
 

 

Química – Prof. Dimi 
8º ano – aulas 07 e 08 - 08/03/2021 

Concentração comum de soluções 
 
A concentração comum (C) de uma solução química é a relação entre a massa do soluto (m1) e o volume da 
solução (v). 
Concentração comum (C) → ou simplesmente concentração, é definida como: “a razão existente entre a 
massa do soluto e o volume da solução.” Matematicamente, ela é expressa pela fórmula: 

 
C = Concentração comum, cuja unidade no Sistema Internacional de Medidas (SI) é dada em g/L; 
m1 = massa do soluto* em g;   v = volume da solução em L. 
Conforme mostrado acima, a concentração de uma solução tem como unidade padrão g/L (gramas por litro), 
mas ela pode ser expressa em outras unidades de massa e volume, como g/m3, mg/L, kg/mL, etc. 
Se dissermos que uma solução de água e açúcar tem concentração de 50 g/L, isso quer dizer que em cada litro 
da mistura (solução) existe uma massa dissolvida de 50 g de açúcar. 
Por exemplo, em cada 200 ml do leite, existem 9 g de carboidratos. A partir da transformação dessa 
quantidade de leite para litros e dos cálculos conforme o mostrado a seguir, a concentração existente de 
carboidratos é de 45 g/L. 
 
Transformação da unidade do volume para o Sistema Internacional, ou seja, de mL para L: 

 
 
Cálculo da concentração de carboidratos no leite: 

 
Isso significa que, para cada litro desse leite, são encontrados 45 g de carboidratos. 
 
Exercícios: 
01. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4,0 g de cloreto de sódio (NaCl) em 2,0 litros de água. 

Considerando que o volume da solução permaneceu 2,0 L, qual é a concentração da solução final? 
C = m / V 
C = 4g / 2L 
C = 2g/L 

 
02. Complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos: 

“Uma solução que apresenta concentração 80 g/L apresenta 80 gramas de soluto, por litro da solução. 
Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir 800 gramas de soluto.” 
1L ------ 80g 
10L ---- m 
M = 800g 
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03. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4) misturando 33 g desse 
ácido em 200 mL de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com 
exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 mL. A concentração em g/L dessa solução é: 
m = 33g e V = 220mL (transformar para litro) 
1L ----- 1000mL          C = m / V 
V ------ 220mL              C = 33g / 0,22L 
V = 0,22L                         C = 150g/L 

 
Coeficiente de solubilidade 

 
O coeficiente de solubilidade é uma grandeza que determina a quantidade máxima de um soluto que podemos 
dissolver em uma dada quantidade de solvente em certa temperatura. 
Imagine que você adicione 10 g de sal de cozinha (cloreto de sódio - NaCl) em um copo com 100 g de água a 
20ºC. Depois de misturar, você viu que o sal dissolveu-se completamente, por isso resolve adicionar ainda mais 
sal. Em um determinado ponto, não será possível mais dissolver o sal naquela quantidade de água, e todo sal 
adicionado descerá para o fundo do copo, não importa o quanto você tente misturar. 
Quando isso acontece, dizemos que a solução está saturada e que se atingiu o coeficiente de solubilidade. 
Portanto, podemos definir o coeficiente de solubilidade da seguinte maneira: 
“O coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada 
quantidade de solvente, a uma dada temperatura.” 
Além disso, uma mesma substância possui diferentes solubilidades em diferentes solventes. Enquanto o sal é 
solúvel na água, ele é praticamente insolúvel na acetona ou no acetato de etila (solvente usado para remover 
esmaltes). 
É preciso indicar também a temperatura, pois esse é um fator que interfere. Por exemplo, se pegarmos 100 g 
de água a 20ºC e adicionarmos 40 g de sal, 36 g solubilizar-se-ão e 4 g formarão o precipitado. Mas se 
levarmos essa solução para o aquecimento, veremos que os 4 g dissolver-se-ão conforme a elevação da 
temperatura. Isso nos mostra que um mesmo soluto dissolvido em uma mesma quantidade de solvente possui 
diferentes coeficientes de solubilidade conforme o aumento da temperatura. 
 

Construção de um gráfico com curva de solubilidade 
 
Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do KNO3 é 31,2 g em 100 g de água a 20 ºC. Se dissolvermos 
exatamente essa quantidade de nitrato de potássio em 100 g de água a 20 ºC, uma solução saturada. Qualquer 
quantidade adicional desse sal vai precipitar-se (forma um corpo de fundo no recipiente). 
 

 
Ilustração de solução saturada e solução saturada com corpo de fundo. 

  
No entanto, o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura. Assim, se aquecermos essa solução 
saturada com corpo de fundo de KNO3, o precipitado gradualmente se dissolverá na água. Observe a seguir os 
valores dos coeficientes de solubilidade do KNO3 em 100 g de água em diferentes temperaturas: 
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Observe que a solubilidade desse sal em água aumenta com o aumento da temperatura. Na maioria das 
substâncias, isso também acontece. Se colocarmos esses valores em um gráfico, teremos o seguinte: 
 

 
 
Essa é a chamada curva de solubilidade do KNO3. Dizemos que ela é ascendente porque cresce com o aumento 
da temperatura. 
 
Existem também substâncias em que a solubilidade aumenta somente até certo ponto do aumento de 
temperatura, pois, depois dele, a solubilidade diminui. Isso acontece, por exemplo, com substâncias hidratadas, 
que, ao ser aquecidas, chegam a um momento em que desidratam. Por isso, como a sua composição muda, a 
sua variação de solubilidade com a temperatura também muda. Essa ocorrência pode ser observada no gráfico 
por meio de inflexões na curva de solubilidade. 
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A seguir, apresentamos um gráfico com as curvas de solubilidade de várias substâncias: 
 

 
Curvas de solubilidade de diversos sais 

 
Classificação de uma solução por meio de um gráfico com curva de solubilidade 
As curvas de solubilidade também ajudam a determinar a saturação das soluções, ou seja, se elas são 
insaturadas, saturadas, saturadas com corpo de fundo ou supersaturadas. Veja um exemplo: 
 

 
 
Veja quais são os tipos de solução indicados pelos pontos A, B e C: 
 A: Supersaturada (Saturada com corpo de fundo). No ponto A, 30 g de soluto são dissolvidos em 100 

g de água a 20ºC. A curva mostra que nesse ponto o coeficiente de solubilidade é cerca de 15 g/100 g de 
água. Assim, como a quantidade de soluto presente é maior, obtém-se uma solução saturada com corpo de 
fundo. 

 B: Saturada. O ponto B está localizado exatamente na curva de solubilidade, o que indica que a solução é 
saturada, pois há 30 g de soluto dissolvidos em 100 g de água a 40ºC. Esse é, então, exatamente o 
coeficiente de solubilidade desse soluto nessa temperatura. 

 C: Insaturada. Há 30 g de soluto dissolvidos em 100 g de água a 60ºC. A curva mostra que nesse ponto o 
coeficiente de solubilidade é maior que 50 g/100 g de água. Assim, como a quantidade de soluto dissolvida 
é menor que o coeficiente de solubilidade, há uma solução insaturada. 
 

Assim, podemos concluir que: 
 Pontos acima da curva: soluções saturadas com corpo de fundo; 
 Pontos na curva: soluções saturadas; 
 Pontos abaixo da curva: soluções insaturadas. 
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Exercícios: 
01. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de quatro diferentes sais: 
 

  
Qual destes sais apresenta maior solubilidade a 40oC? 
a) NaClO3   b) KNO3   c) NH4Cl   d) NaCl 

 
02. A curva de solubilidade da substância KNO3 dissolvida em 100 g de água em função da temperatura é 

mostrada abaixo. 
 

 
 

Se tivermos 40g de água a 50o C, qual será a massa de KNO3 dissolvida? 
a) 28 g 
b) 56 g 
c) 33,6 g 
d) 45 g 

 
 
 


