
FÍSICO - QUÍMICA

SOLUÇÕES

PROF. JACKSON ALVES



Soluções
Conceitos básicos

misturas homogêneas

(sem alteração química) entre soluto e solvente.

Solução = soluto + solvente 



Estado Físico das soluções

Soluções líquidas Ex: H2O e NaOH

Soluções sólidas Ex: ligas metálicas

Soluções gasosas Ex: ar atmosférico



Observações e informações

n-gases = 1 fase

Regra de 

Fases
n-sólidos = n-fases

Vários pedaços de 

um mesmo sólido = 1 fase (descontínua)



Em uma solução sólida um componente está
Homogeneamente disperso em outro.

Os exemplos mais comuns são as ligas metálicas
e os amálgamas*.



Aplicações das ligas

Liga                     Metais                  Aplicações comuns

Fe,C (0,03% a 1,4%), 

pode conter:Mn,Cr,V,Ni,Cu
Aço Construções, etc

Aço inox
Fe,C,Cr (18% a 20%) e 

Ni (8% a 12%)
Talheres, equip. cirúrgicos

alnico Aℓ, Ni, Co, Cu, Fe Magnetos de auto-falantes

amálgama

Ligas de Mg

Metal de solda

Níquel-crômio

Ouro branco

Ouro x quilates

Ag, Hg, (Sn, Zn, Cu)

Aℓ, Mg

Pb, Sn

Ni, Cr, Fe

Au, Ag

Au, Cu e/ou Ag

Obturações dentárias

Bicicletas, aviões, etc.

solda

Resistores elétricos

joalheria

Joalheria, odontologia



Aplicações das ligas

Liga                     Metais                  Aplicações comuns

Bronze ≈ 90% de Cu e 10% de Sn Moedas, engrenagens, etc.

Latão

Prata de lei

Cu(67%), Zn(33%)

Ag(90%), Cu(10%)

Tubos, arruelas, etc.

Moedas, baixelas, etc.

Nota:

Amálgamas são misturas sólidas ou líquidas do mercúrio

com outros metais. Quase todos os metais formam 

amálgamas, exceto, ferro e platina.



A solubilidade de um gás em um líquido depende da

temperatura e da pressão.

Com o aumento da temperatura a solubilidade de

um gás num líquido diminui.

Solubilidade

Temperatura

N2

CO2

O2

“O gás dissolvido escapa.”



Qdo o gás é pressionado a ocupar um menor volume, um maior nº

de moléculas do gás passa para a solução.

Lei de Henry: “A solubilidade de um gás em um líquido é diretamente

Proporcional à pressão do gás.” S = k x P

Um exemplo do que afirma a Lei de Henry é a solubilidade do gás nitrogênio 

(N2) no sangue de um mergulhador. À medida que o mergulhador desce, a 

solubilidade de N2 na corrente sanguínea aumenta e, como esse gás não é 

metabolizado pelo organismo, fica em excesso até que a pressão diminua, e 

daí, seja eliminado. Ao retornar à superfície, o mergulhador deve ser de modo 

lento e cuidadoso, do contrário, o N2 pode borbulhar na corrente sanguínea, 

causando a doença descompressiva.



SOLUBILIDADE OU COEFICIENTE DE 
SOLUBILIDADE (CS)

É A QUANTIDADE MÁXIMA DE SOLUTO PARA SATURAR UMA 

QUANTIDADE FIXA DE SOLVENTE.

Solvente

100 g

soluto

Solução saturada



A SOLUBILIDADE DE UM SÓLIDO EM UM LÍQUIDO 
VARIA MUITO COM A TEMPERATURA
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SOLUÇÕES: DILUÍDA VS CONCENTRADA

Solução diluída Solução concentrada

Soluto X

T ºC

baixa relação entre 
soluto/solvente

alta relação entre 
soluto/solvente



Curva de Solubilidade

A Curva de Solubilidade é representada por um gráfico “g do 

soluto/solvente x temperatura”



Regiões da curva (gráfico)



Aplicação

A) O que acontece com a solubilidade de cada substância com o 

aumento da temperatura?

B) Qual é a maior quantidade de cada substância que se pode dissolver 

em 100 g de água a 60ºC ?



C) Que substância é mais solúvel em água a 30ºC e a 50ºC ?

D) Que massa de cada substância satura 400 g de água a 30ºC?

E) Que massa de A deve precipitar se uma solução saturada dessa 

substância em 100 g de água, a 60ºC, for rapidamente resfriada até 

30ºC?



A) R.: As solubilidades de A e B aumentam e a solubilidade de C 

diminui.

B) R.: mA = 50 g; mB ~25 g; mC ~13 g.

C) R.: A 30º é a substância C, a 50ºC é a substância A.

D) R.: mA = 80 g; mB = 40 g; mC = 120 g.

E) R.: 30 g.

RESPOSTAS



SOLUÇÃO 
SATURADA

Máxima relação possível soluto/solvente para se ter uma fase.

Logo: uma solução saturada não precisa ser concentrada.

Ex: O Cs doMgF2 a 18ºC é de 0,0076 g/100 ml de água.

100 ml de H2O

0,0076g de MgF2 Solução diluída
(+solvente/-soluto)

Solução saturada pois
o Cs foi atingido.



SOLUÇÃO SUPERSATURADA

Há mais soluto dissolvido do que o limite determinado pelo Cs.

60g de NaCH3COO

100g de água

50ºC

Soluto todo dissolvido

20ºC

Homogênea

Obs: Coef.Solub. Do acetato de sódio
A 20ºC, 46,5g/100g de água.

Logo a solução acima está supersaturada



SOLUÇÃO SUPERSATURADA

20ºC

60g de NaCH3COO

Cs acetato de sódio a 20ºC, 46,5g/100g de água.

Se agitarmos o recipiente

Podemos provocar a deposição imediata de

13,5g de acetato (60 – 45,5).

Logo 45,5 continuam em solução e 13,5g

formam um corpo de chão ou precipitado.



EXERCÍCIOS

01.(UPF-RS) É POSSÍVEL PREPARAR DUAS SOLUÇÕES AQUOSAS DE UM 

MESMO SOLUTO COM CONCENTRAÇÕES DIFERENTES QUANDO:

A) a curva de solubilidade do referido soluto apresentar pontos de 

inflexão.

B) as soluções forem preparadas e mantidas em temperaturas 

diferentes.

C) o coeficiente de solubilidade for infinito.

D) o soluto for pouco solúvel no referido solvente.

E) o soluto for um composto iônico totalmente dissociado em solução.



02.Certa substância apresenta os seguintes coeficientes de 

solubilidade: Cs = 25g/100g de H2O a 20ºC; Cs = 40g/100g de H2O a 

60ºC. 2 Kg de uma solução saturada a 20ºC dessa substância foi 

aquecida a 60ºC. Que massa de soluto pode ainda ser adicionada 

para se obter uma solução saturada nesta última temperatura?



03. Foram agitados 39 g de nitrato de cálcio com 25 g de água a 18ºC. O 

sistema resultou heterogêneo e por filtração foram obtidos 57,5 g de 

solução saturada. Qual o valor do Cs do sal a 18ºC?

a) 120g/100g
b) 150g/100g
c) 170g/100g
d) 130g/100g
e) 140g/100g



04. (Fuvest) 160 g de uma solução aquosa saturada de sacarose a 
30ºC são resfriados a 0ºC. Quanto do açúcar se cristaliza?

Temperatura ºC CS da sacarose 
g/100gde H2O

0 180

30 220

a) 20 g          b) 40 g         c) 50 g         d) 64 g         e) 90 g



05.(Unicamp) Em 150 mL de uma solução aquosa saturada de um sal, a 

20ºC, existem dissolvidos 42 g de soluto. Levando-se em conta que a 

densidade dessa solução é 1,68 g/mL, calcule o Cs do sal nessa 

temperatura, representa-o em gramas de sal por 100 g de água.



Respostas

01. B) as soluções forem preparadas e mantidas em temperaturas diferentes.

02.  

20ºC – 25g – 100g de H2O

60ºC – 40g – 100g de H2O

20ºC → 60ºC podemos adicionar 15g de soluto em 125g de solução.

Então: 15g → 125g de sol. saturada

X → 2000g de sol.

125x = 30.000

X= 30.000/125

X = 240g



03. D (Resolução)

39g(soluto) + 25g(solvente) = 64g(solução c/ excesso)

64g – 57,5g (obtido por filtração) = 6,5g excesso de soluto

39g(soluto) – 6,5(excesso de soluto) = 32,5g(soluto real)

Então: 32,5g → 25g de H2O

X → 100g de H2O

Logo: x = 130g

04. A (Resolução)

De acordo com os dados de 30ºC → 0ºC cristaliza 40 g, já que

320 g(solução a 30ºC) – 280 g(solução a 0ºC) = 40 g(açúcar 

cristalizado)

Então: 40 g → 320 g

X → 160 g

320 x = 6400

X= 6400/320

X = 20 g



05. Resolução:

Pela densidade temos: 1,68 g → 1 mL

X → 150 mL, logo x = 252 g (solução saturada)

Como solução é soluto + solvente, temos ainda que:

252 g(solução) – 42 g(soluto) = 210 g de H2O(solvente)

Então: 42 g → 210 g

X → 100 g

X = 20 g, logo o Cs é 20 g/100 g de H20 a 20ºC


