Química
Solubiblidade
Resumo
Dissoluções
Uma dissolução pode ser classificada como endotérmica ou exotérmica.
Dissolução Endotérmica: a temperatura sobe facilitando a dissolução, e aumentando a solubilidade.

Nesta, a curva de solubilidade é ascendente.
Dissolução Exotérmica: a temperatura sobe dificulta ndo a dissolução, e diminuindo a solubilidade.

Nesta, a curva de solubilidade é descendente.

Solubilidade de gases em líquidos e a lei de henry
A solubilidade de gases em líquidos aumenta com o aumento da pressão. A proporção com que ocorre essa
variação na solubilidade com a pressão é específica de cada gás e constante a uma dada temperatura. Essa
relação entre solubilidade de um gás e a pressão é chamada constante de Henry.
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Exercícios
1.

2.

O gráfico apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D, E e F em função da temperatura.

a)

Indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada pelo aumento de temperatura.

b)

Considere uma solução preparada com 33 g do sal B em 50 g de água, a 40 C. A mistura
resultante apresenta corpo de fundo? Justifique sua resposta.

Analise o gráfico que representa a solubilidade do CO2 (massa molar 44 g  mol−1) em água à pressão

1atm.

a)

A dissolução do gás carbônico em água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique
sua resposta.

b)

Calcule a quantidade de gás carbônico, em mol, dissolvida em 1 litro de água, a 10  C e a 1atm,
saturada com este gás. Apresente os cálculos efetuados.
Dados: C = 12; O = 16.
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3.

Um aluno do ensino médio, ao utilizar argumento criativo para classificar uma solução com base em
seu coeficiente de solubilidade, apresentou a seguinte resposta:
“Solução insaturada – limonada com pouco açúcar.
Solução saturada – açúcar na medida certa, sente-se um suco de limão adocicado.
Solução supersaturada – uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar”.
A professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade
de solvente e com a temperatura em que se encontra a solução, fazendo uso do gráfico abaixo, cuja
curva mostra a quantidade máxima de soluto dissolvido para uma dada temperatura.
Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090217092126AAVruYV>.
Acesso em: 18 set. 2014.

Analise o gráfico utilizado pela professora e explique, com base no conceito do aluno, as situações
representadas pelas soluções A e B. Justifique cada situação.
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4.

A vida dos peixes em um aquário depende, entre outros fatores, da quantidade de oxigênio (O 2)
dissolvido, do pH e da temperatura da água. A concentração de oxigênio dissolvido deve ser mantida
ao redor de 7 ppm (1 ppm de O2 = 1 mg de O2 em 1000 g de água) e o pH deve permanecer entre 6,5 e
8,5.
Um aquário de paredes retangulares possui as seguintes dimensões: 40  50  60 cm (largura x
comprimento x altura) e possui água até a altura de 50 cm. O gráfico abaixo apresenta a solubilidade
do O2 em água, em diferentes temperaturas (a 1 atm).

A água do aquário mencionado contém 500 mg de oxigênio dissolvido a 25°C. Nessa condição, a água
do aquário está saturada em oxigênio? Justifique.
Dado: densidade da água do aquário = 1,0 g/cm3.
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5.

A solubilidade das substâncias é um parâmetro muito importante no preparo de soluções e permite
comparar a natureza de dissolução de diversos solutos. A solubilidade pode variar com a temperatura,
conforme mostra o gráfico a seguir.

Dados: Massa molar (g/mol): Na = 23; Rb = 86; Li = 7; K = 39; N = 14; O = 16; C = 35.
A partir das informações extraídas do gráfico, faça o que se pede:
a)

Considere as soluções saturadas (em 100 g de água; densidade = 1 g/mL) dos sais NaNO3, RbC ,
LiC e KC a 60°C. Coloque as soluções desses sais em ordem crescente de concentração (em

mol/L).
b)

Suponha que você possui um recipiente contendo 100 g de solução saturada de LiC a 70°C. Se
essa solução for resfriada a 40°C, qual a massa de precipitado que ficará depositada no fundo?
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6.

A tabela fornece valores aproximados da solubilidade em água do bicarbonato de sódio em várias
temperaturas.
solubilidade
(g/100g de água)
temperatura
(°C)

7.
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a)

Na malha quadriculada a seguir, construa um gráfico com os valores fornecidos, relacionando a
solubilidade (eixo das ordenadas) com a temperatura (eixo das abscissas).

b)

A partir do gráfico construído, decida se a adição de 1,5 g de bicarbonato de sódio a 10 g de água
a 35 °C apresentará ou não corpo de fundo. Justifique.

O rótulo de um frasco contendo determinada substância X traz as seguintes informações:
Propriedade
Cor
Inflamabilidade
Odor
Ponto de Fusão
Ponto de ebulição a 1atm

Descrição ou valor
Incolor
Não inflamável
Adocicado
−23C
77C

Densidade a 25C

1,59 cm3

Solubilidade em água a 25C

0,1 g 100 g de H2O

a)

Considerando as informações apresentadas no rótulo, qual é o estado físico da substância contida
no frasco, a 1atm e 25C? Justifique.

b)

Em um recipiente, foram adicionados, a 25C, 56,0 g da substância X e 200,0 g de água.
Determine a massa da substância X que não se dissolveu em água. Mostre os cálculos.

c)

Complete o esquema da página de resposta, representando a aparência visual da mistura formada
pela substância X e água quando, decorrido certo tempo, não for mais observada mudança visual.
Justifique.
Dado: densidade da água a 25C = 1,00 g cm3
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8.

A questão do aquecimento global está intimamente ligada à atividade humana e também ao
funcionamento da natureza. A emissão de metano na produção de carnes e a emissão de dióxido de
carbono em processos de combustão de carvão e derivados do petróleo são as mais importantes
fontes de gases de origem antrópica. O aquecimento global tem vários efeitos, sendo um deles o
aquecimento da água dos oceanos, o que, consequentemente, altera a solubilidade do CO 2 nela
dissolvido. Este processo torna-se cíclico e, por isso mesmo, preocupante. A figura abaixo, preenchida
de forma adequada, dá informações quantitativas da dependência da solubilidade do CO2 na água do
mar, em relação à pressão e à temperatura.
a)

De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada quadrado
da figura o valor correto, de modo que a figura fique completa e correta: solubilidade em gramas
de CO2 /100 g água: 2, 3, 4, 5, 6, 7; temperatura /°C: 20, 40, 60, 80, 100 e 120; pressão/atm: 50,
100, 150, 200, 300, 400. Justifique sua resposta.

b)

Determine a solubilidade molar do CO2 na água (em gramas/100 g de água) a 40 °C e 100 atm.
Mostre na figura como ela foi determinada.

Texto para as próximas 2 questões:
A cada quatro anos, durante os Jogos Olímpicos, bilhões de pessoas assistem à tentativa do Homem
e da Ciência de superar limites. Podemos pensar no entretenimento, na geração de empregos, nos
avanços da Ciência do Desporto e da tecnologia em geral. Como esses jogos podem ser analisados do
ponto de vista da Química? As questões a seguir são exemplos de como o conhecimento químico é ou
pode ser usado nesse contexto.
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9.

Na construção do Centro Olímpico de Tianjin, onde ocorreram os jogos de futebol, o teto foi construído
em policarbonato, um polímero termoplástico menos denso que o vidro, fácil de manusear, muito
resistente e transparente à luz solar. Cerca de 13.000 m2 de chapas desse material foram utilizados na
construção.
a)

A figura a seguir ilustra a separação de uma mistura de dois polímeros: policarbonato (densidade
1,20 g/cm3) e náilon (densidade 1,14 g/cm3). Com base na figura e no gráfico identifique os
polímeros A e B. Justifique.

b)

Qual deve ser a concentração mínima da solução, em gramas de cloreto de sódio por 100 gramas
de água, para que se observe o que está representado na figura da esquerda?

10. A figura a seguir mostra a solubilidade do gás ozônio em água em função da temperatura. Esses dados
são válidos para uma pressão parcial de 3.000 Pa do gás em contato com a água. A solubilização em
água, nesse caso, pode ser representada pela equação:
ozônio(g) + H2O(ℓ) ozônio (aq)
Esboce, na figura apresentada a seguir, um possível gráfico de solubilidade do ozônio, considerando,
agora, uma pressão parcial igual a 5.000 Pa. Justifique.
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Gabarito
1.
a) O sal cuja solubilidade em água é menos afetada frente ao aumento da temperatura foi o sal [D].
b) A 40  C :
60 g
xg

100 g de H2O
50 g de H2O

x = 30 g é dissolvido

Assim restará 3 g de sal que não se solubilizará, formando corpo de fundo.
2.
a) A dissolução do gás carbônico em água é um processo exotérmico, pois com a elevação da
temperatura a solubilidade do CO2 diminui.

b) Teremos:

0,22 g de CO2
mCO2

100 mL de água
1.000 mL de água

mCO2 = 2,2 g
MCO2 = 44 g mol
nCO2 =

m 2,2
=
= 0,05 mol
M 44
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3.

A partir do gráfico, conclui-se que A equivale à solução supersaturada (temperatura próxima aos 30C).
“Uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar“.
B equivale à solução insaturada (temperatura próxima aos 50C). “Limonada com pouco açúcar.”

4.
a) O aquário de paredes retangulares possui as seguintes dimensões: 40  50  60 cm (largura x
comprimento x altura) e possui água até a altura de 50 cm, então:

V(água no aquário) = 40  50  50 = 100.000cm3.
Como a densidade da água é de 1,0 g/cm3, podemos calcular sua massa a partir do volume obtido:

1,0 g (água)
mágua

1 cm3
100.000 cm3

mágua = 100.000 g
A água do aquário mencionado contém 500 mg de oxigênio dissolvido a 25°C, então:
100.000 g (água)
1000 g (água)

500 mg O2
mO2

mO2 = 5mg

Análise do gráfico:

A 25°C, a solubilidade de O2(g) em 1000 g de água é de 7,5 mg.
Conclusão: Nessa condição, a água do aquário não está saturada em oxigênio.
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5.
a) Massa dos sais envolvidos presente em 100 g (100 mL) de água a 60°C, de acordo com o gráfico,
valores aproximados, pois não há graduação:

Em 1000 mL (1 L ou 1000 g de água), multiplica-se os valores por 10:

Cálculo das concentrações molares:
m
500
[KC ] =
=
= 6,76 mol / L
M  V 74  1
m
1050
[LiC ] =
=
= 25 mol / L
M  V 42  1
m
1150
[RbC ] =
=
= 9,5 mol / L
M  V 121 1
m
1280
[NaNO3 ] =
=
= 15,05 mol / L
M  V 85  1
Ordem crescente de concentração (em mol/L): KC  RbC  NaNO3  LiC .
b) Teremos, de acordo com o gráfico:

Massa da solução: 100 g (água) + 110 g
=
210
g
(LiC )
210 g (solução)
20 g (LiC precipitado)
100 g (solução)
mLiC
mLiC = 9,52 g

Massa precipitada: 110 g - 90 g = 20 g.
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6.
a) A partir dos dados fornecidos no enunciado, vem:

b) A partir do gráfico verifica-se que é possível dissolver, a 35°C, aproximadamente, 10,5g de NaHCO3 .

Então:
10,5 g de sal
m

100 g H2O
10 g H2O

m = 1,05 g
1,5 g − 1,05 g = 0,45 g (corpo de chão)
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7.
a) De acordo com a tabela, o ponto de fusão da substância contida no frasco é −23C e o ponto de
ebulição é 77C. Como −23C

(S → L)  25C  77C (L → G), concluímos que o estado de

agregação da substância é líquido.
b) A solubilidade da substância em água a 25C é 0,1 g 100 g de H2O. Então:

0,1 g
mg

100 g (H2O)
200,0 g (H2O)

m = 0,2 g (massa que se dissolveu de X)
Foram adicionados 56,0 g da substância X, logo 55,8 g (56,0 g − 0,2 g) não dissolveu.
c) Como a 25C a densidade da substância X é 1,59 g cm3 e este valor é maior do que a densidade
da água, que é de 1,00 g cm3 , conclui-se que X fica na parte inferior do recipiente.
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8.
a) A solubilidade dos gases em água aumenta com a diminuição da temperatura e com a elevação da
pressão.

b) Para acharmos o valor da solubilidade devemos fazer a seguinte marcação:

Cálculo da concentração do CO2 em mol/L:

5,5 g de CO2 100 g de H2O
x g de CO2 1000 g de H2O
x = 55 g / 1000g de água do mar
55 g
44 g.mol−1
= 1,25 mol / L
Concentração em mol/L =
1L
9.
a) O A é o náilon e o B é o policarbonato. O polímero mais denso submerge na solução de NaCℓ, e este
é o policarbonato. Isso ocorre porque a solução salina deve ter uma densidade intermediária entre
1,14 e 1,20 g cm3.
b) A solução deve ter uma densidade mínima de 1,14 g/cm3. De acordo com o gráfico, essa solução tem
uma concentração igual a 3,7 mol/L.
Em 1 litro dessa solução existe uma massa de 1.140 g (1000 × 1,14).
Nessa solução há 3,7 mols de NaCℓ, o que corresponde a uma massa de 216 g de Na Cℓ (3,7 × 58,5).
Então há 924 g de água (1.140 - 216).
A quantidade de NaCℓ em 100 g de água é de 23,4 g (216 × 100 /924).
Observação: Em razão da imprecisão do gráfico, o valor de concentração está numa faixa entre 23,4
e 24,2 gramas de NaCℓ em 100 g de água.
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10. A curva para a pressão de 5.000 Pa está acima daquela para a pressão de 3.000 Pa, pois um aumento
da pressão faz aumentar a solubilidade do gás na água.
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