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Ficha de Trabalho 12 

2.3. Soluções e Equilíbrio de Solubilidade 

1. A mineralização da água do mar resulta da dissolução de espécies químicas, 

principalmente sais. No entanto, a água do mar também contém gases dissolvidos, 

como o oxigénio e o dióxido de carbono. Considere a tabela onde se indica a 

composição iónica da água do mar, a 25 ºC e 1 atm. 

1.1. Recolheu-se uma amostra de 1,00 kg de água do mar, que foi, posteriormente, 

submetida ao processo de evaporação do solvente até à secura. Indique a fração 

mássica de ião cloreto no resíduo sólido obtido. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

1.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte. No 

processo de dissolução de compostos iónicos em água estabelecem-se interações entre (__) suficientemente fortes para quebrar as ligações (__) 

entre as moléculas de água. 

(A) iões e a água … de hidrogénio         

(B) catiões e aniões … iónicas                

(C) iões e a água … iónica 

(D) catiões e aniões … de hidrogénio 

2. Além do cloreto de sódio, os principais sais dissolvidos na água do mar são o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, o sulfato de cálcio e o 

cloreto de potássio. Considere novamente a tabela onde se indica a composição iónica da água do mar a 25 C e 1 atm. 

2.1. Estime o teor de KCℓ na água do mar, expresso em mol dm-3. 

2.2. Relativamente à dissolução de compostos iónicos em água, selecione a opção correta. 

(A) O tempo de dissolução diminui quando o estado de divisão do sal é menor. 

(B) O tempo de dissolução aumenta quando o estado de divisão do sal é maior. 

(C) A agitação acelera o processo de dissolução, pois aumenta a dispersão do soluto na solução. 

(D) A agitação retarda o processo de dissolução, pois diminui a dispersão do 

soluto na solução. 

3. Um grupo de alunos pretende preparar diferentes soluções aquosas de sais contendo 

o ião nitrato. Para isso, os alunos consultaram uma tabela onde se indica a solubilidade, 

em água, de alguns sais de nitrato a 25 °C. 

3.1. Indique, justificando, se a solução que resulta da adição de 102,0 g de nitrato de 

lítio, LiNO3, a um recipiente contendo 200 g de água se encontra saturada. 

3.2. Sabendo que a solubilidade do nitrato de sódio, NaNO3, aumenta com o aumento 

da temperatura, justifique a seguinte afirmação: “Adicionando 91,2 g de NaNO3 a 100 g 

de água, a uma temperatura igual ou inferior a 25 °C obtém-se uma solução saturada.” 

 3.3. Adicionou-se 50,0 g de nitrato de potássio, KNO3, a 50,0 g de água à temperatura de 25 °C. 

Determine a massa de sólido que ficou por dissolver. 

4. Selecione a opção que completa corretamente cada uma das afirmações seguintes.  

4.1. Adicionando 80 g de KCℓ e 70 g de KNO3, à temperatura de 40 °C, a dois recipientes contendo, 

cada um, 100 cm3 de água, obtêm-se duas misturas (__) em que a solução com a maior concentração 

mássica é a de (__). 

(A) … homogéneas … KCℓ 

(B) … homogéneas … KNO3 

(C) … heterogéneas … KCℓ 

(D) … heterogéneas … KNO3 

4.2. O aumento da temperatura favorece a solubilização do (__), sendo possível dissolver totalmente 

52 g do sal em 100 g de água para temperaturas (__). 

(A) … KCℓ … inferiores a 80 °C. 

(B) … KCℓ … superiores a 80 ° C. 

(C) … NaCℓ … inferiores a 80 ° C. 

(D) … NaCℓ … superiores a 80 ° C. 
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5. Um solução de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, também designada água de cal, pode ser 

usada para detetar a presença de dióxido de carbono numa mistura de gases, pois o dióxido 

de carbono reage com a solução de hidróxido de cálcio formando carbonato de cálcio, CaCO3, 

um sal pouco solúvel que turva a água de cal. A concentração do catião cálcio numa solução 

saturada de hidróxido de cálcio, preparada a partir da dissolução de Ca(OH)2 em água, a 25 

°C, é 0,012 mol dm-3. 

5.1. Escreva a equação química que traduz a reação de equilíbrio de solubilidade do hidróxido 

de cálcio. 

5.2. Determine a constante de produto de solubilidade do hidróxido de cálcio a partir da sua 

solubilidade em água, a 25 °C. 

5.3. A expressão que relaciona a constante de produto de solubilidade do carbonato de cálcio com a sua solubilidade em água, a 25 °C é, (__), pelo 

que, consultando a tabela, se conclui que a solubilidade desse sal é (__). 

 

6. Os sais de chumbo formam a base de muitas tintas e pigmentos. O carbonato de chumbo e o sulfato de chumbo são usados como pigmentos 

brancos, mas outros sais de chumbo podem fornecer pigmentos amarelo, laranja, vermelho e verde. Kps(PbCO3) = 7,4  10-14    e    Kps(PbSO4) = 6,3 

 10-7, a 25 °C 

6.1. Indique, justificando, qual dos sais apresenta menor solubilidade em água, a 25 °C. 

6.2. Determine a solubilidade do carbonato de chumbo em água, a 25 °C. 

7. Misturaram-se 0,050 mL de uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, 6,0 mol dm-3 com 1000 mL de uma solução aquosa de cloreto de 

sódio, NaCℓ, 0,10 mol dm-3, à temperatura de 25 °C. Consultando as constantes de produto de solubilidade apresentadas na tabela, verifique se terá 

havido formação de um precipitado. 

8. O fosfato de cálcio, Ca3(PO4)2, precipita e acumula-se nos rins, sendo um dos principais constituintes dos cálculos renais vulgarmente designados 

por “pedras nos rins”. A concentração média de catião Ca2+ excretado na urina é 2,0  10-3 mol dm-3. Kps(Ca3(PO4)2) = 2,07  10-33, a 25 °C. 

8.1. Calcule a concentração mínima de anião que deve estar presente na urina de uma pessoa para que se forme a “pedra nos rins”, ou seja, a 

concentração de anião acima da qual começa a precipitar o fosfato de cálcio. 

8.2. Dissolvendo fosfato de cálcio em água, a concentração máxima de catião Ca2+ em solução é (__) que é também (__) vezes maior que a 

concentração de anião fosfato. 

(A) … 1,14  10-7 mol dm-3 … 3                    

(B) … 3,42    10-7 mol dm-3 … 3                  

(C) … 3,42   10-7 mol dm-3 … 1,5 

(D) … 1,14   10-7 mol dm-3 … 1,5 

9. O iodeto de prata, AgI, é um composto iónico usado em processos de revelação fotográfica e, em medicina, como um antisséptico. A sua 

solubilidade em água é 9,1  10-9 mol dm-3, a 25 °C. A sua solubilização, como acontece com muitos sais, é facilitada pela formação de iões 

complexos. 

9.1. Escreva a equação química que traduz o equilíbrio de solubilidade do iodeto de prata, em água. 

9.2. Explique, com base no Princípio de Le Châtelier, o que acontece à solubilidade do iodeto de prata, AgI, numa solução aquosa de nitrato de 

prata, AgNO3. 

9.3. Quando se adiciona uma solução aquosa de cianeto de potássio, KCN, a uma solução saturada em equilíbrio com AgI(s), a solubilidade deste 

sal aumenta. Explique o referido aumento de solubilidade atendendo à possibilidade de formação do ião complexo estável [Ag(CN)2]
−. 

10. Explique o modo como a diminuição do pH, por adição de uma solução aquosa de HCℓ, afeta a solubilidade do fluoreto de cálcio, CaF2. 

11. Algumas indústrias químicas e de extração mineira são responsáveis pela produção de águas residuais bastante duras. 

11.1. Indique a que corresponde a dureza total dessas águas residuais. 

11.2. Descreva um dos processos, utilizado a nível industrial, para minimizar a dureza das águas residuais. 

12. Explique de que forma é possível proceder à remoção de poluentes de águas residuais recorrendo a reações de precipitação. 

Bom trabalho Jovens Cientistas  

Paula Melo Silva 

 

 

 


