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Eletrólitos Pouco Solúveis

1. Responda as questões para a reação AxBy(s) → xAz+(aq)+yBw−(aq). a) Que tipo de reação é

esta? b) Escreva a expressão matemática do respectivo quociente de reação (Q). c) Por que não

se escreve a concentração da substância sólida na equação do quociente de reação? d) Ao se

inverter a equação química, que tipo de reação está sendo descrita? 

2. Para  cada  um  dos  seguintes  compostos  iônicos,  escreva  as  equações  químicas  de

equilíbrio  do  sólido  com  sua  solução  aquosa  e  a  respectiva  expressão  matemática  do

quociente de reação (Q):  CuI;  Ag2Cr2O7;  Mg(OH)2;  La(OH)3;  PbSO4;  Hg2Cl2;  CaF2;  ZnCO3;  CdS;

SrSO4.

3. Suponha que haja as soluções límpidas, sem nenhum precipitado aparente, de cada um

dos  seguintes  compostos  iônicos:  PbS  3,9×10−3 mol  L–1 (Kps=3×10−28);  BaCO3 5,1×10−6  mol  L−1

(Kps=5,0×10−9);  AgBrO3 0,010  mol  L−1 (Kps=5,5×10−5);  Hg2Cl2 6,69×10−7 mol  L−1 (Kps=1,2×10−18);

La(OH)3 1,8×10−6 mol  L−1 (Kps=2×10−21).  a) Calcule  as  concentrações  de  cada  um  dos  íons

presentes.  b) Calcule o quociente de reação (Q) para cada solução.  c) Classifique as soluções

em insaturada, saturada e supersaturada.

4. Calcule a  solubilidade (em mol  L−1)  dos  seguintes  eletrólitos  em água pura:  Al(OH)3

(Kps=3×10−34);  CaCO3 (Kps=4,5×10−9);  Cu(IO3)2 (Kps=7,4×10−8);  Mn(OH)2 (Kps=2×10−13);  AgSCN

(Kps=1,1×10−12).

5. Calcule a solubilidade (em mol L−1) de PbSO4 (Kps=1,6×10−8) em: a) água pura; b) solução

de Na2SO4 0,10 mol L−1;  c) solução de Pb(NO)2 0,20 mol L−1. 

6. Ordene  em sequência  decrescente  de  solubilidade  os  seguintes  sais  de  prata:  AgBr

(Kps=5,0×10−13);  AgBrO3 (Kps=5,5×10−5);  AgCl  (Kps=1,8×10−10);  AgI  (Kps=8,3×10−17);  AgSCN

(Kps=1,1×10−12). Sugira uma maneira de remover a maior quantidade possível de íons prata de

uma solução.

7. Misturou-se 5,0 mL de BaCl2 0,050 mol L−1 e 5,0 mL de K2CrO4 0,10 mol L−1 e observou-se

a formação de precipitado de BaCrO4  (Kps=2,1×10−10).  Siga as  etapas a  seguir,  para calcular

quanto de BaCrO4 permanece em solução. a) Calcule a quantidade n(BaCl2) em mol. b) Calcule

a quantidade n(K2CrO4) em mol. c) Escreva a equação química da reação de precipitação. Com

base nos resultados obtidos nas questões (a) e (b), determine quem é o reagente limitante. d)
Calcule a quantidade (n) do reagente limitante, considerando que a reação de precipitação foi

completa.  e) Divida o resultado obtida na questão (d) pelo volume final da solução (10 mL)

para encontrar a concentração do reagente limitante (C).  f) Calcule a solubilidade de BaCrO4

na solução de reagente limitante na concentração C, calculada na questão (e). 
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