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Solução apresentada
Introdução
A graduação alcoólica dos produtos que contém álcool, no Brasil, pode ser representada de
três maneiras: %Vol., ºGL e ºINPM.
O grau GL (ºGL) e a porcentagem em volume (%Vol.) representam a mesma coisa e ditam a
fração ou percentual em volume do álcool puro existente numa mistura (GRAU GL, 2013).
Já p grau INPM (ºINPM) representa a fração ou percentual em massa do álcool puro
existente na massa total da mistura. Em outras palavras, é a quantidade, em gramas, de
álcool puro existente em 100g de mistura alcoólica (GRAU INPM, 2014).
Conversão de unidades
Para preparar uma solução de álcool 70%Vol. a partir de um álcool 99,3ºINPM,
primeiramente, é preciso fazer a conversão das unidades. Neste caso, converte-se o álcool
99,3°INPM para a porcentagem em volume ou Gay Lussac (ºGL).
Para converter o ºINPM em %Vol. ou ºGL, deve-se:
 Verificar a massa da água e a massa do álcool, separadamente;
 Usando-se as densidades, calcular o volume de cada um;
 Somando-se os dois volumes, têm-se o volume total;
 Verificar o percentual, em volume, de água e do álcool, em relação ao volume total
da mistura;
 O percentual, em volume, de álcool em relação ao volume total da mistura
corresponde ao teor alcoólico da mistura em ºGL ou %Vol.
Por exemplo, em 1kg de álcool a 99,3ºINPM, 99,3% é álcool e 0,7% é água, ou seja, 993g
de álcool e 7g de água. Como a densidade do álcool é 0,8g/mL e 1g/mL a da água, 993g
divido pela densidade do álcool corresponde a 1241,25 mL; e 7g de água dividida pela sua
densidade tem-se o volume de 7mL.
Assim, somando-se 1241,25 mL de álcool aos 7 mL de água, tem-se 1248,25mL de volume
total da mistura e, 1241,25mL corresponde a 99,43% do volume da mistura, ou seja,
99,43ºGL ou 99,43%Vol.
Preparo da solução
Para o preparo da solução de álcool 70%Vol. deve-se utilizar a seguinte fórmula:
CfVf = CiVi
Onde,
Ci = Concentração inicial (concentração da solução antes da diluição)
Vi = Volume inicial (volume da solução inicial)
Cf = Concentração final (concentração desejada)
Vf = Volume final (volume desejado)
Por exemplo, se o álcool for 99,43ºGL (99,3ºINPM), para o preparo de uma solução 70ºGL
calcula-se o volume inicial de álcool a 99,43ºGL:
CfVf = CiVi
70 x 1000 = 99,43 x Vi
Vi = 70000/99,43
Vi = 704,01mL
Como a volume final é para o preparo de 1 litro da solução, deve-se completar o volume
com 295,99mL de água.
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Conclusões e recomendações
Recomenda-se o acompanhamento de um profissional capacitado na área de Química para
esclarecimento de possíveis dúvidas durante a execução.
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