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Em uma mistura de duas espécies 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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Nas SOLUÇÕES: 

DISPERGENTE DISPERSO

SOLVENTE SOLUTO
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SOLUÇÕES são misturas homogêneas 

de duas ou mais substâncias.

SOLUÇÃO = SOLUTO + SOLVENTE

menor proporção
em geral H2O

Exemplos:                          

açúcar em água, ar, ligas metálicas,...
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É a quantidade máxima de um SOLUTO capaz de se dissolver
em uma quantidade fixa de SOLVENTE, em certas condições
(temperatura e pressão)
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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
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Tomando-se como base o COEFICIENTE DE SOLUBILIDADE as soluções

podem ser:

- INSATURADAS: m(soluto dissolvido) < C.S.

Ex: 3,0 g NaCl/100 g H2O, à 20o C

- SATURADAS: m(soluto dissolvido) = C.S.

Ex: 36 g NaCl/100 g H2O, à 20o C

- SUPERSATURADAS: m(soluto dissolvido) > C.S.

Ex: 38g NaCl/100 g H2O, à 20oC



Analisando um gráfico de solubilidade podemos destacar três regiões
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01.Considere as afirmações a respeito das soluções:
I – Na mistura ÁGUA + SAL o dispergente é o sal e o disperso é a água.
II – Quando na solução temos uma quantidade de soluto MENOR que o máximo
permitido pelo coeficiente de solubilidade a solução será classificada como solução
SATURADA
III – Quando na solução temos uma quantidade de soluto IGUAL ao máximo permitido
pelo coeficiente de solubilidade a solução será classificada como solução SATURADA
IV – Quando na mistura tiver apenas uma única fase em toda a sua extensão teremos
uma MISTURA HOMOGÊNEA
Assinale a alternativa correta:
a) somente II está correta.
b) somente II e IV estão corretas.
c) somente I está correta.
d) somente I, II e III estão corretas.
e) somente III e IV estão corretas.

11



02. A massa máxima de cloreto de potássio(KCl) que se consegue
dissolver em 300g de água a 20°C é:
(Dado a solubilidade: 34g KCl/100g H2O a 20°C)

a) 84g

b) 98g

c) 102g

d) 120g

e) 122g

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

X .................... 300g H2O

100 . X = 34 . 300

100
X

10200
= X = 102g
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03.Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a
28g / 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) 114 g.
b) 118 g.
c) 120 g.
d) 122 g.
e) 126 g.

28g de sal

100g de água
=

m450g

salágua

Cs

28g100g

m450

28100 =

100 x m = 28 x 450

100
m =

12600 m = 126g
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04) A solubilidade de um ácido, a 20°C, é de 8g em 100g e água.
Adicionando-se 200 g deste ácido em 1kg de água, a 20°C, quantos
gramas de ácido restam na fase sólida?

a) 80 g.
b) 95 g.
c) 100 g.
d) 120 g.
e) 175 g.
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8g de ácido
100g de água

=Cs

m1Kg

ácidoágua

8g100g
1000g m1000

8100 = 100  x m  =  8  x 1000

100 x m  = 8000

100
m = 8000 m  =  80 g dissolvidos

Restam na fase sólida =  200  – 80  =  120 g 
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05. Ao acrescentar 40 g de nitrato de sódio (NaNO3) a 800 g de água
a 20ºC, obtém-se uma solução saturada desse sal. Encontre a
solubilidade do nitrato de sódio em 100 g de água nessa
temperatura:

a) 2 g.
b) 5 g.
c) 10 g.
d) 15 g.
e) 20 g.
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Alternativa “b”.

40 g de nitrato de sódio ------- 800 g de água

x---------------------- 100 g de água

X = 40 x 100

800

x = 5 g.
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06.Foram misturados e agitados 200g de sulfato de amônio com 200g de
água, resultando num sistema heterogêneo que, por filtração, forneceu 10g
de resíduo. Calcule o Coeficiente de solubilidade do sal na temperatura em
que a experiência foi realizada.

a) 75 g.
b) 76 g.
c) 95 g.
d) 100 g.
e) 108 g.
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Alternativa “c”.
Como foram utilizados 200g do sal para cada 200g de água e
após filtração restou um massa de 10g do sal, então na
realidade, conseguiu-se dissolver apenas 190du sal.

190g sal_____200g água

xg sal_______100g água

X = 190 x 100

200

x= 95 g do sal
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07. Considere o gráfico, representativo da curva
de solubilidade do ácido bórico em água:

Adicionando-se 200 g de H3BO3 em 1,00 kg de água, a 20 °C, quantos gramas do ácido
restam na fase sólida?
a) 50,0 b) 75,0 c) 100 d) 150 e) 175
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Alternativa “d”.

5g do ácido (H3BO3) ------------ 100 g de água

x---------------------- 1000 g de água

X = 50 x 1000

100 x = 50g de H3BO3.

DOS 200g DE H3BO3 ADICIONADOS SERÃO DISSOLVIDOS.

Restam na fase sólida 200  – 50  =  150g H3BO3
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08. Observe a tabela de solubilidade abaixo para várias
substâncias:

Classifique o tipo de solução (saturada, insaturada ou supersaturada) que obteremos se
adicionarmos essas massas de soluto a 100 g de água, à temperatura de 20ºC:
50 g de NaCℓ; 33,0 g de açúcar; 5,0 g de KCℓ.
a) Saturada, supersaturada, insaturada.
b) Saturada, insaturada, saturada.
c) Insaturada, saturada, supersaturada.
d) Supersaturada, insaturada, saturada.
e) Saturada, saturada, insaturada
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