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Introdução: Sistemas Dispersos

Soluções 

verdadeiras

Dispersões 

coloidais

Suspensões  ou 

dispersões 

grosseiras

Diâmetro médio 

das partículas 

dispersas

Classificação 

quanto ao número 

de fases

Separa por 

filtração?

Separa por 

sedimentação?

Exemplos

Menor que 1 nm 

(10-9 m)
De 1 nm a 1 μm

Maior que 1 μm 

(10-6 m)

Sistemas 

homogêneos

Sistemas 

heterogêneos

Sistemas 

heterogêneos

SimNão

Somente 

ultrafiltração

Somente 

ultracentrifugação

Gasolina, soro 

fisiológico e ar.

Leite, sangue e 

nuvens.

Suco de caju e 

água barrenta

SimNão

Dispersante, 

fase contínua 

ou externa

Disperso, fase 

descontínua ou 

interna



Condutividade elétrica de soluções



Soluções moleculares ou não-eletrolíticas

Não conduzem eletricidade.

Tanto as partículas do 

dispersante (solvente), quanto as 

do disperso (soluto) são 

moléculas e, portanto, 

eletricamente neutras.

Exemplos: Etanol hidratado, 

C12H22O11(aq), (NH2)2CO(aq), 

gasolina, I2 dissolvido em 

benzeno.



Soluções iônicas ou eletrolíticas

Conduzem eletricidade.

As partículas dos soluto são íons. 

Podem ser formadas pela 

dissociação iônica de um sólido 

iônico que se dissolveu em água 

ou por uma substância molecular 

que sofreu ionização (dissociação 

molecular) ao se dissolver.

Exemplos: Soro fisiológico, 

H2SO4(aq), CuSO4(aq), NH3(aq), 

CH3COOH(aq) e NaOH(aq)



A razão quantidade de 

soluto/quantidade de solvente

Solução diluída: Tem uma baixa razão soluto/solvente.

Solução concentrada: Tem uma elevada razão 

soluto/solvente.



O coeficiente de solubilidade

DEFINIÇÃO: É a massa de soluto, 

em gramas, necessária para 

saturar 100 g de determinado 

solvente. Varia em função da 

temperatura.

Coeficientes de solubilidade de alguns sólidos 

iônicos em água



Curva de solubilidade crescente

O aumento de temperatura torna 

a dissolução mais espontânea.

Dissolução 

endotérmica



Curva de solubilidade decrescente

O aumento de temperatura torna 

a dissolução menos espontânea.

Dissolução 

exotérmica



Ponto de inflexão na 

curva de solubilidade

Mostra a perda de água de 

hidratação que ocorre com o 

aumento de temperatura.



Ponto de inflexão na curva de solubilidade

A dissolução do Na2SO4.10H2O 

em água é endotérmica, mas a 

dissolução do Na2SO4 anidro é 

exotérmica.



Solução insaturada
Temperatura Solubilidade do KNO3  

(g/100 g de H2O)

25°C 40

70°C 140

+

Na temperatura de 25°C:

12 g de KNO3

100 g de H2O --------------------------- 40 g de KNO3

40 g de H2O ------------------------------ x

x = 16 g de KNO3

52 g de solução 

insaturada
40 g de H2O

Sistema 

homogêneo



Solução saturada
Temperatura Solubilidade do KNO3  

(g/100 g de H2O)

25°C 40

70°C 140

+

60 g de H2O

Na temperatura de 25°C:

24 g de KNO3

100 g de H2O --------------------------- 40 g de KNO3

60 g de H2O ------------------------------ x

x = 24 g de KNO3

84 g de solução 

saturada

Sistema 

homogêneo



Solução saturada com corpo de chão
Temperatura Solubilidade do KNO3  

(g/100 g de H2O)

25°C 40

70°C 140

+

Na temperatura de 25°C:

24 g de KNO3

100 g de H2O --------------------------- 40 g de KNO3

50 g de H2O ------------------------------ x

x = 20 g de KNO3

70 g de solução 

saturada

Sistema 

heterogêneo

50 g de H2O 4 g de corpo de 

chão



Solução supersaturada
Temperatura Solubilidade do KNO3  

(g/100 g de H2O)

25°C 40

70°C 140

+

Na temperatura de 70°C:

24 g de KNO3

100 g de H2O --------------------------- 140 g de KNO3

40 g de H2O ------------------------------ x

x = 56 g de KNO3

40 g de H2O 64 g de solução 

insaturada

Resfriamento 

lento e sem 

agitação até 

25°C

64 g de solução 

supersaturada

Sistema 

metaestável

Tende à 

cristalização



Cristalização
Temperatura Solubilidade do KNO3  

(g/100 g de H2O)

25°C 40

70°C 140

Na temperatura de 70°C:

240 g de sç --------------------------- 140 g de KNO3

1200 g de sç ------------------------------ x1

x1 = 700 g de KNO3

Uma amostra de 1200 g de solução saturada de 

KNO3 em água, inicialmente na temperatura de 

70°C, foi resfriada rapidamente até a temperatura 

de 25°C. DETERMINE a massa de KNO3 que sofreu 

cristalização, após o resfriamento.

Massa de solvente:

m2 = 1200 g – 700 g = 500 g de H2O

Na temperatura de 25°C:

100 g de H2O --------------------------- 40 g de KNO3

500 g de H2O ------------------------------ x2

x2 = 200 g de KNO3

Massa de soluto que cristalizou:

m1 = 700 g – 200 g

m1 =  500 g de KNO3



SOLUBILIDADE DE 
GASES EM LÍQUIDOS



Influência da temperatura
A dissolução de qualquer gás em líquido é fenômeno EXOTÉRMICO (ΔH<0) e 

ocorrem com diminuição de entropia do sistema (ΔS<0). Sendo assim, a 

solubilidade diminui com o aumento da temperatura.

Coeficientes de solubilidade de alguns gases em 

água em mol/L

Coeficiente de solubilidade o CO2 em água em 

mg/L



Influência da pressão - Lei de Henry
Em temperatura constante, a solubilidade de certo gás em um líquido é diretamente 

proporcional à sua pressão parcial.

S = k.pgás

S => Solubilidade

k => Constante da 

lei de Henry

Pgas => Pressão 

parcial do soluto na 

fase gasosa.



Influência da pressão - Lei de Henry



Exemplo



FIM


