
Formação de solução,  

espontaneidade e desordem 

• Um processo espontâneo ocorre sem intervenção 
externa. 

• Quando a energia do sistema diminui (por exemplo, 
deixar um livro cair e permitir que ele caia para uma 
energia potencial mais baixa), o processo é espontâneo. 

• Alguns processos espontâneos não envolvem a variação 
do sistema para um estado de energia mais baixa (por 
exemplo, uma reação endotérmica). 

O processo de dissolução 



Formação de solução,  

espontâneidade e desordem 

• Se o processo leva a um maior estado de desordem, 
então o processo é espontâneo. 

• Exemplo: um mistura de CCl4 e C6H14 é menos ordenada 
do que os dois líquidos separados. Conseqüentemente, 
eles se misturam espontaneamente, apesar do Hdissol 
ser muito próximo de zero. 

• Há soluções que se formam a partir de processos físicos 
e outras por processos químicos. 
 

O processo de dissolução 
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Formação de solução e reações químicas 

• Considere: 

                    Ni(s) + 2HCl(aq)  NiCl2(aq) + H2(g) 

Observe que a forma química da substância sendo 
dissolvida se alterou (Ni  NiCl2). 

Quando toda a água é removida da solução, não se 
encontra o Ni, apenas NiCl2·6H2O(s). 

  Conseqüentemente, a dissolução do Ni em HCl é um 
processo químico. 

O processo de dissolução 



 

Formação de solução e reações químicas 

 

• Exemplo: 

            NaCl(s) + H2O (l)  Na+(aq) + Cl-(aq). 

 

• Quando a água é removida da solução, encontra-se NaCl. 
Conseqüentemente, a dissolução do NaCl é um processo 
físico. 

O processo de dissolução 



 

• Dissolva: soluto + solvente  solução. 

• Cristalização: solução  soluto + solvente. 

• Saturação: a cristalização e a dissolução estão em 
equilíbrio. 

• Solubilidade: é a quantidade de soluto necessária para 
formar uma solução saturada. 

• Supersaturada: é uma solução formada quando dissolve-
se mais soluto do que em uma solução saturada. 

Soluções saturadas  
e solubilidade 
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Interações soluto-solvente 

• Os líquidos polares tendem a se disssolver em solventes 
polares. 

• Líquidos miscíveis: misturam-se em quaisquer 
proporções. 

• Líquidos imiscíveis: não se misturam. 
• As forças intermoleculares são importantes: água e 

etanol são miscíveis porque as ligações de hidrogênio  
quebradas em ambos os líquidos puros são 
reestabelecidas na mistura. 

• O número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a 
solubilidade: quanto mais átomos de C, menos solúvel 
em água. 

Fatores que afetam  
a solubilidade 



Interações soluto-solvente 

• O número de grupos -OH dentro de uma molécula 
aumenta a solubilidade em água. 

• Generalização: “semelhante dissolve semelhante”. 

• Quanto mais ligações polares na molécula, mais 
facilmente ela se dissolve em um solvente polar. 

• Quanto menos polar for a molécula, mais dificilmente 
ela se dissolve em um solvente polar e melhor ela se 
dissolve em um solvente apolar. 
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Interação soluto-solvente 
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Interações soluto-solvente 

• As redes sólidas não se dissolvem porque as forças 
intermoleculares fortes no sólido não são 
reestabelecidas em nenhuma solução. 

Efeitos da pressão 

• A solubilidade de um gás em um líquido é uma função da 
pressão do gás. 
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Efeitos da pressão 

• Quanto maior a pressão, mais próximas as moléculas de 
gás estarão do solvente e maior a chance da molécula de 
gás atingir a superfície e entrar na solução. 

– Conseqüentemente, quanto maior for a pressão, 
maior a solubilidade.Quanto menor a pressão, menor 
a quantidade de moléculas de gás próximas ao 
solvente e menor a solubilidade. 

• Se Sg é a solubilidade de um gás, k é uma constante e Pg 
é a pressão parcial de um gás, então, a Lei de Henry nos 
fornece: 

gg kPS
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Efeitos da pressão 

• As bebidas carbonadas são engarrafadas com uma 
pressão parcial de CO2 > 1 atm.   

• Ao abrirmos a garrafa, a pressão parcial de CO2 diminui e 
a solubilidade do CO2 também diminui.   

• Conseqüentemente, bolhas de CO2 escapam da solução. 

Fatores que afetam  
a solubilidade 
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Efeitos de temperatura 

• A experiência nos mostra que o açúcar se dissolve 
melhor em água quente do que em água fria. 

• Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a 
solubilidade dos sólidos aumenta. 

• Algumas vezes, a solubilidade diminui quando a 
temperatura aumenta (por exemplo Ce2(SO4)3). 
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Efeitos de temperatura 

• A experiência nos mostra que as bebidas carbonadas 
ficam insípidas ao serem aquecidas. 

• Conseqüentemente, os gases se tornam menos solúveis 
à medida que a temperatura aumenta. 

• A poluição térmica: se os lagos se aquecem muito, o CO2 
e o O2 tornam-se menos solúveis e ficam indisponíveis 
para as plantas ou animais. 
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