
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Dimi 
 
Resoluções 
 
01. O soluto, que é considerado o dispersor, pode ser definido como a substância dissolvida, ou seja, a que se 

distribui no interior de outra substância na forma de pequenas partículas. Essas partículas devem 
apresentar o diâmetro de até 1 nanômetro (1nm = 10-9 metros), o que significa que, mesmo com um 
ultramicroscópio, somente uma única fase ao longo de toda a solução é vista. 

 
02. O solvente é a substância chamada de dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em 

seu interior. 
 
03. Um exemplo de solução bem simples que ajuda na compreensão do papel do soluto e do solvente é 

uma mistura de água e sal. Quando o sal está separado, nós visualizamos seus cristais, mas, ao adicioná-lo 
à água, ele “some”, ou seja, distribui-se na água. Suas estruturas são separadas e ficam de um tamanho 
tão pequeno que não é possível visualizá-las. Desse modo, concluímos que o sal é o soluto, e a água é o 
solvente. A água é chamada, muitas vezes, de solvente universal, pois uma grande quantidade de 
substâncias dissolve-se nela, mas nem sempre ela é o solvente. A gasolina usada atualmente, por 
exemplo, contém cerca de 25% de etanol (álcool) dissolvido nela, ou seja, nesse caso, o soluto é o álcool e 
o solvente é a gasolina. Esse fato também evidencia que geralmente o solvente está em maior quantidade 
que o soluto, apesar disso não ser uma regra geral. 

 
04. É a solução em que a quantidade de soluto está abaixo do seu coeficiente de solubilidade. Ou seja, é 

possível colocar mais soluto que ainda será dissolvido. Ex.: água com sal dissolvido. 
 
05. É a solução que apresenta o coeficiente de solubilidade. Nesse caso, a quantidade de soluto presente é o 

máximo que se pode obter. Ex.: água com a máxima quantidade de sal dissolvido. 
 
06. Quando se aquece uma solução saturada com corpo de fundo, esse soluto vai se dissolver, pois o 

coeficiente de solubilidade aumenta nessa situação. Quando a solução esfria, o precipitado volta a se 
formar. Ex.: água com excesso de sal, formando um corpo de fundo. 

 
07. A solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, é uma propriedade física da matéria que é sempre 

determinada de forma prática em laboratório. Ela está relacionada com a capacidade que um material, 
denominado de soluto, apresenta de ser dissolvido por outro, o solvente. 
Quanto à solubilidade, os solutos podem ser classificados da seguinte forma: 
 Solúveis: aqueles que se dissolvem no solvente. O cloreto de sódio (soluto), por exemplo, é solúvel na 

água (solvente); 
 Pouco solúveis: aqueles que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente. É o caso do hidróxido 

de cálcio [Ca(OH)2] (soluto) em água; 
 Insolúveis: aqueles não se dissolvem no solvente. A areia (soluto), por exemplo, é insolúvel na água. 
A solubilidade está muito associada ao preparo de soluções (misturas homogêneas), já que, para obtermos 
uma solução, é fundamental que o soluto utilizado seja solúvel no solvente. Fatores que influenciam a 
solubilidade, são eles: 
a) Relação entre a quantidade de soluto e de solvente 

O solvente sempre possui um limite de soluto que consegue dissolver. Se aumentarmos a quantidade 
de solvente, mantendo a quantidade de soluto, o solvente tende a dissolver todo o soluto utilizado. 

b) Temperatura 
A temperatura é o único fator físico capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a 
um determinado soluto. 

 
08. Saturada. 
 
09. Supersaturada. 
 
10. É possível sim forma uma solução supersaturada sem corpo de fundo desde que as pressões e a 

temperatura sejam rigorosamente estabelecidas no sistema. Essas variações dependem do tipo de soluto e 
do tipo de solvente. 

 
 


