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PROPRIEDADES COLIGATIVAS –
PARTE II



É o estudo da variação nas propriedades
físicas do solvente quando adicionamos ao
mesmo um soluto não volátil. As propriedades
coligativas dependem da quantidade de
partículas dissolvidas e não dependem da
natureza das partículas.

São os seguintes os efeitos coligativos :

 Tonoscopia  ( Pv )

 Crioscopia   ( Ts )

 Ebulioscopia ( Teb )

 Osmose  (  ou PO)

PROPRIEDADES COLIGATIVAS



PRESSÃO OSMÓTICA  (  ou PO ) 

OSMOSE

PRESSÃO OSMÓTICA: Corresponde à mínima pressão 
exercida para impedir a osmose.





o efeito da osmose  nos glóbulos vermelhos de sangue

Dissolução isotónica
(mesma p que os

fluidos intracelulares
dos glóbulos)

Dissolução hipotónica
(menor p)

(entra água e pode 
causar a ruptura: hemólise)

Dissolução
(maior p)

(sai água: crenação)





Carne seca ou de charque  e Bacalhau
Devido ao processo de salgamento na superfície
ocorre a desidratação das células do interior e
consequentemente a criação de um meio estéril para a
proliferação de microorganismos.



Osmose Reversa



Dessalinizadores 



Quem congela primeiro: água quente ou água 
fria?

• Surpreendemente, a água 
quente congela primeiro.

• na verdade a água quente não 
congela mais rápido que a 
água fria, é claro.

• Mas se você ferve água e 
depois deixa que ela resfrie até 
a temperatura ambiente, ela 
congelará mais rápido que 
uma outra quantidade de água 
que não tenha sido aquecida 
antes.



• A água aquecida perde o ar dissolvido nela, que 
sai em forma de bolhas, e o ar é um mau 
condutor térmico.

• O ar presente na água dificulta as trocas de 
calor com o meio e dificulta a perda de calor que 
a água precisa sofrer para que aconteça o 
congelamento.

• Em países muito frios, o que não é o caso do 
Brasil, os canos de água quente tendem a 
arrebentar antes do que os de água fria, pois 
congelam primeiro.



SOLUÇÕES IÔNICAS X SOLUÇÕES MOLECULARES

SOLUÇÕES MOLECULARES : O número de 
partículas dissolvida é igual ao número de 
não dissolvida.

SOLUÇÕES IÔNICAS: O número de 
partículas dissolvidas é maior que o número 
de partículas não dissolvidas. ( dissociação 
e ionização) 

Nas SOLUÇÕES IÔNICAS o número de 
partículas dissolvidas do soluto é medida 
pelo Fator de Van´t Hoff ( i ) 



1 C6H12O6(s)                                                  1C6H12O6(s)

H2O

1 mol de glicose 1 mol de partículas dissolvidas

1NaCl(s)                                                               1Na+ +  1Cl-
H2O

1 mol de NaCl 2 mols de partículas dissolvidas

1CaCl2(s)                                                               1Ca2+ + 2Cl-
H2O

1 mol de CaCl2
3 mols de partículas dissolvidas



Os Efeitos 

Coligativos

dependem

Do número de 
partículas dissolvidas 
do soluto

O número de partículas 
dissolvidas do soluto

Dependem 
do produto

mx i

Então  qto m x i

 Pv

 Ts

Teb

 



Então aqui está o MACETE do TITIO

qtom .i Pv Teb Ts 

m . i Pediram vodka Tenho birita Tenho suco Pode Optar



EX1) (FUVEST) Pesquisadores norte-americanos
produziram uma variedade de tomate transgênico que
sobrevive em solos até 50 vezes mais salinos do que
o tolerado pelas plantas normais. Essas plantas
geneticamente modificadas produzem maior
quantidade de uma proteína de membrana que
bombeia íons sódio para o interior do vacúolo. Com
base em tais informações, pode-se concluir que
plantas normais não conseguem sobreviver em solos
muito salinos porque, neles, as plantas normais:

a) absorvem água do ambiente por osmose.
b) perdem água para o ambiente por osmose.
c) absorvem sal do ambiente por difusão.
d) perdem sal do ambiente por difusão.
e) perdem água e absorvem sal por transporte ativo.



EX 2) Ao temperarmos uma salada com sal,
percebemos que após algum tempo ela fica murcha.
Isso acontece, pois:

a) o sal é absorvido pelas células, ocasionando sua
desidratação.
b) o sal torna o meio externo hipertônico e ocasiona a
perda de água da salada por osmose.
c) o sal torna o meio externo hipotônico, ocasionando,
assim, a perda de água da salada por osmose.
d) o sal torna o meio externo hipertônico e ocasiona a
absorção de água pelos componentes da salada.



EX 3) (PUC-RS) A figura a seguir representa um frasco 
contendo duas soluções de glicose de concentrações 
diferentes, separadas por uma membrana 
semipermeável (m.s.p.):

Pela análise da figura, pode-se afirmar que, após algum
tempo, ocorre:
a) aumento do nível da solução A.
b) aumento da concentração da solução B.
c) aumento da concentração da solução A.
d) diminuição do nível da solução B.
e) diminuição da concentração da solução A.



EX 4) Entre os fatos referidos a seguir:
I- Uma solução de sal de cozinha em água pode
permanecer líquida mesmo quando resfriada até cerca de
-20ºC, sendo tal propriedade utilizada na fabricação de
sorvete.
II- O açúcar adicionado à salada de frutas provoca um
aumento no volume do caldo.
III- A adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada
na fabricação de charque.
IV- O ponto de ebulição da água do mar é maior que o
ponto de ebulição da água pura.
Aqueles que podem ser explicados pela mesma
propriedade coligativa são:

a) Apenas I e II. b) Apenas I e III. c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV. e) Apenas II e IV.



EX 5) Comparando-se os pontos de congelação de
três soluções aquosas diluídas de KNO3, MgSO4 e
Cr(NO3)3, de mesma concentração em mol/L, verifica-
se que:

a) as três soluções têm o mesmo ponto de congelação.
b) os pontos de congelação decrescem na seguinte 
ordem:
KNO3 < MgSO4 < Cr(NO3)3.
c) a solução de Cr(NO3)3 tem ponto de congelação mais 
baixo que as soluções dos outros dois sais.
d) o ponto de congelação de cada solução depende de 
seu volume.
e) as três soluções têm pontos de congelação maiores 
que o da água.


