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Lista de Exercícios – Lei de Henry (Solubilidade de Gases em Líquidos) 

 

01 - (UERN)   Os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e 
algum tipo de xarope, que dá a cor e o gosto da bebida. Mas essas três coisas não são 
combinadas de uma vez – primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás, em um aparelho 
chamado carbonizador. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o 
CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico, que tem forma líquida. 
Depois, acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de 
CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. 

(Disponível em:  
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-se-coloca-o-gas-nos-refrigerantes.) 

 
Com relação ao gás dos refrigerantes, é correto afirmar que 

 
a) diminui, se aumentar a pressão. 
b) está completamente dissolvido no líquido. 
c) escapa mais facilmente do refrigerante quente. 
d) escapa mais facilmente do refrigerante gelado. 

 
02 - (UEFS BA)    

 
 

34Bagre

32Carpa

24Perca

15Truta

C)( espécie pela suportada água

da máximada aTemperatur
peixe de Espécie



 

FELTRE, Ricardo. Química: Físico Química, São Paulo: Moderna 2009, p. 9. 
 

Os gases, de um modo geral, são pouco solúveis em líquidos, embora sua solubilidade 
dependa consideravelmente da pressão e da temperatura. A vida de animais aquáticos, 
como algumas espécies de peixe mostrados na tabela, pode ser facilmente afetada por 
variações de temperatura. 

 
Dessa forma, admitindo-se que a variação de densidade da solução de oxigênio em água é 
desprezível, a análise do gráfico que representa a curva de solubilidade do oxigênio gasoso 
em água, em função da temperatura, e das informações da tabela e do texto, permitem 
corretamente afirmar: 
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a) Os bagres vivem em água com alto teor de oxigênio em relação às demais espécies de 
peixes e a 35°C. 

b) As percas vivem em água de concentração de oxigênio menores que 3,0.10-3g/100,0g de 
água. 

c) À temperatura de 24°C, a vida da perca é ameaçada pela baixa concentração de nitrogênio 
na água. 

d) As carpas vivem em águas que possuem concentração de oxigênio igual a 4,8.10-2g.L-1. 
e) As trutas necessitam de pouco oxigênio dissolvido em água para sobreviver, em relação às 

demais espécies de peixes. 
 
03 - (UFAC)  
O refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder refrescante, 
encontrado em diversos sabores. O Brasil é o terceiro produtor mundial de refrigerantes, 
depois dos Estados Unidos e México. Entre os ingredientes que compõem a formulação 
do refrigerante, encontra-se o dióxido de carbono, que possui a função de realçar o paladar 
e a aparência da bebida. A ação refrescante do refrigerante está associada à solubilidade dos 
gases em líquidos, que _______________ com o aumento da temperatura. Ao ser tomado 
gelado, sua temperatura aumenta do trajeto que vai da boca ao estômago. O aumento da 
temperatura e o meio ácido estomacal favorecem a eliminação de CO2, e a sensação de 
frescor resulta da expansão desse gás, que é um processo _______________________. 

LIMA, A.C.S.; AFONSO, C., A Química dos Refrigerantes.  
Química Nova na Escola, 31(3), 2009. (adaptado) 

 
As duas palavras que completam o texto são, respectivamente: 

 
a) diminui e exotérmico. 
b) aumenta e exotérmico. 
c) diminui e endotérmico. 
d) aumenta e endotérmico. 
e) não sofre alteração e endotérmico. 

 
04 - (UEMG)  
A presença do oxigênio gasoso (O2) na água se deve, em parte, à dissolução do ar 
atmosférico na água. A equação, a seguir, representa o equilíbrio de dissolução do O2 em 
água: 

O2(g)   
 O2(aq) 

Baseando-se nessas informações e em outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que 
 

a) a solubilidade do O2 aumenta em temperaturas mais elevadas. 
b) a solubilidade do O2 é baixa, devido ao caráter polar da molécula de água. 
c) a disponibilidade de O2 em águas superficiais é influenciada pela altitude. 
d) a ligação entre átomos de oxigênio ocorre por compartilhamento de elétrons. 

 
05 - (Unimontes MG)     
A solubilidade de um gás em um líquido (Sgás) pode ser determinada pela Lei de Henry, 
através da expressão gásHgás P x K  S  , em que as designações KH e Pgás representam, 

respectivamente, a constante de Henry e a pressão parcial do soluto gasoso. Os 
refrigerantes efervescentes são exemplos da Lei de Henry, quando preparados e 
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engarrafados sob pressão, numa câmara de dióxido de carbono (CO2), em que parte desse 
gás se dissolve na bebida. 
Ao abrir uma garrafa de refrigerante natural (não resfriado), o gás borbulha para fora da 
garrafa. A conseqüência desse fato é 

a) a liberação da energia calorífica da solução para o meio ambiente. 
b) o aumento da pressão parcial de dióxido de carbono sobre a solução. 
c) a reação química entre o dióxido de carbono e constituintes da solução. 
d) a diminuição da concentração de dióxido de carbono na solução. 

 
06 - (UESPI)        

Sobre as substâncias relacionadas a seguir: 
1. Gás carbônico – CO2 
2. Iodo – I2 
3. Amônia – NH3 
4. Benzeno – C6H6 
assinale a alternativa correta. 
a) O CO2 é uma substância altamente solúvel em água. 
b) Borbulhando a amônia em água ocorre a produção do hidróxido de amônio (NH4OH). 
c) Os hidrocarbonetos são polares. 
d) A solubilidade do CO2 em meio aquoso aumenta com o aumento da temperatura. 
e) Quanto menor a pressão maior a solubilidade do CO2 em meio aquoso. 

 
07 - (UEFS BA)    
Os refrigerantes são bebidas fabricadas industrialmente e constituídos por água, açúcar, 
aromatizantes, acidulantes e dióxido de carbono, dentre outras substâncias químicas. Por 
meio de agitação e aquecimento, o dióxido de carbono foi retirado de 1,0L de refrigerante e 
a análise quantitativa revelou a presença de 1,25L do CO2(g), isento de água e recolhido a 
1,0atm e 27ºC. 

 
Considerando-se as informações e admitindo-se que o dióxido de carbono se comporta 
como um gás ideal, é correto afirmar: 

 
a) A massa de gás presente na amostra analisada é de, aproximadamente, 2,2g. 
b) O volume do dióxido de carbono medido nas CNTP é de, aproximadamente, 0,6L. 
c) A quantidade de matéria do dióxido de carbono recolhido a 1,0atm e 27ºC é de 5,0mol. 
d) O aumento da temperatura ambiente promove a redução da pressão exercida pelo gás 

dentro do recipiente que contém o refrigerante. 
e) A diminuição da pressão de 1,0atm para 0,5atm implica a redução do volume para a metade 

do volume inicial, à temperatura constante. 
 
08 - (UECE)    
A sensação refrescante dos refrigerantes é devida à solubilidade do gás carbônico que é 
introduzido na etapa de envasamento. A afirmação “a solubilidade de um gás em um 
líquido é proporcional à pressão do gás sobre a solução”, que pode ser qualitativamente 
compreendida dentro da teoria cinético-molecular, é atribuída a  

 
a) William Henry.  
b) John Dalton.  
c) Gay-Lussac.  
d) Jacques Charles.  
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09 - (UEG GO)    
A pressão atmosférica na superfície terrestre, que é de 1,033 kg/cm2, dobra a cada dez 
metros de profundidade de mergulho na água. Sobre os riscos de traumas causados por 
acidentes subaquáticos, considera-se o seguinte:  

 
a) a flexibilidade da caixa torácica humana permite a compressão dos pulmões em mergulhos 

profundos e a preservação dos líquidos no interior dos vasos sanguíneos alveolares.  
b) ao controlar a pressão de ar na tuba auditiva durante a descida, o mergulhador corrige a 

deformação por abaulamento para fora, causada pelo aumento da pressão externa.  
c) ao voltar para a superfície, o mergulhador deve exalar o ar para evitar a hiperdistensão e o 

rompimento alveolar por causa da redução gradual da pressão externa.  
d) comparado com a estrutura dos peixes e de outros organismos marinhos, o ser humano 

possui estruturas anatômicas resistentes para mergulho em águas profundas.  
 
10 - (FCM MG)    
No nível do mar a 25ºC, a atmosfera contém, aproximadamente, 21% v/v de oxigênio e 
78% v/v de nitrogênio. A solubilidade desses gases em água, a 25ºC, em função da pressão, 
está representada no gráfico abaixo. 

 

 
 

Considerando essas informações e os seus conhecimentos, a alternativa ERRADA é: 
 
a) A solubilidade desses gases é diretamente proporcional às suas pressões. 
b) No nível do mar, existem mais moléculas de O2 dissolvidas em 1 L de água do que de N2. 
c) Na mesma pressão, a solubilidade do O2 ( em mol/L) é, aproximadamente, 1,9 vezes maior 

do que a de N2. 
d) A porcentagem de O2 na atmosfera é menor do que a do N2 porque sua solubilidade na 

água dos mares é maior. 
 
11 - (UDESC SC)  
As soluções são misturas homogêneas que possuem uniformidade em suas propriedades. 
Sobre soluções, é correto afirmar que: 

 
 
a) para gases dissolvidos em um líquido, o aumento da temperatura resulta em aumento da 

solubilidade.  
b) o aumento da pressão aumenta a solubilidade de um gás em um líquido.  



www.youtube.com/quifacil 
 

c) a mistura do gás acetileno com o gás oxigênio não pode ser considerada uma solução 
homogênea.  

d) não existem soluções sólidas.  
e) nem todas as misturas gasosas podem ser consideradas homogêneas.  

 
12 - (Mackenzie SP)  

A GÊNESE DAS BOLHAS 

 
 

No champanhe, nos vinhos espumantes e nas cervejas, o dióxido de carbono (CO2) é o 
principal responsável pela formação das bolhas, originadas quando o levedo fermenta os 
açúcares, convertendo-os em moléculas de álcool e de CO2. 

  
Após o engarrafamento, é estabelecido um equilíbrio entre o gás carbônico dissolvido no 
líquido e o gás que está no espaço sob a rolha ou a tampa. 

 
Considerando as informações do texto, os seus conhecimentos químicos e a figura dada, é 
INCORRETO afirmar que 
 

a) ao ser aumentada a pressão do sistema, a solubilidade do gás carbônico em água também 
aumentará. 

b) o volume de CO2 dentro do sistema, diminui com o aumento da pressão dentro do 
recipiente. 

c) ao diminuirmos a temperatura da água, a solubilidade do gás carbônico nesse líquido 
diminui. 

d) a molécula do CO2 contém ligações sigma e pi entre os átomos de carbono e de oxigênio. 
e) o gás carbônico é um óxido ácido. 

 
13 - (UFG GO)    
A presença de O2 na água, essencial para a respiração de espécies aquáticas aeróbicas, deve-
se à dissolução do O2 atmosférico em água. A constante de equilíbrio desse processo de 
dissolução é igual à solubilidade do O2 aquoso, dividida pela pressão parcial do O2 gasoso. 
Se ao nível do mar a pressão atmosférica é de 1 atm e o oxigênio corresponde a 21% da 
composição do ar, a solubilidade do O2 na água 

 
a) crescerá com o aumento da altitude. 
b) decrescerá com o aumento da altitude. 
c) crescerá independentemente da pressão atmosférica. 
d) decrescerá independentemente da pressão atmosférica. 
e) permanecerá inalterada com a altitude. 

 
14 - (UEMS )    
A presença do oxigênio dissolvido na água se deve, em parte, à sua dissolução do ar 

atmosférico para a água, )aq(O    )g(O 22

 , cuja constante de equilíbrio apropriada é a 

constante da Lei de Henry, KH. Para o processo de dissolução do O2, KH, é definida como 

22H (aq)]/pO[O  K  , em que pO2 é a pressão parcial de oxigênio no ar. A figura a seguir mostra a 
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solubilidade do gás oxigênio em água em função da temperatura, n a pressão atmosférica 
de 1 atm (760mmHg). 

 
São feitas as seguintes afirmações a respeito da solubilidade do gás oxigênio em água: 

I. A concentração molar de oxigênio na água, [O2(aq)], é proporcional à pressão parcial de 
oxigênio no ar atmosférico. 

II. A solubilidade do oxigênio em água decresce linearmente com o aumento da temperatura. 
III. A solubilidade do oxigênio dissolvido em água a 0ºC e ao nível do mar é pouco superior a 

14mg/L. 
Pode-se afirmar que: 

a) todas são corretas. 
b) todas são incorretas. 
c) apenas II é incorreta. 
d) II e III são incorretas. 
e) apenas III é incorreta. 

 
15 - (UFMG)    
À temperatura de 25 ºC e pressão de 1 atm, as substâncias amônia, NH3, dióxido de 
carbono, CO2, e hélio, He, são gases. 
Considerando-se as características de cada uma dessas substâncias, assinale a alternativa em 
que a apresentação dos três gases, segundo a ordem crescente de sua solubilidade em 
água líquida, está CORRETA. 

a) CO2 / He / NH3  
b) CO2 / NH3 / He 
c) He / CO2 / NH3  
d) He / NH3 / CO2  

 
16 - (FUVEST SP)     

A efervescência observada, ao se abrir uma garrafa de champanhe, deve-se à rápida 
liberação, na forma de bolhas, do gás carbônico dissolvido no líquido. Nesse líquido, a 
concentração de gás carbônico é proporcional à pressão parcial desse gás, aprisionado entre 
o líquido e a rolha. Para um champanhe de determinada marca, a constante de 
proporcionalidade (k) varia com a temperatura, conforme mostrado no gráfico.  
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Uma garrafa desse champanhe, resfriada a 12 ºC, foi aberta à pressão ambiente e 0,10 L de 
seu conteúdo foram despejados em um copo. Nessa temperatura, 20% do gás dissolvido 
escapou sob a forma de bolhas. O número de bolhas liberadas, no copo, será da ordem de  

 
Gás carbônico: 

Pressão parcial na garrafa de 
champanhe fechada, a 12 ºC .............6 atm 
Massa molar .................................. 44 g/mol 
Volume molar a 12ºC e 
pressão ambiente .......................... 24 L/mol 
Volume da bolha a 12ºC e 
pressão ambiente ......................6,0 x 10-8L 

 
a) 102 
b) 104 
c) 105 
d) 106 
e) 108 

 
17 - (UNESP SP)    
A maior parte dos mergulhos recreativos é realizada no mar, utilizando cilindros de ar 
comprimido para a respiração. Sabe-se que: 

 
I.  O ar comprimido é composto por aproximadamente 20% de O2 e 80% de N2 em volume.  
II.  A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de 1 atm. 
III.  A pressão total a que o mergulhador está submetido é igual à soma da pressão 

atmosférica mais a da coluna de água. 
IV.  Para que seja possível a respiração debaixo d’água, o ar deve ser fornecido à mesma 

pressão a que o mergulhador está submetido. 
V.  Em pressões parciais de O2 acima de 1,2 atm, o O2 tem efeito tóxico, podendo levar à 

convulsão e morte. 
 

A profundidade máxima em que o mergulho pode ser realizado empregando ar 
comprimido, sem que seja ultrapassada a pressão parcial máxima de O2, é igual a: 

a)  12 metros. 
b)  20 metros. 
c)  30 metros. 
d)  40 metros. 
e)  50 metros. 

 
18 - (UNICAMP SP)    
A figura abaixo mostra a solubilidade do gás ozônio em água em função da temperatura. 
Esses dados são válidos para uma pressão parcial de 3.000 Pa do gás em contato com a 
água. A solubilização em água, nesse caso, pode ser representada pela equação: 

 
ozônio(g) + H2O(l) → ozônio (aq) 

 
a) Esboce, na figura apresentada abaixo, um possível gráfico de solubilidade do ozônio, 

considerando, agora, uma pressão parcial igual a 5.000 Pa. Justifique. 
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b) Considerando que o comportamento da dissolução, apresentado na figura abaixo, seja 
válido para outros valores de temperatura, determine a que temperatura a solubilidade do 
gás ozônio em água seria nula. Mostre como obteve o resultado. 

 

 
 
19 - (ENEM)    
Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e 
oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda 
influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante 
na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 
mg/L a 20°C) a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite 
entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica 
presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas 
necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água. 

BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 
 
Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 
Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar igual a 30 g/mol) são 
dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO será aumentada? 

 
a) 0,4mg de O2/litro  
b) 1,7mg de O2/litro 
c) 2,7mg de O2/litro  
d) 9,4mg de O2/litro 
e) 10,7mg de O2/litro 

 
20 - (UNICAMP SP)    
A questão do aquecimento global está intimamente ligada à atividade humana e também ao 
funcionamento da natureza. A emissão de metano na produção de carnes e a emissão de 
dióxido de carbono em processos de combustão de carvão e derivados do petróleo são as 
mais importantes fontes de gases de origem antrópica. O aquecimento global tem vários 
efeitos, sendo um deles o aquecimento da água dos oceanos, o que, consequentemente, 
altera a solubilidade do CO2 nela dissolvido. Este processo torna-se cíclico e, por isso 
mesmo, preocupante. A figura abaixo (ver resolução), preenchida de forma adequada, dá 
informações quantitativas da dependência da solubilidade do CO2 na água do mar, em 
relação à pressão e à temperatura. 

 



www.youtube.com/quifacil 
 

 
 
a) De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada 

quadrado da figura o valor correto, de modo que a figura fique completa e correta: 
solubilidade em gramas de CO2 /100g água: 2, 3, 4, 5, 6, 7; temperatura/ºC: 20, 40, 60, 80, 
100 e 120; pressão/atm: 50, 100, 150, 200, 300, 400. Justifique sua resposta. 

b) Determine a solubilidade molar do CO2 na água (em gramas/100g de água) a 40ºC e 
100atm. Mostre na figura como ela foi determinada. 
 
21 - (IME RJ)  
A determinada profundidade, o organismo de um mergulhador absorve N2 a uma pressão 
parcial de 5,0 atm. Considere que a solubilidade do N2 no sangue, a uma pressão parcial de 

0,78 atm, seja 5,8510–4 mol/L. Admita, ainda, que o volume total de sangue no corpo do 
mergulhador possa ser estimado em 6,0 L. Nessas condições, estima-se que a quantidade de 
N2, em mol, que o mergulhador elimina em seu retorno à superfície, onde a pressão parcial 
desse gás é 0,78 atm, seja: 

 

a) 3,5010–3  

b) 7,3010–3  

c) 1,9010–2  

d) 1,2110–2  

e) 2,2510–2  
 
22 - (UNICAMP SP)    
Bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A 
pressão do CO2 no interior de uma garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em 
torno de 3,5 atm, e é sabido que, depois de aberta, ele não apresenta as mesmas 
características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e 
fechada a cada 4 horas, retirando-se de seu interior 250 mL de refrigerante de cada vez. 
Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se 
aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa, em função do tempo é o 

 

a)
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b)

  

c)

  

d)

  
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 23 
  
 

Gasolina nacional gera mais ozônio, diz estudo da USP 
 

 O ozônio troposférico não é eliminado diretamente pelos escapamentos dos carros. 
Ele resulta de uma reação química entre compostos orgânicos voláteis presentes nos 
combustíveis, óxido nítrico (NO), oxigênio do ar (O2) e a luz solar. Uma gasolina “suja” 
como a paulista, possui 45% em massa de aromáticos, 30% em massa de olefinas e 1 000 
ppm (m/v) de enxofre (S), enquanto que a gasolina “limpa”, como a californiana, possui 
22% em massa de aromáticos, 4% em massa de olefinas e 15 ppm (m/v) de enxofre. Essas 
quantidades fazem com que a concentração de ozônio em São Paulo ultrapasse os limites 
permitidos pela legislação, causando vários problemas de saúde na população, como, por 
exemplo, prejudicando a respiração. 

(Adaptado de Folha de S. Paulo. Ciência. 31/08/2008. A26) 
 
23 - (PUC Camp SP)  
A respiração é um processo universal dos animais, mas pode variar muito de animal para 
animal. Sobre a respiração é correto afirmar que 

 
a) no gato e na abelha, o oxigênio chega ao sangue quando atravessa uma superfície 

respiratória. 
b) na planária, a tomada de oxigênio ocorre por difusão simples através da pele, ao passo que 

no camarão ocorre transporte ativo nas brânquias. 
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c) na abelha e no camarão, o oxigênio dissolvido na água entra no corpo através de finos 
filamentos branquiais. 

d) na abelha e no camarão, o oxigênio é transportado dos órgãos respiratórios para os tecidos 
na forma de oxiemoglobina. 

e) o camarão aproveita o oxigênio dissolvido na água para sua respiração, enquanto o gato 
utiliza oxigênio atmosférico. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 24 
  
 
Cerca de 1/4 de todo o dióxido de carbono liberado pelo uso de combustíveis fósseis é 
absorvido pelo oceano, o que leva a uma mudança em seu pH e no equilibrio do carbonato 
na água do mar. Se não houver uma ação rápida para reduzir as emissões de dióxido de 
carbono, essas mudanças podem levar a um impacto devastador em muitos organismos 
que possuem esqueletos, conchas e revestimentos, como os corais, os moluscos, os que 
vivem no plâncton, e no ecossistema marinho como um todo. 
 
24 - (UNICAMP SP)  
Levando em conta a capacidade da água de dissolver o dióxido de carbono, há uma 
proposta de se bombear esse gás para dentro dos oceanos, em águas profundas. 
Considerando-se o exposto no texto inicial e a proposta de bombeamento do dióxido de 
carbono nas águas profundas, pode-se concluir que esse bombeamento 

 
a) favoreceria os organismos que utilizariam o carbonato oriundo da dissolução do gás na 

água para formar suas carapaças ou exoesqueletos, mas aumentaria o nível dos oceanos. 
b) diminuiria o problema do efeito estufa, mas poderia comprometer a vida marinha. 
c) diminuiria o problema do buraco da camada de ozônio, mas poderia comprometer a vida 

marinha. 
d) favoreceria alguns organismos marinhos que possuem esqueletos e conchas, mas 

aumentaria o problema do efeito estufa. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: D 

 
3) Gab: C  

 
4) Gab: A 

 
5) Gab: D 
 
6) Gab: B 

 
7) Gab: A 

 
8) Gab: A 

 
9) Gab: C 
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10) Gab: D 
 

11) Gab: B 
 

12) Gab: C 
 

13) Gab: B 
 

14) Gab: C 
 

15) Gab: C 
 
16) Gab: D 

 
17) Gab:E 

 
18) Gab:  
a) 

 
A curva para a pressão de 5.000 Pa está acima daquela para a pressão de 3.000 Pa, pois um 
aumento da pressão faz aumentar a solubilidade do gás na água. 

b) Tomando-se um segmento linear da curva, teremos: y1 = a x1 + b e y2 = a x2 + b. 
Tomando-se, por exemplo, os pares (5;22 e 15;16), teremos: 
 

a = (y2 - y1) / (x2 - x1)   

 a = (22 - 16) / (5 - 15) = a = - 0,60 
 

b = y1 - a x1  b = 22 – (- 0,60 x 5) = b = 25,0 
Assim, a solubilidade será zero para t = 41,7 ºC (- 0,60 x t + 25,0). 
Observação- Como a solubilidade não varia linearmente de forma perfeita com a 
temperatura, dependendo do segmento de reta considerado, o resultado pode variar entre 
41,0 e 47,0 ºC. 
 

19) Gab: E 
 

20) Gab: 
a) A solubilidade de um gás num líquido aumenta com o aumento da pressão desse gás sobre 

o líquido e com a diminuição da temperatura do líquido. 
 Sendo assim, a maior solubilidade do CO2 ocorre em maior pressão e menor temperatura, e 

ele será menos solúvel em menor pressão e maior temperatura, de acordo com o gráfico: 
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b) Pelo gráfico, a 40°C e 100atm temos: 
 

 
 
 Ou seja, nessas condições, a solubilidade do CO2 em g/100g de água é igual a 5,5g/100g. 
 Observação: Essa solubilidade em mol/L pode ser calculada considerando como 1g/mL a 

densidade da solução: 

 

L/g55x                  

(1L) g 1000______     x          

água de g100______CO de g5,5 2







 

 

 

mol/L 1,25y                   

g55______y                 

g44______CO de mol 1 2







 

 Solubilidade molar do CO2 a 40°C e 100atm = 1,25mol/L 
 

21) Gab: C 
 

22) Gab: B 
 

23) Gab: E 
 

24) Gab: B 
 

  


