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Soluções 

 
Soluções são sistemas homogêneos formados pela mistura de duas ou mais substâncias. 
As soluções são constituídas de dois componentes:  

 soluto → que é o que se dissolve e se encontra em menor quantidade. 
 solvente → que é o componente em maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto. 

 
Por exemplo, quando misturamos o sal na água, produzimos uma solução em que o sal é o soluto e a água 

é o solvente. 
Devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, a água é denominada de 

solvente universal. 
Classificação das soluções quanto à natureza do soluto dissolvido: 

 Iônica → é a solução que apresenta um soluto de natureza iônica, ou seja, é capaz de sofrer o fenômeno 

da dissociação ou ionização. Exemplo: cloreto de sódio; 
 Molecular → é a solução que apresenta um soluto de natureza molecular, ou seja, não é capaz de sofrer o 

fenômeno da dissociação ou ionização. Exemplo: glicose.  
 

Dependendo do tipo de soluto que está dissolvido no solvente, a solução formada pode ser eletrolítica 
(conduz corrente elétrica) ou não eletrolítica (não conduz corrente elétrica). 
a) Solução eletrolítica → é chamada de solução iônica porque apresenta íons (espécies químicas com 

cargas elétricas que são responsáveis por conduzir corrente elétricas). Para formar esse tipo de solução, o 

soluto pode ser iônico, isto é, formado por íons, ou molecular e sofrer ionização (ácidos). 
 

Um exemplo de soluto iônico é o sal de cozinha (NaCl). Ao ser colocado na água, ele tem o seu ânion Cl-
 atraído pela parte positiva da água (H+), enquanto seu cátion Na+ é atraído pela parte negativa da água 
(oxigênio). Após essa separação, esses íons ficam dispersos, o que configura o fenômeno chamado 

de dissociação iônica. 

 
Dissociação iônica do sal na água 

 
Um exemplo de soluto molecular é o HCl, cuja fórmula é formada por uma ligação covalente ou por um 

compartilhamento de um par de elétrons entre o H e o Cl, o que significa que não há íons. Todavia, ao entrar 
em contato com a água, ele reage e forma os íons H+ e Cl-. 
b) Solução não eletrolítica → ou moleculares são formadas unicamente pela dissolução de solutos 

moleculares que não reagem com a água. 
 

É o caso do açúcar (sacarose – C12H22O11) quando dissolvido em água. Inicialmente os seus cristais estão 
muito agrupados, mas, em água, eles separam-se até ficarem imperceptíveis. Porém, suas moléculas não se 
rompem e continuam sendo C12H22O11. Como não há íons, a solução não conduz eletricidade. 

Uma solução não precisa necessariamente possuir somente um soluto, mas podem haver vários solutos 
dispersos em um único solvente. Um exemplo é a água mineral, que possui diversos sais dissolvidos nela. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ionizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/dissociacao-ionizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/substancias-moleculares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ligacoes-covalentes.htm
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ions.htm&sa=U&ved=0ahUKEwiK7KjovenMAhWBuB4KHSDAA0UQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGfTq-a-oAyGxKEXaWNAQsPGO9VOA
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/sais.htm
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Exercícios: 

 
01. Uma solução composta por duas colheres de sopa de açúcar (34,2 g) e uma colher de sopa de água (18,0 

g) foi preparada. Sabendo que: 
 Massa molar da sacarose = 342,0 g mol-1, 
 Massa molar da água = 18,0 g mol-1, 
 Ponto de fusão da sacarose = 184 °C e Ponto de fusão da água = 0 °C, 

 
Podemos dizer que: 
1) A água é o solvente, e o açúcar, o soluto. 
2) O açúcar é o solvente, uma vez que sua massa é maior que a da água. 
3) Em temperatura ambiente, o açúcar não pode ser considerado solvente por ser um composto sólido. 
 
Está(ão) correta(s): 

a) 1 apenas 
b) 2 apenas 

c) 3 apenas 
d) 1 e 3 apenas X 
e) 1, 2 e 3 

 
02. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente 

elétrica. Dos compostos abaixo: 
I. Na2SO4  
II. O2  
III. C12H22O11 
IV. KNO3  
V. CH3COOH 

VI. NaCl 
 
Formam-se solução aquosa que conduz eletricidade: 
a) apenas I, IV e VI. 

b) apenas I, IV, V e VI. X 
c) todos. 
d) apenas I e VI. 

e) apenas VI. 
 
03. Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos: 

a) Algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em água. V 
b) A condutibilidade de corrente elétrica apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de 

íons livres na solução. V 
c) O HCl em solução aquosa não conduz eletricidade porque é molecular. F 

d) O HNO3 conduz corrente elétrica em meio aquoso. V 
e) O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido, sólido e em meio aquoso. F 

 
 
 


