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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 



Ex1: dado os coeficiente de solubilidade da sacarose abaixo determine: 

204g de sacarose /100g de água a 20oC

220g de sacarose / 100g de água a 30oC

a) Qual é a massa de sacarose que deve ser dissolvida em 50g de água para se obter uma solução 
saturada a 30oC?

Resolução: 
220g -------------100g de água

x ----------------50g 
X = 110g 

b) As massas de sacarose e de água contidas em 640g se solução saturada a 30oC ? 



b) As massas de sacarose e de água contidas em 640g se solução saturada a 30oC ? 

índice 1 = soluto 

índice 2 = solvente 

Sem índice = solução 

m = 640g 

m1 =?

m2 ?

A 30oC temos m = 220+100 

m = 320g de solução  

Cálculo da massa do soluto 

320g de solução --------220g de soluto  
640g --------------------------x 

X = 440g de soluto 

m= m1 + m2

640 = 440 + m2 m2 = 200g



C)

Massa de solução = 160g 

T = 30oC

Resfriamento 
cuidadoso

T = 20oC

Massa que cristaliza , 
constituindo corpo de fundo 
( precipitado ) ?

Resolução

a 30oC temos :
m1 = 220g

m2 = 100g

m= 320g

320g de solução---------220g de soluto 
160g de solução -----------m1

m1 = 110g 

a 20oC temos :
m1 = 204g

m2 = 100g

204g de soluto---------100g de solvente 
m1-----------------------50g 

m2 = 50g 

m1 = 102

Massa do ppt = 110g -102g
m ppt = 8g

204g de sacarose /100g de água a 20oC

220g de sacarose / 100g de água a 30oC



2) O coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 g por 100 g de água a 80°C. A massa 
em gramas desse sal, nessa temperatura, necessária para saturar 80 g de H2O é: 

a) 20.              b) 48.              c) 60.           d) 80.              e) 140.

60g do sal -----------100g de água 
x --------------------80g 

X = 48g



Q3) A 80°C, 70 g de um sal são dissolvidos em 150 g de água. Abaixando-se a temperatura dessa 
solução até 10°C, qual será a massa de sal que precipita? Dado: Coeficiente de Solubilidade do sal, a 
10°C = 30 g/100 g H2O.

Resfriamento 
cuidadoso

Massa que cristaliza , 
constituindo corpo de fundo 
( precipitado ) ?

A 80oC temos 
m1 = 70g 

m2 = 150g 

m = 220g A 10oC temos 

m1 = 30g 

m2 = 100g 

30g de soluto -----------100g de água 
m1 ------------------150g de água 

m1 = 45g  de soluto Massa do ppt = 70g -45g = 25g



Q4) Evapora-se completamente a água de 40 g de solução de nitrato de prata, saturada, sem 
corpo de fundo, e obtêm-se 15 g de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade do nitrato 
de prata para 100 g de água na temperatura da solução inicial é: 

a) 25 g                b) 30 g                 c) 60 g            d) 15 g        e) 45 g

Massa da solução = 40g 
m1 = 15g 

m2 = 40g —15 g

m2 = 25g 

Cálculo do Cs 

15g --------25g de água 
Cs --------100g de água

Cs = 60g/100g de água



Q5) A curva de solubilidade de um sal hipotético é:

A quantidade de água necessária para dissolver 30 g do sal a 
35°C será, em gramas: 

a) 45            b) 50             c) 75             d) 90         e) 100

A 35oC temos: 

60g do sal ---------100g de água
30g -----------------m2 

m2= 50g de água



Q6) Foi prescrito a um paciente Cloridrato de Metoclopramida (Plasil®) 3 mg VO. O frasco possui 
4 mg/ml. O conta-gotas do fabricante tem correspondência de 20 gotas para cada ml. Quantas gotas 
serão administradas para atender à prescrição médica? Marque a alternativa correta.

A) 6.
B) 15.
C) 12.
D) 18.
E) 30.

Q7) A enfermeira recebe uma prescrição médica onde está solicitado a administração de 150mg de 
ampicilina. Na unidade tem frascos com 1,0 grama que deve ser diluído em 10ml de água destilada. 
Após diluição, quanto deve ser aspirado? 

a) 2,0ml         b) 1,5ml          c) 1,0ml            d) 0,5ml              e) 2,5ml

Resolução 1ml------4mg
V --------3mg 

V = 0,75ml 

1ml -------20gotas 
0,75ml ------x 

X = 15gotas 

10ml --------1000mg 
V -------------150mg 

4V = 3

1g -------1000mg 
1kg ------1000g

1000.V = 10.150

1000V = 1500
V = 1500/1000 V = 1,5ml



Q8) Um paciente em pós-operatório aguarda sair de alta. Porém foi orientada que somente 
receberá alta quando a infusão da hidratação que está recebendo endovenosa terminar. A 
paciente pergunta ao enfermeiro quando a infusão irá terminar e o enfermeiro percebe que 
ainda há 500ml da solução e o gotejamento está a 10 gotas/ minuto. O enfermeiro irá 
responder que o paciente irá embora após:

a) 16 horas 
b) 16 horas e 36 minutos 
c) 17 horas 
d) 20 horas e 50 minutos 
e) 30 horas e 24 minutos

10 =   500ml 

3.T

30T = 500 

T = 16,6 horas  

1h --------60minutos
0,6 h ------y

Y = 36 minutos 

Parei 8 A



Absorve calor 

Libera calor 



Exemplo Cs NaCl = 36g/100g H2O , a 25oC 

Solução insaturada

Quando colocamos uma quantidade de soluto abaixo de seu coeficiente de solubilidade, temos
uma solução insaturada ou não saturada.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/solucoes.htm


Solução saturada

Se colocarmos exatamente o coeficiente de solubilidade (36 g), teremos uma solução saturada, isto
é, solução que contém a máxima quantidade de soluto em uma certa quantidade de solvente e em
uma determinada temperatura.
No exemplo que demos em que se colocaram 50 g de sal e 14 g não se dissolveram, temos uma
solução saturada com corpo de fundo. Para obter somente a solução saturada, basta realizar uma
filtração.

Solução supersaturada

Agora, se nós aquecermos essa solução saturada com corpo de fundo, o precipitado dissolver-se-á
totalmente, pois, a uma temperatura mais elevada, o seu coeficiente de solubilidade aumenta.
Se deixarmos essa solução em repouso, até ela voltar para a temperatura de 25 ºC, obteremos uma
solução supersaturada, que é muito instável, pois contém mais soluto dissolvido do que o coeficiente de
solubilidade naquela temperatura.


