em um mol temos a quantidade de 
6,02 x 1023 átomos, compostos ou moléculas. O que isso significa? Que se pesarmos 58,5 g de 
Sal de cozinha teremos aproximadamente 602 000 000 000 000 000 000 000 (seiscentos e dois 
sextilhões de compostos NaCl). 
Exemplo: 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
A combustão completa do octano que é uma das moléculas presente na gasolina, produz 

gás carbônico e água conforme a reação C8H18 +  O2  →  CO2  +  H2O. Qual é a massa e o número 
de moléculas de CO2 produzida na queima de 1 mol de octano?   
Dados: C =12 g/mol,  H = 1 g/mol e O = 16 g/mol 

C8H18  +         O2    →     CO2    +     H2O 
Fazemos o balanceamento da reação com isso descobrimos a quantidade de matéria de 

gás carbônico produzida. Em um mol de octano (C8H18), há 8 átomos de carbono, com isso 
adicionamos o 8 na frente de CO2 , há também na molécula de octano 18 átomos de hidrogênio 
(H), então devemos acrescentar o número 9 na frente da molécula de água (H2O) como a 
molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio temos 2 x 9 = 18 . Fazendo a soma do número 
de oxigênio dos produtos obteremos 25 átomos de oxigênio, então adicionamos 12,5 ou 25/2 
na frente de O2 . Depois calculamos a massa molar do CO2  (12 . 1 = 12 e 16 . 2 = 32) totalizando 
44 gramas por mol. 

Se 44 g de CO2 equivale a 1 mol, oito mols são equivalentes x gramas, multiplicando 
cruzado encontraremos o valor de 352 g de CO2. Para calcular a quantidade de moléculas de gás 
carbônico, sabemos que um mol equivale a 6,02x1023 moléculas, 8 mols equivalem a x, 
multiplicando cruzado encontraremos o valor de 48,16. 1023

 Fazendo a padronização e 
aproximação teremos 4,82 x 1024 moléculas. 
Exercício: 

No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com ar e se queima 
a custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A queima do álcool pode 
ser representada pela equação: 
C2H6O (g) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g)  + ENERGIA 
A quantidade, em massa, de água formada na combustão completa de 3 mols de etanol (C2H6O) 
é igual a:  Dado: H2O = 18g/mol. 
a) 108g       b) 130g       c) 162g       d) 184g     e) 200g 
A resposta é a letra c. Tente resolver sozinho. 
 

Aula 16 – Retomada de Conteúdos Soluções e Cálculos 

Objetivos: 
Entender o que são dispersões; 
Aprender quais são os tipos de soluções e coeficiente de solubilidade; 
Saber calcular a concentração comum e em quantidade de matéria das soluções. 
 
Dispersão:  É um sistema em que um material (disperso) está disseminado em um material 
(dispersante). 
 
 Um sistema com partículas menores do que 1 nm, é chamado de solução, se as 
partículas forem entre 1 nm e 1000 nm o sistema é chamado de dispersão coloidal, e se as 
partículas forem maiores que 1000 nm, o sistema é chamado de suspensão. 

Um suco homogêneo é um exemplo de solução, gelatina, gel de cabelo são exemplos de 
dispersões coloidais e água barrenta é um exemplo de suspensão. 
Exemplo: 

A queima incompleta do óleo diesel, no motor de ônibus e caminhões, produz partículas 
de carvão que são lançadas no ar, formando a fumaça negra. Quando isso ocorre há a formação 
de uma: 
a) solução. 
b) dispersão coloidal. 



  

 
 
 
 
 
 
c) suspensão. 
d) mistura homogênea. 
 
Resposta letra C. 
 
Classificação das Soluções e coeficiente de solubilidade 
 
 Para verificar a classificação das soluções, vamos preparar soluções de cloreto de potássio 
(KCl). Ao adicionarmos 20 g de KCl em um recipiente com 100 mL de água a 20 ºC teremos uma 
solução insaturada, porque ela ainda não está cheia, quando adicionamos 34 g a solução passa 
saturada (Cheia), a partir daí quando adicionamos mais sal ela passa a apresentar corpo de 
fundo, corpo de chão ou ainda precipitado. Quando colocamos 40 g de KCl temos 34g dissolvidos 
e 6 g de corpo de fundo, essa solução é classificada como saturada com precipitação, se 
aquecermos esta solução até cerca de 40 ºC o sal da solução irá dissolver, se deixarmos ela 
resfriar a 20 ºC sem agitação, ou seja, em repouso, o sal permanecerá dissolvido e a solução é 
classificada como supersaturada, esta solução é instável porque qualquer perturbação faz com 
que o sal dissolvido volte a ser sólido e forma corpo de fundo novamente. 
 
Exercício: 
 
 A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada abaixo. Em uma 
temperatura de  20 oC foram adicionados 30 g do sal em 100 mL de água. Podemos concluir que 
a solução ficou: 

 
a) insaturada.      b) saturada.       c) supersaturada        d) com corpo de fundo. 
(Resposta letra b.) 
 
Concentração comum ou em gramas por litro. 

É o quociente entre a massa(m) do soluto (em gramas) e o volume(V) da solução (em 
litros). Em outras palavras basta dividir a massa em grama pelo volume em litro. 
Exercícios; 
Calcule a concentração, em g/L, de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 
60 g do sal em 300 cm3 de solução.  (cm3 = mL). 
a) 100 g/L     b) 200 g/L              c) 300 g/L               d) 400 g/L             e) 500 g/L 
 
(Resposta letra b). Tente resolver. 
 
Concentração em Quantidade de Matéria  
 É a concentração em mol por litro, para calcularmos precisamos saber o número de mols 

que é a divisão entre a massa em gramas e a massa molar n = m/M , A concentração é a divisão 

do número de mols e o  volume em litros  ℳ = n/V. 



  

 

 

 

 

 
LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 15. 

01) A obtenção de ferro a partir da hematita (Fe2O3), pode ser feita de acordo com a reação 
Fe2O3 + C → Fe + CO. Considerando que a reação tenha um rendimento de 100%, qual a 
quantidade de matéria em mols de carbono que reagem com 5 mols de hematita?  Dados as 
massas atômicas: Fe = 56 g/mol,  C = 12 g/mol, O = 16 g/mol  
a) 3 mols                  b) 5 mols             c) 10 mols          d) 15 mols              e) 20 mols 
 
02) O mármore (CaCO3) reage com o ácido sulfúrico formando o gesso (CaSO4) , que pode ser 
utilizado como giz, de acordo com a equação  

H2SO4(aq) +  CaCO3(s)  →  CaSO4(s) +  H2O(l) +  CO2(g) 
a massa de gesso e o número de moléculas respectivamente formada pela reação de 25g de 
mármore com H2SO4 suficiente será:    Dados: CaCO3 = 100 u; CaSO4 = 136 u 
a) 34 g  e  2,5 . 1023 moléculas                          b) 36 g  e  5,5 . 1025 moléculas 
c) 34 g  e  1,5 . 1023  moléculas                         d) 36 g  e  4,5 . 1023 moléculas 
e) 35 g  e  3,5 . 1024 moléculas 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 16 
01. A força e a exuberância das cores douradas do amanhecer desempenham um papel 
fundamental na produção de diversos significados culturais e científicos. Enquanto as atenções 
se voltam para as cores, um coadjuvante exerce um papel fundamental nesse espetáculo. Trata-
se de um sistema coloidal formado por partículas presentes na atmosfera terrestre, que atuam 
no fenômeno de espalhamento da luz do Sol. Com base no enunciado e nos conhecimentos 
acerca de coloides, considere as afirmativas a seguir. 
I. São uma mistura com partículas que variam de 1 a 1000 nm. 
II. Trata-se de um sistema emulsificante.  
III. Consistem em um sistema do tipo aerossol sólido.  
IV. Formam uma mistura homogênea monodispersa.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.            
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
02. Uma pessoa usou 34,2g de sacarose (C12H22O11) para adoçar seu cafezinho. O volume de 
cafezinho adoçado na xícara foi de 50 mL. A concentração molar e a concentração comum da 
sacarose no cafezinho são respectivamente: (Massa Molar C12H22O11 = 342 g/mol) 
a) 0,5 mol/L; 68,4 g/L.          b) 1,0 mol/L; 564 g/L.            c) 1,5 mol/L; 6,84 g/L. 
d) 2,0 mol/L; 684 g/L.           e) 2,5 mol/L; 342,6 g/L. 
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