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2. SOLUÇÕES 

 

I. INTRODUÇÃO 

Soluções são misturas homogêneas de dois ou mais componentes, 

sendo que estes estão misturados uniformemente em nível molecular. Em 

nosso cotidiano temos diversos exemplos de soluções, como por exemplo, o ar 

atmosférico, a água do mar, ligas metálicas como o latão e o bronze, etc. 

É importante se conhecer o processo de dissolução em nível molecular 

de uma substância em outra. Atualmente sabemos quais fatores afetam a 

dissolução, especialmente aqueles envolvidos na dissolução de um sólido ou 

líquido em um líquido: a importância das interações envolvidas entre as 

espécies solubilizadas de soluto e as moléculas do solvente, a intensidade 

dessas interações a partir da absorção ou liberação de calor do processo e o 

como a quantidade de soluto dissolvido é influenciada pela temperatura.  

A natureza das interações soluto-solvente determina se uma substância 

será solúvel em outra. As interações envolvidas entre soluto e solvente são 

aquelas conhecidas como forças intermoleculares: interação íon-dipolo, dipolo-

dipolo, Forças de London e ligação hidrogênio.  

Os resultados experimentais mostram que durante o processo de 

dissolução existe absorção ou liberação de calor (entalpia de dissolução, 

∆solH). Isto se deve a diferenças na interação soluto-solvente, soluto-soluto e 

solvente-solvente. O valor de ∆solH também é importante para que possamos 

determinar a espontaneidade do processo de dissolução e então compreender 

porque algumas substâncias não são solúveis em outra em qualquer 

proporção, ou seja, temos situações em que o processo se torna não 

espontâneo. A quantidade de soluto dissolvida em uma dada quantidade de 

solvente a uma dada temperatura é chamada solubilidade. O gráfico da 

solubilidade em função da temperatura é a curva de solubilidade de uma 

substância. 

Quando adicionamos um soluto sólido em um solvente se inicia o 

processo de dissolução. Continuamos a adicionar o soluto, até que este se 

deposite no fundo do frasco. Neste ponto temos uma solução saturada, pois 

alcançamos a solubilidade da substância. Uma solução em equilíbrio com o 
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soluto não dissolvido é saturada. O soluto adicional não se dissolverá se 

adicionado a uma solução saturada. 

Sob condições adequadas é, às vezes, possível formar soluções que 

contenham quantidade maior de soluto que a necessária para formar uma 

solução saturada. Tais soluções são chamadas supersaturadas e são 

bastante instáveis, bastando uma pequena perturbação mecânica para que o 

excesso de sal cristalize. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

 Os objetivos da aula são determinar a curva de solubilidade de um sal e 

observar os fatores que influenciam na solubilidade de um composto em outro. 

 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

III.1. Elaboração da curva de solubilidade de um sal 

 

A partir de uma solução saturada de cloreto de potássio, KCl, (ou outro 

sal indicado pelo professor como, por exemplo, KNO3, MgSO4, ZnSO4, Na3PO4, 

Na2SO4, MnSO4, K2SO4, CaCl2, MnSO4, Ca(NO3)2, etc.) a uma dada 

temperatura, determinar, por evaporação da água, a massa de sal contida num 

certo volume de água. 

O trabalho é realizado em dupla. Cada dupla determina a solubilidade 

do cloreto de potássio a uma dada temperatura, que será indicada pelo 

professor.  

Verifique, com ajuda do handbook, a solubilidade do cloreto de 

potássio. 

 

PROCEDIMENTO: Colocar num becher pequeno 10,0 a 15,0 mL de água, 

adicionar o sal bem triturado até obter uma solução saturada à temperatura 

indicada. Para resfriamento use uma bacia com gelo. Para aquecimento 

prepare um sistema conforme a figura a seguir: 
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Aquecer a água do becher maior até a temperatura requerida e manter 

a temperatura do becher menor constante. Acrescentar sólido até que este não 

se dissolva mais, ou seja, até a solução ficar saturada. Controle a temperatura 

e agite a solução, bem como a água de aquecimento. NÃO AGITE COM O 

TERMÔMETRO! Depois de 10 a 15 minutos em temperatura constante, anote 

o valor da temperatura. Retirar o termômetro e deixar a solução saturada em 

repouso, para a sedimentação dos cristais. Passar o líquido rapidamente para 

uma cápsula de porcelana seca e tarada, deixando os cristais no becher. Pesar 

a cápsula com a solução. 

Usando o bico de Bunsen e uma tela de amianto ou uma placa de 

aquecimento, evaporar o líquido da cápsula até a secura. Nesta etapa inicie a 

2a parte da aula. Na fase final use a chama fraca para evitar salpicos de 

solução, onde se perde substância e pode causar acidente.  

Depois que a cápsula estiver bem seca, colocá-la na estufa à 110 oC 

durante ≈ 15 minutos, esfriar em dessecador e pesar. Repetir este 

procedimento até o peso constante.  

 

 Peso da cápsula: vazia _____________________ 

 

  : com solução _______________ 

 

  : com sal seco _____________ 
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 Peso da solução: _______________ 

 

 Peso do sal seco: _____________ 

 

Com os dados obtidos calcule a solubilidade do sal em gramas por 100 

g de água e em mol L-1. Coloque no quadro negro, numa tabela, os nomes da 

dupla, a temperatura e a solubilidade obtida. 

Com os resultados da tabela, construir o gráfico de solubilidade do sal 

em estudo. Coloque na abcissa a temperatura, e na ordenada à concentração. 

Entregar este gráfico na próxima aula! 

 

III.2. Solução supersaturada 

 

Dissolver, em um tubo de ensaio, 1,0 g de acetato de sódio anidro, 

CH3COONa, em ≅ 1,0 mL de água ou 1,5 g de acetato de sódio hidratado, 

CH3COONa.3H2O, em ≅ 0,5 mL de água. Aquecer até solubilização total. 

Resfriar o tubo sem agitar e em seguida adicionar um pequeno cristal de 

acetato de sódio e observar. 

Solubilize novamente o acetato, por aquecimento, e resfrie sem 

agitação. Com um bastão de vidro atrite as paredes internas do tubo de ensaio 

e observe o que ocorre. 

Verifique a solubilidade deste sal no handbook. 

 

III.3. Calor de dissolução 

 

Em um tubo de ensaio com ≅ 1 mL de água adicione 1 a 2 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado (H2SO4 18,0 mol L-1; ATENÇÃO: CUIDADO!). 

Ocorre aquecimento ou resfriamento da solução? Este processo é exo- ou 

endotérmico?  

 Em um tubo de ensaio com ≅ 1,0 mL de água adicione alguns cristais de 

cloreto de amônio, NH4Cl. Verifique o efeito térmico que ocorre. 
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Quando se dissolve um sólido em um líquido se tem dois efeitos 

atuando: a) rompimento das forças eletrostáticas do retículo cristalino (Energia 

do Retículo Cristalino - ERC), que é um processo endotérmico, b) formação de 

ligações através da solvatação do soluto (Energia de Solvatação-ES), que é um 

processo exotérmico. O calor de dissolução é a resultante destes dois efeitos. 

 

III.4. Influência da temperatura na solubilidade 

 

Verifique no handbook a solubilidade dos sais. 

 

Em um tubo de ensaio com ≅1,0 mL de água adicione 1,5 g de nitrato de 

potássio, KNO3. Dissolva todo o sal por aquecimento e deixe a solução esfriar. 

Quando a solução estiver fria observe e justifique o que ocorreu. 

Aquecer, no tubo de ensaio, ≅ 1,0 mL de solução saturada de acetato de 

cálcio, Ca(CH3COO)2. OBSERVE o que ocorre. Esfrie o tubo de ensaio e 

observe novamente. 

 

III.5. Líquidos miscíveis e imiscíveis 

 

Em um tubo de ensaio misturar 0,5 mL de água com 0,5 mL de etanol. 

Ocorre separação de fases? 

Em um tubo de ensaio misturar ≅ 1,0 mL de água com 0,5 mL de éter de 

petróleo. Observe! 

Em um tubo de ensaio colocar 1,0 a 2,0 mL de solução aquosa de 

bromo (CUIDADO!). Adicionar 0,5 mL de éter de petróleo e agitar. Verifique a 

cor da fase orgânica e explicar o ocorrido. 

Em um tubo de ensaio colocar 2,0 a 3,0 mL de solução aquosa de iodo e 

agitar com 1,0 mL de éter de petróleo. Verifique a cor do solvente orgânico e 

explicar o ocorrido. 

 ATENÇÃO! PREPARAR O GRÁFICO DA TABELA 1 PARA A 

PRÓXIMA AULA! 

 

IV. CÁLCULOS E QUESTÕES 


