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Introdução 

    O estudo das propriedades volumétricas de 
soluções eletrolíticas é um campo da química de 
soluções de grande importância no esclarecimento 
das interações entre as espécies iônicas e o 
solvente. Neste trabalho, propriedades volumétricas 
de soluções aquosas de cloreto e de citrato de 
amônio foram estudadas em função da temperatura 
(298,15, 308,15, 313,15 e 323,15 K) e em toda faixa 
de concentrações, até a saturação das soluções, a 
fim de se determinar suas dependências com a 
temperatura, bem como de avaliar a influência do 
tamanho do cátion nessas propriedades. 

Resultados e Discussão 

    Através da Teoria de Soluções de Hill1, é possível 
expressar o volume específico de excesso de uma 
solução, vE, por uma expressão tipo virial em termos 
da razão ponderal do soluto w: 
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onde v é o volume específico de uma solução por 
unidade de massa do solvente; o

solvv , o volume 

específico do solvente puro; ∞

solutov , o volume parcial 
específico do soluto a diluição infinita; e v2 
representa a contribuição de pares de moléculas do 
soluto. 
    A diluição infinita, pode-se considerar que apenas 
as interações soluto-solvente são significativas. A 
Figura 1 mostra os valores de ∞

solutov  dos sistemas 
estudados em função da temperatura, T. É possível 
interpretar os valores de ∞

solutov  em termos de um 
reordenamento da estrutura da água desde o “bulk” 
até a co-esfera de hidratação, o qual leva em conta 
a capacidade do soluto de criar ou de destruir o 
ordenamento da água2. Pode-se, assim, concluir 
que a co-esfera de hidratação do cloreto aumenta 
com o aumento da temperatura. O contrário ocorre 
com o citrato, cuja co-esfera de hidratação do citrato 
diminui de tamanho com o aumento de T. Já para o 
tartarato, há uma competição entre diminuição e 
aumento da co-esfera de hidratação. 
    A Figura 2 apresenta a dependência de v2 com a 
temperatura. Os valores de v2 podem fornecer 
informações tanto sobre interações soluto-soluto 

como soluto-solvente2. Em relação às interações 
soluto-solvente, pode-se afirmar que o cloreto de 
amônio, por possuir valores decrescentes de v2 em 
relação a T, é um criador de estrutura da água. O 
citrato, por possuir um comportamento crescente de 
v2 frente ao aumento de temperatura, pode ser 
caracterizado como um destruidor da estrutura da 
água. Já o tartarato parece exibir um caráter 
anfótero, sendo criador ou destruidor do 
ordenamento do solvente, dependendo da T de 
estudo. Para as interações soluto-soluto, vemos, 
pela equação anterior, que valores positivos de v2 
levam a um aumento do volume da solução, à 
medida que esta se torna mais concentrada, 
evidenciando, assim, interações soluto-soluto 
predominantemente repulsivas. Contrariamente, 
valores negativos de v2 revelam interações soluto-
soluto majoritariamente atrativas. Da Figura 2, vê-se 
que o cloreto de amônio possui interações 
fortemente atrativas, enquanto o citrato possui 
interações predominantemente repulsivas. O 
tartarato mostrou possuir interações repulsivas, mas 
de perfil não tão intenso e determinado como o 
citrato, provavelmente devido a seu menor tamanho 
iônico. 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1 e 2. Dependências com a T de ∞

solutov  e v2 
para o cloreto (�), tartarato (�) e citrato (�) de 
amônio. 

Conclusões 

Verificou-se que à medida que o íon aumenta, sua 
co-esfera de hidratação aumenta de tamanho frente 
a um aumento de T. Além disso, o sal passa a se 
tornar cada vez mais um destruidor de estrutura da 
água, bem como a ter interações o soluto-soluto 
predominantemente repulsivas. 
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