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DATA: 28/02 

Conteúdos:
- SOLUÇÕES

OBJETIVO da aula:
- Apresentar a importância e aplicações das

Soluções e correlaciona-los com o cotidiano
do aluno.



SOLUÇÕES
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Quando juntamos duas

substâncias químicas diferentes

e, não houver reação química

entre elas, isto é, não houver

formação de nova(s)

espécie(s), teremos uma

MISTURA.
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SOLUÇÃO = MISTURA HOMOGÊNEA



Quando na mistura

tiver apenas uma única fase 

em toda a sua extensão 

teremos uma

MISTURA HOMOGÊNEA 

Quando na mistura tiver mais 

de uma fase em toda a sua 

extensão teremos uma 

MISTURA HETEROGÊNEA
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SOLUÇÕES

ÁGUA + ÓLEOGASOLINA + ÁLCOOL
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FASE DE UMA MISTURA: 

SÃO AS PORÇÕES QUE COMPÕEM A MISTURA

COMPONENTE DE UMA MISTURA: 

SÃO AS SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM A MISTURA

EXEMPLOS

ÁGUA  +  ÓLEO + GELO

Nº DE FASES:

Nº DE COMPONENTES:



Em uma mistura de duas substâncias químicas

diferentes, pode ocorrer a disseminação, sob forma de

pequenas partículas, de uma espécie na outra

Neste caso o sistema recebe o nome de 

DISPERSÃO 
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A espécie química disseminada na forma de

pequenas partículas é o DISPERSO e, a outra

espécie é o DISPERGENTE

ÁGUA     +     AÇÚCAR

DISPERGENTE DISPERSO
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Quando na dispersão o disperso possui tamanho médio

de até 10 – 7 cm a dispersão receberá o nome especial

de SOLUÇÃO.

Nas SOLUÇÕES: 

DISPERGENTE DISPERSO

SOLVENTE SOLUTO
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ÁGUA     +        AÇÚCAR
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100g de água
a 15°C

100g de água
a 15°C

100g de água
a 15°C

35g de NaCl

dissolve

totalmente

dissolve

totalmente
dissolve 38 g

20g

38g de NaCl 40g de NaCl
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COEFICIENTE DE SOLUBILIDADE (Cs)

É a quantidade máxima de um SOLUTO capaz de se

dissolver em uma quantidade fixa de SOLVENTE, em certas

condições (temperatura e pressão)

Cs = 
38g de NaCl

100g de água 
, a 15°C 
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Quando na solução temos uma quantidade de soluto MENOR

que o máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade a

solução será classificada como SOLUÇÃO INSATURADA

Cs = 
38g de NaCl

100g de água 
, a 15°C 

100g de água a 15°C

35g de NaCl
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Quando na solução temos uma quantidade de soluto IGUAL ao

máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade a solução

será classificada como SOLUÇÃO SATURADA

Cs = 
38g de NaCl

100g de água 
, a 15°C 

100g de água a 15°C

38g de NaCl
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Cs = 
38g de NaCl

100g de água 
, a 15°C 

100g de água a 15°C

38g de NaCl

100g de água a 15°C

20g

40g de NaCl

SATURADA SATURADA

SEM CORPO DE FUNDO COM CORPO DE FUNDO
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Cs = 
38g de NaCl

100g de água 
, a 15°C 

100g

de água

20g

40g de NaCl

15°C 

AQUECIMENTO

40°C 

RESFRIAMENTO

LENTO

15°C 

TODO SOLUTO

CONTINUA DISSOLVIDO

SOLUÇÃO

SUPERSATURADA
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EXERCÍCIO DE CLASSE
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01) Um determinado sal tem coeficiente de

solubilidade igual a 34g / 100g de água, a 20ºC.

Tendo-se 450 g de água a 20ºC, a quantidade, em

gramas, desse sal, que permite preparar uma

solução saturada, é de:

a) 484 g.

b) 450 g.

c) 340 g.

d) 216 g.

e) 153 g.

34g de sal
100g de água

=

m450g

salágua

Cs

34g100g

m450

34100 =

100 x m = 34 x 450

100
m =

15300 m = 153g
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02) A solubilidade do ácido bórico (H3BO3), a 20°C, é de 5 g

em 100 g e água. Adicionando-se 200 g de H3BO3 em 1,00

kg de água, a 20°C, quantos gramas de ácido restam na

fase sólida?

a) 50 g.

b) 75 g.

c) 100 g.

d) 150 g.

e) 175 g.
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5g de ácido

100g de água
=Cs

m1Kg

ácidoágua

5g100g
1000g m1000

5100 = 100  x m  =  5  x 1000

100 x m  = 5000

100
m =

5000
m  =  50 g dissolvidos

Restam na fase sólida =  200  – 50  =  150 g 
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03) A massa máxima de cloreto de potássio (KCl) que se

consegue dissolver em 50g de água a 20°C é:

(Dado a solubilidade: 34g KCl/100g H2O a 20°C)

a) 34g

b) 68g

c) 17g

d) 50g

e) 100g

34g KCl ..........100g H2O

X .................. 50g H2O

100 . X = 34 . 50

100
X 1700= X = 17g
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Analisando um gráfico de solubilidade podemos destacar três regiões
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CURVAS DE SOLUBILIDADE
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A temperatura e a pressão têm influência na solubilidade

de um sólido e de um gás em um líquido.

Quando a solubilidade aumenta com o aumento da

temperatura, teremos uma solubilidade ENDOTÉRMICA
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Quando a solubilidade diminui com o aumento da temperatura,

teremos uma solubilidade EXOTÉRMICA
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02) Admita que a solubilidade de um sal aumenta linearmente com

a temperatura a 40ºC; 70g desse sal originam 420g de uma

solução aquosa saturada. Elevando-se a temperatura dessa

solução a 80ºC, a saturação da solução é mantida adicionando-se a

70g do sal. Quantos gramas desse sal são dissolvidos em 50g de

água a 60ºC?

a)15,0g;

b)45,0g;

c)40,0g;

d)20,0g;

e)30,0g.
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40ºC: Cs =
70g do sal

350g de H2O
80ºC: Cs =

140g do sal

350g de H2O

60ºC: Cs =
105g do sal

350g de H2O

105

350

m

50
= 350  x m   =  105 x 50

m   =
5250

350

m   =  15g
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