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• Soluções são misturas de aspecto homogêneo – possuem uma única fase 

-  composta por duas ou mais substâncias. 

• A substância que se dissolve é chamada soluto, enquanto que a 

substância que dissolve o soluto (ou os solutos) é denominada solvente 

(ou dissolvente). 
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COEFICIENTE DE SOLUBILIDADE (Cs)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 = 380g de NaCl 
1000g de água 

, a 15°C 
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1000g de água
a 15°C
1000g de água
a 15°C

1000g de água
a 15°C
1000g de água
a 15°C

1000g de água
a 15°C
1000g de água
a 15°C

350g de NaCl350g de NaCl

Dissolve totalmenteDissolve totalmente Dissolve totalmenteDissolve totalmente dissolve 380 gdissolve 380 g

20g

380g de NaCl380g de NaCl 400g de NaCl400g de NaCl
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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 

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  = 
380g de NaCl 
1000g de água 

, a 15°C 

1000g de água a 15°C

350g 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  = 
380g de NaCl 

1000g de água 
, a 15°C 

1000g de água a 15°C

380g de NaCl
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Cs = 380g de NaCl 
1000g de água 

, a 15°C 

1000g de água a 15°C

380g de NaCl

1000g de água a 15°C

20g

400g de NaCl

SATURADA SEM CORPO DE FUNDO SATURADA COM CORPO DE FUNDO
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Cs = 380g de NaCl 
1000g de água 

, a 15°C 

1000g
de água

20g

400g de NaCl

RESFRIAMENTO

LENTO

15°C 

TODO SOLUTO

CONTINUA DISSOLVIDO
SOLUÇÃO SUPERSATURADA
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Analisando as Curvas de Solubilidade

a) Solução saturada => pontos na curva, II e IV.

b) Solução Insaturada => pontos abaixo da curva, V e VI.

c) Solução supersaturada => pontos acima da curva, I e III.
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Sal hidratado 
A curva de solubilidade de sais hidratados (do tipo CaCl2 · nH2O) apresenta um 
aspecto incomum: ela possui pontos de inflexão (um “bico” na curva) que 
mostram as temperaturas em que o sal sofre desidratação (perda de água). 
Veja o gráfico a seguir:

• A 30 e 45°C ocorrem as desidratações do sal, esses pontos são conhecidos como 
Pontos de Inflexões. Salienta-se que a estrutura cristalina dos sais, após a 
desidratações, muda.
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Dissolução endotérmica e exotérmica

a) Curva I representa uma dissolução endotérmica, pois o aumento da temperatura 
favorece a solubilidade.

b) Curva II representa uma dissolução exotérmica, pois a diminuição da 
temperatura favorece a solubilidade.
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SOLUBILIDADE DE GASES EM LÍQUIDOS

• A solubilidade (S) de gases em líquidos possui um comportamento diferenciado, pois 
depende, além da temperatura, também da pressão. Assim, quando ocorre o 
aumento  da pressão parcial do gás (Pgás) que se deseja dissolver, observa-se um 
aumento da solubilidade desse gás. Esse efeito é usado no engarrafamento de 
refrigerantes, em que a solubilidade de CO2 necessita ser aumentada e é descrito 
pela Lei de Henry:

onde kH é a constante da Lei de Henry e depende do gás, do solvente e da 
temperatura. 

• Além disso, percebemos que os gases apresentam solubilidade inversamente 
proporcional à temperatura. 

S = kH · Pgás
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1. O soro fisiológico pode ser utilizado em diversos procedimentos caseiros, como 
para limpar feridas e machucados, para higiene nasal ou para limpeza de lentes de 
contato. Normalmente é uma solução a 0,9% de cloreto de sódio em água. Em caso 
de necessidade, pode ser feito em casa, fervendo-se previamente a água utilizada 
para fazer soro. Foi necessário preparar 0,5 litro dessa solução.

Marque a alternativa que apresenta respectivamente a quantidade de cloreto de 
sódio necessária para essa preparação e a concentração molar dessa solução.
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2. Estudantes de química da UECE prepararam uma solução  0,2 mol/L de uma 
substância de fórmula genérica M(OH)x      

Dissolvendo 2,24 g do composto em  200 mL  de solução. A fórmula do soluto é
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3. Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela 
solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas 
dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração de 60% (m/m) e 
densidade de 1,4 kg/L. O volume de 2,0 mL dessa solução é solubilizado em 
quantidade de etanol suficiente para obter 100 mL de solução de nital.

Com base nas informações, a concentração de ácido nítrico, em g. L-1  é igual a:
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4. Para o tratamento de  60.000L de água de um reservatório, foram adicionados  20 L de 
solução saturada de sulfato de alumínio, sal que possui as seguintes propriedades:

Massa molar: 342 g. mol-1

Solubilidade em água: 900 g. L-1

Desprezando a variação de volume, a concentração de sulfato de alumínio no 
reservatório, em mol. L-1
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5. De acordo com um comunicado emitido pela Academia Americana de Pediatria, em 
2015, não existem problemas na higienização dos dentes dos bebês e das crianças com 
cremes dentais que contêm flúor em sua composição. No entanto, esses produtos devem 
apresentar uma concentração de flúor entre 0,054 e 0,13 (título em massa), para se obter 
uma proteção adequada contra as cáries. 
 
Foram realizados testes de qualidade relativos à presença do flúor nos seguintes cremes 
dentais recomendados para bebês e crianças:
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6. Uma forma de tratamento da insuficiência renal é a diálise, que funciona como 
substituta dos rins, eliminando as substâncias tóxicas e o excesso de água do organismo. 
Há duas modalidades de diálise: a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na diálise 
peritoneal, um cateter é colocado no abdome do paciente, através do qual é introduzida 
uma solução polieletrolítica. Uma determinada solução para diálise peritoneal apresenta, 
em cada 100 mL de volume, 4,5 g de Glicose (C6H12O6) e 0,585 g de cloreto de sódio 
(NaCl).

Assinale a alternativa com as concentrações em mol/L da glicose e do cloreto de sódio, 
respectivamente, na solução para diálise peritoneal acima descrita. 
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7. O estudo da concentração de soluções aquosas faz-se necessário em muitos 
ramos da indústria química onde há necessidade de quantidades exatas de 
componentes químicos reacionais. Entre os ramos da indústria química que utilizam 
conhecimentos de concentrações podem ser citados o de tratamento de água e 
efluentes e a indústria cosmética. Um volume de  50,00 mL de uma solução de 
MgCl2 a 2,0 mol/L é diluído até 1 litro de volume final. Sabendo que soluções 
diluídas de MgCl2 são totalmente solúveis e dissociáveis (α = 1), podemos afirmar 
que a concentração, em mol/L, de íons cloreto na nova solução após a diluição será 
de: 
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8. Analise o gráfico:

O conhecimento da solubilidade de sais em água é importante para a realização de 
atividades em laboratórios e nos procedimentos médicos que envolvam a utilização 
desses compostos químicos. A dissolução dessas substâncias químicas em água é 
influenciada pela temperatura, como mostra o gráfico que apresenta as curvas de 
solubilidade do nitrato de potássio, KNO3(s) , do cromato de potássio, K2CrO4(s), do cloreto 
de sódio, NaCl(s), e do sulfato de cério, Ce2(SO4)2.
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9. Um técnico de laboratório necessita preparar 500 mL de uma solução de HNO3 que 
tenha a concentração igual a 0,5 mol/L. No estoque do laboratório, há uma solução 
concentrada desse ácido a 63% m/m, com uma densidade aproximadamente igual a 1,5 
g .mL-1 . O volume aproximado, da solução concentrada, que o técnico deve emitir, em 
mL, para preparar a solução de ácido nítrico, é.
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10. O leite de magnésia, usado como antiácido e laxante, contém em sua 
formulação o composto Mg(OH)2. A concentração de uma amostra de 10 mL de 
leite de magnésia que foi titulada com 12,5 mL de HCl 0,5 mol/L é, em mol/L, de, 
aproximadamente,

a) 0,1
b) 0,3
c) 0,5
d) 0,6
e) 1,2
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