
SOLUÇÕES E CURVA DE SOLUBILIDADE TEMA 8

EXERCÍCIOS

1  (Fuvest-SP) No acidente com o césio-137 ocorrido em 1987 em Goiânia, a cápsula, que foi aberta inadverti-
damente, continha 92 g de cloreto de césio-137. Esse isótopo do césio sofre decaimento do tipo beta para 
bário-137, com meia-vida de aproximadamente 30 anos.
Considere que a cápsula tivesse permanecido intacta e que hoje seu conteúdo fosse dissolvido em solução 
aquosa diluída de ácido clorídrico suficiente para a dissolução total.

Note e adote

Solubilidade de sais de bário e de césio g do sal por 100 mL de água, a 20 ºC

Cloreto Sulfato Massas molares:

cloro ..... 35,5 g/mol

enxofre ..... 32 g/mol

oxigênio ..... 16 g/mol

Bário 35,8 2,5 × 10-4

Césio 187 179

a) Com base nos dados de solubilidade dos sais, proponha um procedimento químico para separar o bário
do césio presentes nessa solução.
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b) Determine a massa do sal de bário seco obtido ao final da separação, considerando que houve recupe-

ração de 100% do bário presente na solução.        

 Leia o texto a seguir para responder às questões.

 O ácido sórbico é um ácido orgânico, cuja fórmula molecular é C
6
H

8
O

2
. Ele é uma substância utilizada como 

conservante de alimentos. Recentemente, em uma operação deflagrada pela Polícia Federal, foi constatado 

que, em algumas amostras de carne bovina, este ácido estava presente em quantidade superior à permitida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

 
Estrutura química do ácido sórbico

2  (PUC-RJ)  O valor do K
a
 do ácido sórbico (a 25 ºC) é 1,6 × 10–5; e a sua solubilidade, por 100 g de água, é de 

0,150 g (a 25 ºC) e 0,340 g (a 40 ºC). Considerando soluções aquosas desse ácido, faça o que se pede.

a) Calcule o pH de uma solução aquosa 0,010 mol L–1 desse ácido, a 25 ºC. 

 Dado: log 4 = 0,6.       
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b) Um volume de 50 mL de sobrenadante de uma solução aquosa, saturada de ácido sórbico (a 40 ºC), foi trans-
ferido para um frasco, e se deixou resfriar até a temperatura ambiente (25 ºC). Após uma agitação com bastão 
de vidro, observou-se a formação de precipitado, cuja massa você deve calcular, assumindo a massa espe-
cífica da solução aquosa igual a 1,00 g mL–1, independentemente da temperatura e da presença de soluto.        

3  (Fuvest-SP) Águas que apresentam alta concentração de íons Ca2+ ou Mg2+ dissolvidos são chamadas de 
“águas duras”. Se a concentração total desses íons for superior a 100 mg/L, tais águas não podem ser uti-
lizadas em tubulações de máquinas industriais, devido à obstrução dos tubos causada pela formação de 
sais insolúveis contendo esses íons. Um químico deverá analisar a água de uma fonte, isenta de íons Mg2+, 
mas contendo íons Ca2+, para verificar se é adequada para uso em uma indústria. Para tal, uma amostra de  
200 mL de água dessa fonte foi misturada com uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3) em quantidade 
suficiente para haver reação completa. O sólido formado foi cuidadosamente separado, seco e pesado. A 
massa obtida foi 0,060 g.

Note e adote

Massas molares (g/mol)

C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40

a) Escreva a equação química, na forma iônica, que representa a formação do sólido.       

b) A água analisada é adequada para uso industrial? Justifique, mostrando os cálculos.       
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4  (FASM-SP) Em uma aula experimental de química, os alunos testaram uma amostra incolor de vinagre, solução de 
ácido acético de concentração 0,05 mol/L e pH = 3, com os dois indicadores ácido-base relacionados na tabela.

Indicador Cor ácida Faixa de transição (pH) Cor básica

Vermelho de metila Vermelho 4,8–6,0 Amarelo

Púrpura de cresol Vermelho 1,2–2,8 Amarelo

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa, 2001.

 Em seguida, 1,0 mL do vinagre foi diluído em água destilada, obtendo-se 100 mL de solução. No final do 
experimento, os alunos apresentaram um relatório com as informações obtidas.

a) Quais foram as cores obtidas com cada indicador no teste da amostra de vinagre antes da diluição?       

b) Determine a concentração, em mol/L, da solução de vinagre diluída. Apresente os cálculos efetuados.        

5  (Uerj) O fenômeno da “água verde” em piscinas pode ser ocasionado pela adição de peróxido de hidrogênio 
em água contendo íons hipoclorito. Esse composto converte em cloreto os íons hipoclorito, eliminando a ação 
oxidante e provocando o crescimento exagerado de microrganismos. A equação química abaixo representa 
essa conversão:

 H
2
O

2 (aq)
 + NaCℓO

(aq)
 � NaCℓ

(aq)
 + O

2(g)
 + H

2
O

(ℓ)

 Para o funcionamento ideal de uma piscina com volume de água igual a 4 × 107 L, deve-se manter uma con-
centração de hipoclorito de sódio de 3  × 10–5 mol · L–1.

 Calcule a massa de hipoclorito de sódio, em quilogramas, que deve ser adicionada à água dessa piscina para 
se alcançar a condição de funcionamento ideal.

 Admita que foi adicionado, indevidamente, nessa piscina, uma solução de peróxido de hidrogênio na con-
centração de 10 mol · L–1. Calcule, nesse caso, o volume da solução de peróxido de hidrogênio responsável 
pelo consumo completo do hipoclorito de sódio.      

Dados

Na = 23; Cℓ = 35,5; O = 16; H = 1.
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6  (Fuvest-SP) Para investigar o efeito de diferentes poluentes na acidez da chuva ácida, foram realizados dois 
experimentos com os óxidos SO

3(g)
 e NO

2(g)
. No primeiro experimento, foram coletados 45 mL de SO

3
 em 

um frasco contendo água, que foi em seguida fechado e agitado, até que todo o óxido tivesse reagido. No 
segundo experimento, o mesmo procedimento foi realizado para o NO

2
. Em seguida, a solução resultante 

em cada um dos experimentos foi titulada com NaOH
(aq)

 0,1 mol/L, até sua neutralização.

 As reações desses óxidos com água são representadas pelas equações químicas balanceadas:
 H

2
O(ℓ) + SO

3
(g) � H

2
SO

4
(aq)

 H
2
O(ℓ) + 2 NO

2
(g) � HNO

2
(aq) + HNO

3
(aq) 

Note e adote

Considere os gases como ideais e que a água contida nos frascos foi suficiente para a reação total com os óxidos.

Volume de 1 mol de gás: 22,5 L, nas condições em que os experimentos foram realizados.

a) Determine o volume de NaOH
(aq)

 utilizado na titulação do produto da reação entre SO
3
 e água. Mostre 

os cálculos.       

b) Esse volume é menor, maior ou igual ao utilizado no experimento com NO
2(g)

? Justifique.       
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c) Uma das reações descritas é de oxidorredução. Identifique qual é essa reação e preencha a tabela abaixo, 
indicando os reagentes e produtos das semirreações de oxidação e de redução.

Apresentam alteração no 
número de oxidação

Semirreação de oxidação Semirreação de reduação

Reagente

Produto

        

7  (Unesp-SP)  A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um fármaco amplamente uti-
lizado como analgésico e antitérmico. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse 
medicamento devem conter de 95% a 105% da quantidade do fármaco declarada na bula pelo fabricante. A 
verificação desse grau de pureza é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco com solução de 
iodo (I

2
) a 0,050 mol/L, utilizando amido como indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação 

corresponde a um mol de dipirona sódica mono-hidratada.

 Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido de dipirona sódica mono-hidratada, 
cuja bula declara conter 500 mg desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 28,45 mL 
de solução de iodo 0,050 mol/L, calcule o valor da massa de dipirona sódica mono-hidratada presente nesse 
comprimido e conclua se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem estabelecida na 
Farmacopeia Brasileira.        
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

1  (Uema)  

Um aluno do ensino médio, ao utilizar argumento criativo para classificar uma solução com base em seu 

coeficiente de solubilidade, apresentou a seguinte resposta: 

“Solução insaturada – limonada com pouco açúcar. 

Solução saturada – açúcar na medida certa, sente-se um suco de limão adocicado. 

Solução supersaturada – uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar”. 

A professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade 

de solvente e com a temperatura em que se encontra a solução, fazendo uso do gráfico abaixo, cuja curva 

mostra a quantidade máxima de soluto dissolvido para uma dada temperatura. 

Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090217092126AAVruYV>. Acesso em: 18 set. 2014. 

 

 Analise o gráfico utilizado pela professora e explique, com base no conceito do aluno, as situações repre-

sentadas pelas soluções A e B. Justifique cada situação.        

 2  (PUCC-SP)  Para responder a esta questão, utilize o texto.

Ar mais limpo

O ar que os paulistanos respiram está menos poluído. Um estudo recente feito por cientistas do IAG/

USP revelou que, nos últimos 30 anos, caiu consideravelmente a concentração de acetaldeído na atmosfera 

da Região Metropolitana de São Paulo. Esse poluente, que faz parte do grupo dos aldeídos, é liberado prin-

cipalmente pelo escapamento de veículos movidos a etanol. Além de provocar irritação nas mucosas, nos 

olhos e nas vias respiratórias e desencadear crises asmáticas, os aldeídos são substâncias carcinogênicas em 

potencial. De acordo com os resultados da pesquisa, a queda na concentração deve-se basicamente a dois 

fatores: aperfeiçoamento da tecnologia de motores automotivos e políticas públicas implementadas no país 

nas últimas décadas voltadas ao controle da poluição do ar.

Revista Pesquisa Fapesp, n. 224, p. 69 (adaptado). 

a) Considere a reação de formação do acetaldeído a partir da combustão incompleta do etanol. 

 CH
3
 — CH

2
 — OH + ½ O

2
 � CH

3
 — CH  O + H

2
O 

 
Utilizando os valores de energia de ligação dados a seguir, calcule a entalpia dessa reação e reescreva-a 

na forma de uma equação termoquímica.
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ligação energia média (kg/mol)

C — C 347,0

C — H 413,0

C — O 357,4

C  O 773,5

O — H 462,3

O — O 493,2

b) Sabendo que a concentração média de acetaldeído medida nesse estudo foi de 5,4 partes por bilhão  
(mg/m3), calcule a concentração desse poluente em mol/ℓ. 

Dados

massas molares (g/mol): H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 

3  (Unicamp-SP)  A derrubada de florestas para mineração causa indignação em muitos cidadãos preocupados 
com a proteção ambiental. Contudo, não se observa o mesmo nível de preocupação em relação à atividade 
pecuária. A produção de carne é também responsável pelo desmatamento e por cerca de 18% da emissão 
de gases do efeito estufa. A evolução da emissão total de gás carbônico equivalente da humanidade (em 
Gt CO

2
 eq por ano) é mostrada na figura A. Já a figura B mostra a emissão anual média de gás carbônico 

equivalente (em t CO
2
 eq por pessoa por ano) somente com a alimentação, para duas diferentes dietas. 

Figura A: PBL Netherlands Environment Agency. 
Disponível em: <www.pbl.nl> (adaptado).

Figura B: Shrink That Footprint. Disponível em: <www.
shrinkthatfootprint.com> (adaptado). Acesso em: 15 out. 2017.

a) Considerando que toda a população mundial seja “amante de carne”, qual é a porcentagem de emissão 
de CO

2
 equivalente devida somente à alimentação, em relação à emissão total? Mostre os cálculos.        

b) Se, em 2018, toda a população da Terra resolvesse adotar uma dieta vegana, a emissão total de gases 
voltaria ao nível de qual ano? Justifique sua resposta. Considere que toda a população atual seja “amante 
de carne”. 

Dados

a população mundial atual é de 7,6 × 109 habitantes; giga toneladas (Gt) = 1,0 × 109 toneladas.
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4  (USF-SP)  Na análise volumétrica de 0,5 g de uma amostra de remédio constituído por ácido acetilsalicílico 
(AAS), foram utilizados 15 mL de hidróxido de potássio com concentração 0,01 mol/L. Considerando que a 
reação com a base ocorre apenas para o ácido acetilsalicílico, não tendo participação das outras substâncias 
constituintes da amostra, responda.

Dados

valores das massas em g · mol–1: H = 1,0; C = 12,0; K = 39,0 e O = 16,

 
Ácido acetilsalicílico

a) Qual a outra função orgânica oxigenada existente nesse composto além do grupo ácido carboxílico?    

b) Qual é a reação completa de neutralização ocorrida entre o ácido acetilsalicílico e o hidróxido de potássio?    

c) Qual a porcentagem de AAS presente no fármaco analisado?    

5  (IME-RJ)  O sulfato cúprico anidro é obtido a partir da reação de uma solução aquosa de ácido sulfúrico 98% 
(em massa), a quente, com cobre. Sabendo que a solução aquosa de ácido sulfúrico tem massa específica 
1,84 g/cm3 e que o ácido sulfúrico é o reagente limitante, calcule a massa de sulfato cúprico obtida a partir 
da reação de 10,87 mL da solução aquosa de ácido sulfúrico.        

6  (Unisa-SP)  O cobre é um metal muito utilizado na indústria e na construção civil. Sua reciclagem pode ser 
realizada através de uma série de reações cuja sequência é conhecida como ciclo do cobre, representado 
no esquema.

Disponível em: <www.inovar.pt>.

 Nas etapas 1 e 2 ocorrem as reações a seguir:
 – etapa 1: Cu + 4 HNO3 � Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
 – etapa 2: Cu(NO3)2 + 2 NaOH � Cu(OH)2 + 2 H2O

a) A etapa 4 consiste na reação entre CuO e um ácido, obtendo ainda como produto a água. Escreva a equa-
ção balanceada da reação desta etapa e dê o nome do ácido utilizado.       

b) Para realizar a etapa 2 do ciclo dispõe-se de 250 mL de uma solução de NaOH 2,0 mol · L–1 Considerando 
as massas molares do cobre e do hidróxido de sódio iguais a 64 mol · L–1 e 40 mol · L–1, respectivamente, 
calcule a massa de cobre que, após reagir com o HNO3 em quantidade suficiente, poderá ser reciclada 
nessas etapas, considerando-se um rendimento de reação de 100%.        
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7  (FASM-SP)  A remoção de nitrogênio é um processo importante no tratamento de efluentes líquidos indus-

triais. Em processos convencionais de tratamento, uma das etapas de remoção de nitrogênio é a desnitrifi-

cação, cuja equação global está representada a seguir:

 6 NO
—

3  + 5 CH
3
OH � 3 N

2
 + 5 CO

2
 + 7 H

2
O + 6OH–

a) Determine o número de oxidação do nitrogênio nas espécies envolvidas na desnitrificação.       

b) Considere que o volume molar dos gases nas CNTP é igual a 22,4 L · mol–1. Calcule o volume de gás nitro-

gênio, medido nas CNTP, produzido na desnitrificação de 1.000 litros de um efluente contendo NO
—

3  em 

uma concentração de 4 · 10–3 L · mol–1.       

8  (Fepar-PR)  

 Com nome derivado do francês vin aigre (vinho ácido), o vinagre é resultado de atividade bacterial, que 

converte líquidos alcoólicos, como vinho, cerveja, cidra, em uma fraca solução de ácido acético. 

 De baixo valor calórico, o vinagre tem substâncias antioxidantes em sua composição, além de ser um coad-

juvante contra a hipertensão.

 Uma amostra de 20,0 mL de vinagre (densidade igual a 1,02 g/mL) necessitou de 60,0 mL de solução aquosa 

de NaOH 0,20 mol · L–1 para completa neutralização. 

Dados

C = 12 g · mol–1; H = 1 g · mol–1; O = 16 g · mol–1; grau de ionização do ácido acético a 25 ºC; α = 0,55%; log 3,3 = 0,52. 

 Com base nas informações, faça o que se pede. Apresente a resolução. 

a) Determine a porcentagem em massa de ácido acético no vinagre.       

b) Determine o volume de KOH = 0,10 mol · L–1 que contém quantidade de íons OH– equivalente à encontrada 

nos 60,0 mL de solução aquosa de NaOH 0,20 mol · L–1.       

c) Determine o pH do vinagre.       

d) Calcule a constante de ionização do ácido acético a 25 oC.       
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