
QUÍMICA 

Prof ª. Giselle Blois 

Sistemas Heterogêneos 

Produto de Solubilidade (Kps) -  Parte 2 
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3. (UFBA-BA) Considere o sistema representado abaixo e a 

correspondente curva de solubilidade do sal em questão. 
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Para aumentar a massa de sal não-dissolvido, basta:  

 

(01) elevar de cinco a dez graus a temperatura do sistema.  

(02) retirar uma porção da solução saturada.  

(04) deixar o sistema em ambiente ventilado.  

(08) adicionar mais água à solução saturada.  

(16) tampar o recipiente.  
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Aumentar a massa de sal não-dissolvido: 

(01) elevar de cinco a dez graus a temperatura do sistema.  

Falso.  

A solubilidade do sal é um processo 

endotérmico, ou seja, favorecido pelo 

aumento de temperatura. Sendo assim, o 

aumento da temperatura solubilizará o 

sal, diminuindo a massa de precipitado. 
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Aumentar a massa de sal não-dissolvido: 

(02) retirar uma porção da solução saturada.  

Falso.  

Para que a constante do equilíbrio 

permaneça inalterada o equilíbrio será 

deslocado para a direita ocorrendo 

diminuição da massa de precipitado.  
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Aumentar a massa de sal não-dissolvido: 

(04) deixar o sistema em ambiente ventilado.  

Verdadeiro.  

Em sistema ventilado a água evapora e 

com isso a solubilidade do sal diminuirá 

provocando a sua precipitação, 

aumentando desta forma a sua massa.  
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Aumentar a massa de sal não-dissolvido: 

(08) adicionar mais água à solução saturada.  

Falso.  

A adição de água favorece a 

solubilização do sal, diminuindo a 

massa do precipitado.  
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Aumentar a massa de sal não-dissolvido: 

(16) tampar o recipiente.  

Falso.  

Recipiente fechado favorecerá o 

sistema em equilíbrio, sendo assim, a 

massa de precipitado não altera. 
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Efeito do íon comum e solubilidade 

Ao adicionarmos HCl em uma solução aquosa saturada de 

AgCl, há precipitação de AgCl.  

 

Vamos entender os motivos: a solução aquosa saturada de 

AgCl já apresentava a quantidade máxima de AgCl que poderia 

ser dissolvida naquele volume de água, a temperatura 

ambiente. Logo, as concentrações em mol/L de Ag+ e Cl- já 

estão as maiores possíveis. 



Produto de Solubilidade (Kps) 

Analisando o equilíbrio químico, temos: 

 

AgCl(s)          Ag+
(aq) + Cl-(aq) 

 

Ao adicionarmos HCl(aq), há um aumento na concentração de 

íons Cl-(aq), que é o íon comum, provocando o deslocamento 

do equilíbrio para a esquerda, favorecendo a formação do 

precipitado AgCl(s). 
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Importante!!! 

 

O Kps não se altera. 

 

Kps =  [Ag+] . [Cl-]   

 
 

* O Kps é uma constante de equilíbrio experimental e só se 

altera com a variação da temperatura. 
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Exercício: 

1. (Vunesp-SP) A dose letal de íons Ba2+ para o ser humano é 

de 2,0 . 10-1 mol/L de íons Ba2+ por litro de sangue. Para se 

submeter a um exame de raios X, um paciente ingeriu 200 mL 

de uma suspensão de BaSO4. Supondo-se que os íons Ba2+ 

solubilizados na suspensão foram integralmente absorvidos 

pelo organismos e dissolvidos em 5 litros de sangue, discuta 

se esta dose coloca em risco a vida do paciente (Kps BaSO4 = 

1 . 10-10). 
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Dose letal: [Ba2+] = 2,0 . 10-3 mol/L 

BaSO4              Ba2+ + SO4
2- 

   1                   1         1 

   xM                xM       xM 

 

200 mL de suspensão de BaSO4 (= 0,2 L) em 5 L de sangue: 

 

Kps = [Ba2+] . [SO4
2-] = 1 . 10-10   

x2 = 1 . 10-10                                                                x = 1 . 10-5 mol/L 
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1 . 10-5 mol Ba2+              1L 

          x mol Ba2+             0,2 mol 

             x = 2 . 10-6 mol Ba2+ 

 

Dose letal = 2,0 . 10-3 mol          1L 

2 . 10-6 mol           0,2 L  

         x mol           5 L  

x = 5 . 10-5 mol Ba2+              5 L         y = 1 . 10-5 mol/L Ba2+          

               y mol Ba2+         1 L              

     Y < dose letal 
 
Logo, não oferece 
perigo ao paciente. 


