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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turmas A e B                                                                   Paula Melo Silva e Emília Correia                 

 

Ficha de Trabalho 9 

Reações de solubilidade 

 
 

1. As chuvas ácidas são responsáveis pela deterioração de estátuas e monumentos, pois reagem 
com o carbonato de cálcio contido nos mármores e calcários, corroendo-os. A reação química 
ocorrida pode ser traduzida pela equação: 

O sulfato de cálcio produzido é dissolvido e arrastado pelas águas da chuva. Contudo, é um sal 
poço solúvel em água. 

Ks (CaSO4) = 2,4 × 10-5 (a 25 ºC) 

1.1. Escreva a equação da reação de dissolução do sulfato de cálcio. 
 
1.2. Determine, a 25 ºC, a solubilidade do sulfato de cálcio. Apresente todas as etapas de resolução. 

 

1.3. Selecione a alternativa que corresponde aos valores corretos das concentrações dos iões Ca2+ 

e SO4
2-

, respetivamente. 
 
(A) 3,9 × 10-2; 1,6 × 10-1 
(B) 2,4 × 10-5; 9,6 × 10-5 

(C) 4,9 × 10-3; 4,9 × 10-3 
(D) 2,4 × 10-5; 2,4 × 10-5 

 
1.4. Sabendo que a solubilidade do sulfato de cálcio aumenta com a temperatura, a reação de 
dissolução deste sal será … 

 
(A) …endotérmica no sentido inverso. 
(B) …exotérmica no sentido direto. 
(C) …mais rápida se o grau de divisão do sal for maior. 
(D) …mais extensa no sentido direto se estiver em agitação. 
 

1.5. A água consegue dissolver, em extensão apreciável, um elevado número de substâncias. O 
cloreto de sódio, NaCl, é exemplo de uma substância muito solúvel em água. 

 
Considerando que a solubilidade do NaCl em água, a 25 ºC, é igual a 36,0 g NaCl / 100 g H2O, 
selecione a opção que contém os termos que devem substituir as letras (a) e (b), respetivamente, 
de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 

 
Adicionando 90,0 g de NaCl(s) a 250 g de água, a 25 ºC, obtém-se uma solução _______ naquele 
composto, ________ sólido depositado no fundo do recipiente. 

 
(A) ... saturada … com … 
(B) … insaturada … com … 

(C) … saturada … sem … 
(D) … insaturada … sem … 

 

 

 

(a) 

(b) 
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2. O gráfico seguinte corresponde às curvas de solubilidade de cinco sais em água. De acordo com 

o gráfico e os seus conhecimentos responda às seguintes questões.  

 

2.1. Das proposições seguintes indique a única 

opção correta. 

 

(A) A solubilidade dos sais aumenta com a 

subida da temperatura. 

(B) A solubilidade de um sal é tanto maior for o 

volume de solução. 

(C) A solubilidade de um sal é a quantidade 

máxima de soluto que se pode dissolver por litro de 

um dado solvente. 

(D) A solubilidade de diferentes sais, para uma 

dada temperatura, tem valores semelhantes. 

 
 

2.2. Considere o composto iónico sulfato de celénio, 

Ce2(SO4)3. Estabeleça a relação entre a solubilidade (s) e o produto de solubilidade (Ks). 

 
2.3. A dissolução em água do sal nitrato de potássio, KNO3, é um fenómeno exotérmico ou 

endotérmico? Justifique a resposta dada com base no Princípio de Le Chatelier. 

 
2.4. Justifique com cálculos a seguinte afirmação: “A solubilidade do sulfato de bário, BaSO4, em 

água, é menor a 18 °C do que a 50 °C”. 

Ks(BaSO4) = 8,7  10- 11 (a 18 °C)    Ks(BaSO4) = 2,0  10- 10 (a 50 °C) 

 

3. Nas águas oceânicas encontram-se diversos iões dissolvidos. Esses iões originam compostos 

sólidos a que chamamos sais. 

 

3.1. Quando se retira uma amostra de água do mar e se adiciona ião prata verifica-se a formação 

de um precipitado de cloreto de prata em água pura. Calcule a solubilidade do cloreto de prata a 

250C.  

KS (AgCl) = 1,6×10-10 a 250C 

 

3.2. A aragonite é uma forma mineral de formação rochosa de carbonato de cálcio CaCO3 e 

encontra-se em conchas de um elevado número de moluscos e corais. As espécies utilizadoras da 

aragonite são as mais vulneráveis à acidez das águas oceânicas; por isso os alunos precipitaram 

carbonato de cálcio e simularam o que ocorre na natureza. 

Para preparem o precipitado de carbonato de cálcio, os alunos misturaram 200 mL de uma solução 

aquosa de CaCl2 0,010 mol/dm3 com 300 mL de uma solução aquosa de Na2CO3 0,015 mol/dm3. 

Verifique se houve formação de precipitado de carbonato de cálcio. 

 

KS (CaCO3) = 4,5×10-9 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


