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2.3. Soluções e Equilíbrio de Solubilidade

Mineralização das águas e 
processo de dissolução

•dissolução de sais e gases na 
água do mar

•processo de dissolução e 
interação soluto-solvente

•fatores que afetam o tempo de 
dissolução

Solubilidade de sais em 
água

•solubilidade

•efeito da temperatura na 
solubilidade

•solução não saturada, 
saturada e 
sobressaturada

Equilíbrio químico e 
solubilidade de sais

•constante do produto de 
solubilidade

•solubilidade e produto de 
solubilidade

Alteração da solubilidade dos 
sais

•efeito do ião comum 

•efeito da adição de soluções 
ácidas

•formação de iões complexos

Desmineralização de 
águas e processo de 
precipitação

•correção da dureza da 
água

•remoção de poluentes

AL 2.4. 
Temperatura e 
solubilidade de 

um soluto sólido 
em água
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3. Compreender a dissolução de sais e reconhecer que a mineralização das águas se
relaciona com processos de dissolução e equilíbrios de solubilidade.
3.1 Relacionar a composição química da água do mar com a dissolução de sais e do
dióxido de carbono da atmosfera.
3.2 Caraterizar o fenómeno da dissolução como uma mistura espontânea de substâncias
que pode ser relacionado com as interações entre as espécies químicas do soluto e do
solvente.
3.3 Indicar formas de controlar o tempo de dissolução de um soluto (estado de divisão e
agitação) mantendo a temperatura e a pressão constantes.
3.4 Definir solubilidade em termos de concentração de solução saturada e de massa de
soluto dissolvido em 100 g de solvente.
3.5 Classificar as soluções de um dado soluto em não saturadas, saturadas e
sobressaturadas, com base na respetiva solubilidade, a uma determinada temperatura.
3.6 Interpretar gráficos de solubilidade em função da temperatura.
3.7 Identificar o equilíbrio químico que se estabelece entre um sal e uma sua solução
saturada como um equilíbrio químico heterogéneo, designando-o por equilíbrio de
solubilidade.
3.8 Escrever equações químicas que traduzem equilíbrios de solubilidade e escrever as
correspondentes expressões da constante de produto de solubilidade.
3.9 Relacionar a constante de produto de solubilidade de um sal com a respetiva
solubilidade, na ausência de outros equilíbrios que afetem essa solubilidade.
3.10 Interpretar a possibilidade de formação de um precipitado, com base nas
concentrações de iões presentes em solução e nos valores de produtos de solubilidade.
3.11 Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do ião-comum na
solubilidade de sais em água.
3.12 Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, a solubilização de alguns sais por
soluções ácidas.
3.13 Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, a solubilização de alguns sais
através da formação de iões complexos.
3.14 Associar a dureza total de uma água à concentração de catiões cálcio e magnésio.
3.15 Interpretar, com base em informação selecionada, processos para minimizar a
dureza das águas.
3.16 Interpretar, com base em informação selecionada, a utilização de reações de
precipitação na remoção de poluentes de águas.


