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Soluções. Difusão, osmolaridade, 

solução fisiológica.
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No estudo de fármacos é comum lidarmos com reagentes diversos para o preparo de

soluções. Informações sobre parâmetros físico-químicos e biológicos podem ser

encontradas em base de dados, como o PubChem

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). O PubChem permite uma busca por reagentes

específicos, abaixo temos a página de entrada do PubChem.

PubChem
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Para ilustrar, vamos considerar uma busca pelo cloreto de sódio (NaCl) no PubChem.

As informações do PubChem serão usadas posteriormente para a preparação de uma

solução de NaCl. Para a busca por substâncias no PubChem, usaremos o nome em

inglês, no caso “sodium chloride”.

PubChem
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No campo de busca digitamos sodium chloride, como indicado abaixo.

PubChem
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Depois clicamos na lupa.

PubChem
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O resultado da busca é mostrado abaixo. Veja que temos 707 resultados para nossa

busca. O número elevado de resultados deve-se à variação de fornecedores e nomes

similares que apresentam o termo “sodium chloride”.

PubChem
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Olhando-se o resultado para “sodium chloride”, temos a página abaixo. O conjunto de

informações é vasto, vamos nos deter na informação sobre a massa molecular do

cloreto de sódio, 58,44 g/mol. Usaremos esta informação para o cálculo de soluções.

PubChem
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Como exercício, busque informações sobre as substâncias abaixo e anote os valores  

das respectivas massas moleculares (molecular weight).

1) Ureia (termo em inglês: Urea)

2) Glicose (termo em inglês: Glucose)

3) Roscovitina (termo em inglês: Roscovitine)

4) Àcido acetilsalicílico (termo em inglês: Acetylsalicylic acid )

5) Captopril (termo em inglês: Captopril)

PubChem
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Diluição de Soluções

Uma prática comum em laboratórios

na área de saúde é a preparação de

amostras diluídas. O conceito é

simples, por exemplo quando

queremos diluir 1 em 10, ou preparar

um diluição de 1 para 10, ou ainda,

diluir 1/10, queremos dizer a mesma

coisa. Numa diluição 1/10, o maior

número significa o número total de

partes, neste caso 10. O menor

número significa o que está sendo

diluído. No caso de uma diluição

1/10 de soro com salina. Temos que

pegar uma parte de soro e

acrescentar 9 partes de salina. Para

um volume de 10 mL, teremos 1 mL

de soro e 9 mL de salina. Veja que o

10 representa a soma dos volumes.
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Soluções

do dia-a-dia do  

constantemente é

Na prática

laboratório,

necessário o

relacionadas

preparo de soluções  

à elaboração de um

fármaco. As soluções são misturas

de substâncias, onde a maioria é

feita por duas partes. Uma chamada

soluto e

ilustrar

outra solvente. Vamos

com

Consideremos

um exemplo.

uma solução de

cloreto de sódio (NaCl), o cloreto de

sódio é o soluto e a água onde o sal

foi dissolvido o solvente.

Sal se dissolve
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Soluções

Há três formas principais de  

quantificarmos soluções.

1) Massa por unidade de massa

(m/m)

2) Massa por unidade de volume  

(m/V)

3) Volume por unidade de volume  

(V/V).

11

Água

Sal se dissolve
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Soluções Percentuais

Podemos quantificar soluções por

meio de porcentagem. Quando

quantificamos o soluto em gramas

com relação a um volume fixo de

solvente de 100 mL, temos uma

solução percentual. Mantendo uma

solução de cloreto de sódio como

exemplo, consideremos o preparo de

uma solução de 400 mL de NaCl a

5 %.

Solução

5 % representa

5 % representa

5 g em 100 mL

xg em 400 mL

Ou seja: 100.(xg) = 5 g. 400 mL

Água

xg =
5g.400mL 

=
2000g.mL 

= 20g  
100mL 100mL

Sal se dissolve



Soluções Percentuais

Assim, precisamos diluir 20 g de

paraNaCl em 400 mL de água  

termos 400 mL de NaCl a 5 %.
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Água

Sal se dissolve



Soluções Percentuais

Vamos considerar agora o preparo

de uma solução de 250 mL de

ureia a 8 %.

Solução

8 % representa

8 % representa

8 g em 100 mL  

xg em 250 mL

Ou seja: 100.(xg) = 8 g. 250 mL

xg =
8g.250mL 

=
2000g.mL 

= 20g  
100mL 100mL

Assim, temos que diluir 20 g de ureia

em 250 mL de água para

conseguirmos uma solução a 8 %.
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Soluções Molares

É comum expressarmos a concentração de uma substância em molar. O cálculo da

concentração molar de uma dada substância leva em consideração a massa molecular

da substância dissolvida. A massa molecular é a soma dos pesos atômicos dos átomos

que formam a substância. A informação sobre a massa molecular pode ser obtida do

site do PubChem ou calculada a partir da soma dos pesos atômicos disponíveis nas

tabelas periódicas.
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Soluções Molares

Para ilustrar vamos determinar o valor da massa molecular do NaCl. O peso atômico

do Na é 22,99 g/mol e do Cl é 35,45 g/mol, assim para o NaCl a massa molecular é

58,44 g/mol, como já havíamos visto no PubChem.
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Vamos determinar a massa de NaCl

necessária para prepararmos 50 mL

de uma solução de NaCl a 0,20 M

(Solução 1).

Solução

Sabemos que 1 M de NaCl tem

58,44 g para cada litro de solução (1

L = 1000 mL), ou seja:

58,44 g ⎯ 1 M ⎯ 1000 mL

xg ⎯ 0,2 M

Depois de multiplicarmos em cruz,  

temos: Água

xg =
58,44g.0,2M 

=11,688g
1M

Soluções Molares (50 mL de NaCl a 0,20 M)(Solução 1)
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Sal se dissolve
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Solução (continuação)

Bem, sabemos que para 1 L ( 1000
necessário dissolvermL) seria

11,688 g de NaCl, mas

desejamos é 50

o que

mL. Assim

continuamos o cálculo.

11,688 g ⎯ 1000 mL

xg ⎯ 50 mL

Multiplicarmos em cruz e temos:

Água

xg =
11,688g.50mL 

=
584,4g 

=0,5844g
1000mL 1000

Assim temos que dissolver 0,5844 g

de NaCl em 50 mL de água para

obtermos uma solução de 0,2 M de

NaCl.

Soluções Molares (50 mL de NaCl a 0,20 M)(Solução 1)

Sal se dissolve



19

Considere agora o preparo de uma

solução de 30 mL de NaCl a 0,15 M

(Solução 2).

Solução

Sabemos que 1 M de NaCl tem

58,44 g para cada litro de solução (1

L = 1000 mL), ou seja:

58,44 g ⎯ 1 M ⎯ 1000 mL

xg ⎯ 0,15 M

Depois de multiplicarmos em cruz,

temos:
Água

xg =
58,44g.0,15M 

= 8,766g
1M

Soluções Molares (30 mL de NaCl a 0,15 M)(Solução 2)

Sal se dissolve
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Água

Soluções Molares (30 mL de NaCl a 0,15 M)(Solução 2)

Solução (continuação)

Como já vimos, sabemos que para 1

L (1000 mL) seria necessário

dissolver 8,766 g de NaCl, mas o

que desejamos é 30 mL. Assim

continuamos o cálculo.

8,766 g ⎯ 1000 mL

xg ⎯ 30 mL

Multiplicarmos em cruz e temos:

xg =
8,766g.30mL 

=
262,98g 

= 0,26298g  
1000mL 1000

Precisamos dissolver 0,26298 g de

NaCl em 30 mL de água para

conseguirmos uma solução de 0,15

M de NaCl.

Sal se dissolve



Exercício: Determinar a massa de  

ureia necessária para prepararmos

30 mL de uma solução de ureia  

((NH2)2CO ) a 0,30 M (Solução 3).

Soluções Molares (30 mL de Ureia a 0,23M)(Solução 3)
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1) Calcule a massa de hidróxido de sódio (NaOH) para o preparo de 500 mL de  

solução a 0,2 M.

2)Calcule a massa de NaCl para o preparo de 500 mL de solução a 2 M.

3)Calcule a massa de NaCl para o preparo de 30 mL de solução a 0,4 M.

4)Calcule a massa de glicose (C6H12O6) para o preparo de 20 mL de solução a 0,3 M.

5)Quantos gramas de glicose (C6H12O6) são necessários para o preparo de 100 mL  

de solução a 1%. Determine a concentração molar da solução.

6) Determine a concentração molar do potássio no sangue, sabendo-se que sua

concentração média é de 0,195 g/L.

Exercícios Teóricos
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Visite o site do PubChem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ a faça buscas por  

substâncias que você tem conhecimento de serem usadas como fármacos.

Visite os site do Protein Data Bank (http://pdb101.rcsb.org/motm/motm-by-category) e

pesquisa sobre proteínas que estão relacionadas com patologias. Procure sobre

proteínas relacionadas com diabetes.

MaterialAdicional
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Osmolaridade

Solução d

2

4

e glicose Solução de NaCl

Considere uma cuba com uma membrana semipermeável, como mostrada abaixo. À

esquerda temos uma solução de glicose e à direita uma solução de NaCl.



Solução de glicose Solução de NaCl

Para analisarmos o sistema, temos que recorrer ao conceito de osmolaridade. Um

substância molecular como a glicose apresenta uma osmolaridade idêntica a sua

concentração molar, ou seja, 1 molar de C6H12O6 tem 1 osmolar.

Osmolaridade

2
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Solução de glicose Solução de NaCl

No caso do NaCl temos uma substância iônica, que em solução dissocia-se nos íons

Na+ e Cl-. Assim temos o dobro de partículas em solução.

Para 1 molar de NaCl temos 2 osmolar de NaCl.

Osmolaridade

2
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Solução de glicose Solução de NaCl

A osmolaridade é a molaridade multiplicada pelo número de partículas em que uma  

molécula ou agregado iônico pode se dissociar em solução aquosa.

Osmolaridade

2
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6

No caso da maioria das células, o meio intracelular apresenta uma osmolaridade de

0,3 osmolar = 300 miliosmolar. Qualquer solução que apresente uma osmolaridade

de 0,3 osmolar é chamada de solução fisiológica.

Consideremos 1 litro de uma solução fisiológica de NaCl, ou seja, uma solução de 0,3

osmolar de NaCl. Precisamos de 0,15 M de NaCl, pois 2 x 0,15 = 0,3 osmolar. Assim

temos,

Massa molecular = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol = 58,44 g/mo

58,44g 1 M 1 L
X 0,15 M 1 L

de NaCl.

Solução Fisiológica

X =
58,44g.0,15M

= 8,766g
1M

Ou seja, precisamos de 8,776 g para 1 L de água para termos uma solução fisiológica
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Exercícios

1) Determine a concentração percentual de sal numa solução fisiológica de NaCl.

2) Determine a quantidade de sal necessária para prepararmos 55 mL de uma solução

fisiológica de NaCl.

Solução Fisiológica
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Diálise

Vídeo sobre a diálise: https://www.youtube.com/watch?v=q42drASGhR0 (duração: 

3min 37 segundos)  

Material Adicional
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