
 
 
 

P1- Solubilidade é importante para um grande número de disciplinas científicas e 
aplicações práticas, que vão desde o processamento do minério, uso para 
medicamentos, bem como o transporte de poluentes. A solubilidade é 
frequentemente dita ser uma das "propriedades características de uma 
substância", o que significa que a solubilidade é geralmente usada para descrever 
a substância. Por exemplo, uma mistura de sal (cloreto de sódio) e sílica podem 
ser separada por dissolução do sal em água, e filtração da sílica não dissolvida. A 
síntese de compostos químicos, pelo miligrama num laboratório, ou pela 
tonelada na indústria, tanto faz uso das solubilidades relativas do produto 
desejado, assim como materiais de partida que não reagiu, subprodutos e 
produtos secundários para conseguir a separação. Outro exemplo é a síntese do 
ácido benzoico a partir de brometo de fenilmagnésio e gelo seco. O ácido 
benzoico é mais solúvel num solvente orgânico, tal como diclorometano ou éter 
dietílico, e quando agitadas com este solvente orgânico em um funil de 
separação, preferencialmente irá dissolver-se na camada orgânica. Os outros 
produtos de reação, incluindo o brometo de magnésio, permanecerão na fase 
aquosa, o que mostra claramente que a separação com base na solubilidade é 
conseguida. Este processo, conhecido como extração líquido-líquido, é uma 
técnica importante em química sintética (Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Solubilidade#Aplica.C3.A7.C3.B5es)  
Diante desse quadro, responda os seguintes problemas:  
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a- Percebe-se que o enxofre quando queimado forma o dióxido de 
enxofre, um dos subprodutos da Petrobrás. O dióxido de enxofre 
sendo queimado forma o trióxido de enxofre e quando reage com a 
água forma a chuva ácida. Para que ocorra a formação dessa chuva 
ácida, os óxidos de enxofre devem solubilizar-se com os vapores 
d’água. Pesquise a solubilidade do enxofre em água e demonstre 
experimentalmente esse fenômeno.  

 
 

b- A Petrobrás utiliza técnicas para fazer o refinamento do petróleo. 
Explique em nível teórico e experimental essas técnicas de 
refinamento e quais os impactos ambientais que as mesmas podem 
causar. Qual a relação desse problema com o anterior?  

  
 


