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Química 
 

Solubilidade 

Teoria 
 

Nós já vimos que as soluções apresentam um disperso menor que 1 nm e que o seu tamanho é tão pequeno 

que uma solução sempre é homogênea, tendo apenas uma fase. Vamos aprender, agora, as classificações 

que existem dentro das soluções. 

 

 

Classificação das soluções 

A classificação das soluções está ligada à solubilidade dos componentes. Para saber se um componente é 

solúvel no outro, nós iremos usar a seguinte regra: não é possível haver uma solução ou mistura cujos 

compostos não se misturem. Para saber se os compostos se misturam, define-se que: 

 

“Uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar. Uma substância apolar tende a se dissolver 

num solvente apolar.”    

 

ATENÇÃO!!! 

A água dissolve muitas substâncias, por esse motivo, costuma ser chamada de solvente universal. Porém ela 

não dissolve substâncias apolares (maioria das substâncias orgânicas, por exemplo) por ser de natureza polar. 

Para entendermos a solubilidade, vamos imaginar a seguinte situação: 

Se eu for adicionando sal comum à água pouco a pouco, em temperatura constante e sob agitação contínua, 

observo, em dado momento, que o sal não se dissolve mais. Daí em diante, toda quantidade adicional de sal 

que for colocada no sistema irá depositar-se (precipitar) no fundo do recipiente; dizemos, então, que ela se 

tornou uma solução saturada ou que atingiu o ponto de saturação. O ponto de saturação depende do soluto, 

do solvente e das condições físicas (a temperatura sempre influenciará no ponto de saturação e a pressão é 

especialmente importante em soluções que contêm gases). O ponto de saturação é definido pelo coeficiente 

(ou grau) de solubilidade. 

 

 

Coeficiente de solubilidade (ou grau de solubilidade) 

É a quantidade necessária de uma substância (em geral, em gramas) para saturar uma quantidade padrão 

(em geral, 100 g) de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. 

 

Em função do ponto de saturação, classificamos as soluções em:  

• Não saturadas (ou insaturadas): contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de 

solubilidade;  

• Saturadas: solução em que a quantidade de soluto atinge o coeficiente de solubilidade;  

• Supersaturadas: solução em que a quantidade de soluto ultrapassa o coeficiente de solubilidade. 
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ATENÇÃO!!! 

A supersaturada não pode apresentar corpo de fundo (precipitado), ela precisa ser homogênea. Lembra-se 

de que estamos falando de solução, então tem que ser homogênea. 

 

OBS.: quando você se deparar com uma solução que apresenta precipitado, saiba que apenas a parte 

homogênea, sem o precipitado, é a solução. Algumas questões colocam essa ideia, de que a solução seria a 

parte homogênea mais o precipitado, para confundir, então fica esperto! 

 

Agora, vamos trazer esse coeficiente de solubilidade para uma análise gráfica. Muita atenção aqui, o Enem 

adora um gráfico! 

 

 

Curvas de solubilidade 

Curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das 

substâncias em função da variação da temperatura. Lembrando que esse coeficiente varia de acordo com a 

substância e as condições físicas.  

 

 
 

No gráfico, notamos que, a 20 °C, temos uma solubilidade próxima a 30 g. Sendo assim, se colocarmos 30 g 

de soluto em 100 g de água, haverá a formação de uma solução saturada. Abaixo disso, teremos uma solução 

insaturada; e, acima, uma solução instável, conhecida como supersaturada. 

 

ATENÇÃO!!! 

Podemos resumir da seguinte forma: a região abaixo da curva de solubilidade apresenta uma solução 

insaturada; em cima da curva é quando temos uma solução saturada; e, acima da curva, teremos uma solução 

supersaturada. 

 

Na maioria dos casos, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Sendo assim, esse gráfico é 

bastante comum de aparecer. Caso seja um caso diferente, é fundamental saber interpretar o gráfico, mas 

sempre partindo disso que acabamos de ver. 
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Solubilidade de gases em líquidos 

Os gases, em geral, são pouco solúveis em líquidos. A solubilidade dos gases em líquidos depende da pressão 

e da temperatura. Aumentando-se a temperatura, o líquido tende a “expulsar” o gás; consequentemente, a 

solubilidade do gás diminui, como se vê no gráfico abaixo. Os peixes, por exemplo, não vivem bem em águas 

quentes, por falta de oxigênio dissolvido na água. 

 
 

Aumentando-se a pressão sobre o gás, estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido, 

o que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta.  

 

Para fixar, lembre-se de quando você abre um refrigerante quente e ele voa para todo lado. Isso acontece 

porque o gás está pouco dissolvido no líquido, o que faz a pressão aumentar. Mas, quando o refrigerante está 

gelado, como a solubilidade aumenta, o gás fica mais dissolvido no líquido, então não há esse aumento de 

pressão 

 

Além do gráfico “solubilidade X temperatura”, nós podemos analisar, para os gases, o gráfico “solubilidade X 

pressão”. Uma lei conhecida como Lei de Henry diz que: 

 

“Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão 

sobre o gás.” 

 

OBS.: essa lei tem uma certa complexidade, mas nós precisamos saber apenas do seu resultado, que veremos 

no gráfico abaixo. 
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Analisando o gráfico, podemos observar que temos uma reta, confirmando o que diz a Lei de Henry: a 

solubilidade de um gás é proporcional à pressão. 

 

 

Classificação das soluções quanto ao seu estado físico 

Soluções sólidas 

Nesse caso, todos os componentes estão no estado sólido. Temos, como exemplo, as ligas metálicas.  

 

Exemplo: latão (Zn + Cu) 

 

 
 

Soluções gasosas 

Todos os componentes estão no estado gasosos. O exemplo mais comum é o do ar atmosférico, que é 

composto por gás oxigênio, gás nitrogênio e outros gases. 

 

 

Soluções líquidas 

Um pouco diferente das anteriores, nesse tipo de solução, pelo menos um dos componentes é líquido. 

Geralmente, teremos o solvente como líquido. 

 

Tipos Componentes Exemplo 

Gás + líquido Um gás e um líquido Água com gás 

Sólido + líquido Um sólido e um líquido Água do mar 

Líquido + líquido Dois líquidos Álcool etílico 

 

 

Classificação das soluções quanto à condutividade elétrica 

Solução iônica ou eletrolítica 

Haverá condução de eletricidade nesse tipo de solução. Isso ocorre devido à presença de íons livres, que 

podem ser obtidos pela adição de um soluto que sofre dissociações ou ionização.  

 

Exemplos:  

HCl(l) + H2O(l) 

HCl(l) → H+
(aq) + Cl–(aq) (ionização)  
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NaCl(s) + H2O(l) 

NaCl(s) → Na+
(aq) + Cl–(aq) (dissociação) 

 

A presença desses íons, nos dois casos, permite que haja uma condução de corrente elétrica. 

 

Solução molecular ou não eletrolítica 

Não haverá a condução de eletricidade neste caso. Esse tipo de solução ocorre, por exemplo, quando 

adicionamos açúcar em água. Como o açúcar (sacarose) é um composto molecular (ligação covalente), não 

haverá a formação desses íons livres, para que haja uma passagem de corrente elétrica. 
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Exercícios de vestibulares 

 

 

1. (Mackenzie, 2015) A solubilidade do cloreto de potássio (KCℓ),  em 100 g  de água, em função da 

temperatura, é mostrada na tabela abaixo: 

Temperatura (°C) Solubilidade (gKCℓ em 100 g de água) 

0 27,6 

10 31,0 

20 34,0 

30 37,0 

40 40,0 

50 42,6 

Ao preparar-se uma solução saturada de KCl em 500 g de água, a 40 °C e, posteriormente, ao resfriá-la, 

sob agitação, até 20 °C, é correto afirmar que: 

a) nada precipitará; 

b) precipitarão 6 g de KCℓ; 

c) precipitarão 9 g de KCℓ;    

d) precipitarão 30 g de KCℓ;    

e) precipitarão 45 g de KCℓ.    
 

2. (UCS, 2014) Os refrigerantes possuem dióxido de carbono dissolvido em água, de acordo com a 

equação química e a curva de solubilidade representadas abaixo. 

Equação química: CO2(g) + H2O(l) → H+
(aq) + HCO3

–
(aq)  

 

No processo de fabricação dos refrigerantes,  

a) o aumento da temperatura da água facilita a dissolução do CO2(g) na bebida.    

b) a diminuição da temperatura da água facilita a dissolução do CO2(g) na bebida.    

c) a diminuição da concentração de CO2(g) facilita sua dissolução na bebida.    

d) a dissolução do CO2(g) na bebida não é afetada pela temperatura da água.    

e) o ideal seria utilizar a temperatura da água em 25 °C, pois a solubilidade do CO2(g) é máxima.    
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3. A partir do diagrama a seguir, que relaciona a solubilidade de dois sais A e B com a temperatura, são 

feitas as afirmações:  

 

a) Existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à de B; 

b) A 20 °C, a solubilidade de A é menor que a de B; 

c) A 100 °C, a solubilidade de B é menor que a de A;  

d) A solubilidade de B mantém-se constante com o aumento da temperatura; 

e) A quantidade de B em 300 g de solução saturada à temperatura de 80 °C é igual a 150 g.  

 

 

 

4. (Acafe, 2016) O cloreto de potássio é um sal que adicionado ao cloreto de sódio é vendido 

comercialmente como “sal light”, com baixo teor de sódio. Dezoito gramas de cloreto de potássio estão 

dissolvidos em 200 g de água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de 60 °C. 

Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do 

soluto?  

Dados: considere a solubilidade do cloreto de potássio a 60 °C igual a 
45 g

100 g
 de água.  

a) 160 g.    

b) 120 g.    

c) 40 g.   

d) 80 g.    

e) 60 g.  
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5. (UCS, 2016) Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os 

coeficientes de solubilidade de substâncias químicas, em um determinado solvente, variam em função 

da temperatura. 

 

Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa correta.  

a) Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose.    

b) O aumento da temperatura de 10 °C para 40 °C favorece a solubilização do sulfato de cério (III) em 

água.    

c) A massa de nitrato de amônio que permanece em solução, quando a temperatura da água é 

reduzida de 80 °C para 40 °C, é de aproximadamente 100 g.    

d) A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica.    

e) A 0 °C todas as substâncias químicas são insolúveis em água.    

 

 

6. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A 

substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se encontra em menor 

quantidade é denominada de soluto. O cloreto de sódio NaCl forma solução homogênea com a água, 

em que é possível solubilizar, a 20 °C, 36 g de NaCl em 100 g de água. De posse dessas informações, 

uma solução em que 545 g de NaCl estão dissolvidos em 1,5 L de água a 20 °C sem corpo de fundo, é: 

a) insaturada;    

b) concentrada;    

c) supersaturada;    

d) diluída;    

e) pura. 
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7. (UPE, 2013) O gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas 

e pressão de 1 atm. 

 

A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar CORRETAMENTE que: 

a) compostos iônicos são insolúveis em água, na temperatura de 0 °C;    

b) o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta;    

c) sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura;    

d) a solubilidade de um sal depende, principalmente, da espécie catiônica presente no composto;    

e) a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura.    
 

 

8. (Acafe) Um técnico preparou 420 g de uma solução saturada de nitrato de potássio (KNO3, dissolvida 

em água) em um béquer a uma temperatura de 60 °C. Depois deixou a solução esfriar até uma 

temperatura de 40 °C, verificando a presença de um precipitado. A massa aproximada desse 

precipitado é: 

Dados: desconsidere a massa de água presente no precipitado 

 

a) 100 g;    

b) 60 g;  

c) 50 g;    

d) 320 g;    

e) 380 g. 
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9. (Enem) Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a 

maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma 

vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. 

Nesse contexto, devido a sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da 

precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. 

Tabela 1: Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água do mar a 25 °C 

Soluto Fórmula Solubilidade (g/kg de H2O) 

Brometo de sódio NaBr 1,20 x 103 

Carbonato de cálcio CaCO3 1,30 x 10-2 

Cloreto de sódio NaCℓ 3,60 x 102 

Cloreto de magnésio MgCℓ2 5,41 x 102 

Sulfato de magnésio MgSO4 3,60 x 102 

Sulfato de cálcio CaSO4 6,80 x 10-1 

PILOMBO, L. R. M.; MARCONDES, M.E.R.; GEPEC. Grupo de pesquisa em Educação Química. Química e Sobrevivência: 

Hidrosfera Fonte de Materiais. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado). 

 

Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 °C, 

por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, 

a seguinte ordem de precipitação será verificada:  

a) Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, cloreto de magnésio 

e, por último, brometo de sódio; 

b) Brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e, 

por último, carbonato de cálcio;    

c) Cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio 

e, por último, brometo de sódio;    

d) Brometo de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio e, 

por último, cloreto de magnésio;    

e) Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de magnésio 

e, por último, brometo de sódio.    
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10. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução 

exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z. A 

temperatura final da solução deverá ser igual a 20 °C. Observe as curvas de solubilidade dos sais, em 

gramas de soluto por 100 g de água: 

 

A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:  

a) 100;    

b) 110;   

c) 300;   

d) 330;   

e) 400. 

 

 

 

 

 

  

Sua específica é biológicas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/exercicios-solubilidade-69102c
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Gabaritos 
 
 
1. D 

Solução saturada a 40 °C → 40 g em 100 g de água 
        200 g em 500 g de água 

 
Solução saturada a 20 °C → 34 g em 100 g de água 
X g em 500 g de água → X = 170 
Precipitou: 200 - 170 = 30 g  

 
2. B 

Como podemos analisar pelo gráfico, a dissolução do dióxido de carbono em água é exotérmica, ou seja, 
é favorecida pelo abaixamento da temperatura. 

 
3. A 

Correto (T ≅ 40 °C): CS(A) = CS(B)  
 
4. A 

45 g – 100 g  
18 g – 40 g 
Como se tem uma massa de 200 g de água, mas o mínimo de água que se deve ter para solubilizar 18 g 
do sal são 40 g de água, para se chegar na resposta: 200 – 40 = 160 g 

 
5. D 

 
À medida que se aumenta a temperatura, a solubilidade do NaI também aumenta. 

 
6. C 

Como a densidade da água é de 1 g/cm3 → 1,5 L → 1,5 kg 
36 g – 100 g 
545 g – 1514 g → Será necessária uma massa de 1514 g de água. 
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7. C 

 
Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. 

 
8. A 

Msoluto + Msolvente = 420 g 
 
Solubilidade a 60 °C 
110 g em 100 g de água = 210 g de solução (x2) 
220 g em 200 g de água 
 
Solubilidade a 40 °C 
60 g em 100 g de água 
120 g em 200 g de água 
Cálculo do precipitado = 220 - 120 = 100 g 
 

9. A 
De acordo com os valores de solubilidade fornecidos na tabela, teremos: 
1,20 x 103 (NaBr) > 5,41 x 102 (MgCℓ2) > 3,60 x 102 (NaCℓ e MgSO4) > 6,80 x 10–1 (CaSO4) > 1,30 x 10–2 

(CaCO3). Os sais com menor solubilidade precipitarão antes, ou seja, carbonato de cálcio, sulfato de 
cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio.     

 
10. A 

Curva exotérmica de dissolução é apenas do X. 
Msoluto + Msolvente = 1100 g 
 
Sabemos que: 
10 g de X em 100 g de água (x10) 
100 g de X em 1000 g de água = 1100 g de solução 

 
 


