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Soluções 

Na natureza, raramente encontramos  substâncias puras. O mundo que nos rodeia é constituído por 
sistemas formados por mais de uma substância: as misturas 

As misturas homogêneas são denominadas soluções.

Soluções são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam 
aspecto uniforme.



Exemplos do nosso dia a dia 

1) Os oceanos são soluções formadas por diferentes tipos de sais 
dissolvidos em água, como o cloreto de sódio NaCl , sulfato de 
magnésio MgSO4 ....

2) O ar que envolve o nosso planeta é uma solução 
formada, principalmente , pelos gases N2 e O2

3) Latão ( liga de cobre e zinco ) 



70%  (%/massa) INPM é a sigla de Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Em cada 100g de água destilada 
encontramos 0,9 gramas do cloreto 
de sódio 

70% ( GL ) ( %/volume ) 



Pelos exemplos, podemos perceber que as  soluções são sistemas homogêneos formados por uma ou 
mais substâncias dissolvidas ( soluto ) em outra substância presente em maior proporção na mistura 
( solvente ) 

1) Tipos de soluções 

Soluções sólidas

As soluções sólidas são formadas apenas por solutos e solventes sólidos. No cotidiano, os principais 
exemplos desse tipo de solução são as ligas metálicas. A medalha a seguir, por exemplo, foi produzida 
com a liga de bronze, que é uma mistura de aspecto homogêneo formada por estanho e cobre.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ligas-metalicas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/bronze.htm


Soluções gasosas

Esse tipo de solução é formado pela mistura apenas de gases. O ar é um exemplo, pois sua 
composição aproximada é de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros 
gases.

Soluções Líquidas

As soluções líquidas possuem o solvente 
líquido, geralmente a água, e os solutos 
podem ser sólidos, líquidos ou gasosos

Sólido – Líquido

Líquido - Líquido

Gás - Líquido



Quando abrimos uma garrafa ou lata de refrigerante ou de água mineral gaseificada , o 
__________________, que foi introduzido a uma pressão ________ que a atmosférica , tende a 
escapar para o meio ambiente, formando bolhas.

gás carbônico (CO2) maior

A solubilidade de um gás em um líquido é diretamente 
proporcional à pressão do gás sobre o líquido 



Existem algumas espécies de peixe que, para respirar , necessitam de uma 
maior concentração de gás oxigênio dissolvido na água. Explique o porquê 
de os salmões serem típicos de regiões frias

A solubilidade de um gás  em um líquido é inversamente proporcional à 
temperatura , isto é, quanto maior a temperatura , menor a solubilidade do gás.



Atividade 01 ) Um frasco contém0,5litro  leite de magnésia. Se um paciente precisar ingerir 
25ml de leite de magnésia de 6 em 6 horas, esse frasco será suficiente para 
quantos dias? 

Resolução:

1dia ---------4 x 25ml  = 100ml 

1litro --------1000ml 
0,5litros -------x 

X = 500ml 

1dia -------100ml 
y ----------500 ml 

Y = 5 dias 



2) Quanto à proporção entre o soluto e o solvente 

Solução diluída 

Solução 
Concentrada  

Quando a proporção de soluto é pequena em relação à do 
solvente , Exemplo o soro fisiológico 0,9g do sal dissolvido em 
cada 100g de solução 

Quando a proporção do soluto é grande em relação 
à do solvente.

8º A



3) Determinando a quantidade de soluto que se dissolve 

O coeficiente de solubilidade (Cs) , ou simplesmente solubilidade , mede a 
quantidade máxima de massa de soluto que pode ser dissolvida em uma 
determinada massa padrão de solução ou de solvente , em temperatura e 
pressão constante.

Exemplo Cs NaCl = 35,7g/100g H2O , a 0oC 


