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SOLUBILIDADE DOS SAIS 

 

A solubilidade dos sais está relacionada com a capacidade 

de dissolução na água que esses compostos apresentam.  

* OBS: A água é o solvente utilizado para sabermos se um 

sal é solúvel ou não, sempre. 
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SAL é uma função inorgânica proveniente de uma reação entre 

um ácido e uma base, chamada reação de neutralização (ácido + 

base → sal + água).   

O sal é um composto que, em água, sofre o fenômeno da 

dissociação iônica, liberando um cátion diferente do hidrônio 

(H3O
+) e um ânion diferente da hidroxila (OH-).  

Veja a dissociação do NaCl em água: 

NaCl(aq) → Na+
(aq)

 + Cl-(aq) 
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Os sais podem ser classificados, em relação à solubilidade, 

em: 

 

* Sal solúvel  

 

* Sal praticamente insolúvel  
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OBS:  

Note que não existe nenhum sal insolúvel e sim praticamente 

insolúvel, o que significa que uma pequena quantidade  pequena do 

sal, ao menos, se dissolve em água. 

Logo, todo sal ao entrar em contato com a água irá sofrer 

dissociação iônica. A diferença é que os sais solúveis liberam uma 

quantidade de íons maior que a liberada pelos sais praticamente 

insolúveis. 
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Fonte: Alunos Online. 
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Exemplos: 

 

1) NH4Br (brometo de amônio) 
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Fonte: Alunos Online. 
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1) NH4Br (brometo de amônio) 

Esse sal possui um halogeneto (Br-) acompanhado do grupo 

NH4
+. Por essa razão, trata-se de um sal solúvel, já que o 

halogeneto só forma sal praticamente insolúveis com os 

grupos Ag+, Cu+, Hg2
+2 e Pb+2. 
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2) (NH4)3PO4 (fosfato de amônio) 
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Fonte: Alunos Online. 
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2) (NH4)3PO4 (fosfato de amônio) 

Esse sal possui um fosfato (PO4
-3) acompanhado do 

grupo NH4
+. Por essa razão, trata-se de um sal solúvel, já 

que o fosfato só forma sal solúvel com os grupos NH4 
+ e 

metais alcalinos (IA), uma vez que, em regra, é um sal 

insolúvel. 
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Fonte: Alunos Online. 
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2) (NH4)3PO4 (fosfato de amônio) 

Esse sal possui um fosfato (PO4
-3) acompanhado do 

grupo NH4
+. Por essa razão, trata-se de um sal solúvel, já 

que o fosfato só forma sal solúvel com os grupos NH4 
+ e 

metais alcalinos (IA), uma vez que, em regra, é um sal 

insolúvel. 
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3) Na2SO4 (sulfato de sódio) 
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Fonte: Alunos Online. 
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3) Na2SO4 (sulfato de sódio) 

Esse sal possui um sulfato (SO4
-2) acompanhado do 

grupo Na+ (metal alcalino). Por essa razão, trata-se de um 

sal solúvel, já que o sulfato só forma sal insolúvel com os 

grupos NH4 
+, cátions Ag+, metais alcalino terrosos (IIA, com 

exceção do magnésio), Hg2
+2 e Pb+2. 
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EXERCÍCIOS 
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1. (PUC-SP) Um estudante pretende separar os componentes de 

uma amostra contendo três sais de chumbo II: Pb(NO3)2, PbSO4 e 

PbI2. Após analisar a tabela de solubilidade abaixo, ele propôs o 

seguinte procedimento: 

 

 

 

 

                            Solubilidade de sais de chumbo 
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“Adicionar água destilada em ebulição à mistura, agitando o sistema 

vigorosamente. Filtrar a suspensão resultante, ainda quente. Secar o 

sólido obtido no papel de filtro; este será o sal A. Recolher o filtrado 

em um béquer, deixando-o esfriar em banho de água e gelo. 

Proceder a uma nova filtração e secar o sólido obtido no papel de 

filtro; este será o sal B. Aquecer o segundo filtrado até a evaporação 

completa da água; o sólido resultante será o sal C”. 
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Os sais A, B e C são, respectivamente: 

 

a) Pb(NO3)2, PbSO4 e PbI2. 

b) PbI2, PbSO4 e Pb(NO3)2. 

c) PbSO4, Pb(NO3)2 e PbI2. 

d) PbSO4, PbI2 e Pb(NO3)2. 

e) Pb(NO3)2, PbI2 e PbSO4 
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“Adicionar água destilada em ebulição à mistura, agitando o sistema 

vigorosamente. Filtrar a suspensão resultante, ainda quente. Secar o sólido 

obtido no papel de filtro; este será o sal A.” 

 

 

 

 

Pelo enunciado, o sal A é insolúvel em água quente. Pela tabela, o 

único possível é o sulfato de chumbo II: PbSO4. 
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“Recolher o filtrado em um béquer, deixando-o esfriar em banho de água e gelo. 

Proceder a uma nova filtração e secar o sólido obtido no papel de filtro; este será 

o sal B.” 

 

 

 

 

O sal B é solúvel em água quente e insolúvel em água fria (cristaliza 

com o resfriamento da água usada na dissolução): PbI2. 



 
Sistemas Homogêneos: Solubilidade dos Sais,  

Hidrólise dos Sais e Curvas de Titulação  
 

“Aquecer o segundo filtrado até a evaporação completa da água; o sólido 

resultante será o sal C.” 

 

 

 

 

O sal C é solúvel tanto em água quente quanto em água fria, sendo, 

então, o nitrato de chumbo II: Pb(NO3)2.  

Ele só aparece como sólido quando a água de sua dissolução é 

totalmente vaporizada. 
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Os sais A, B e C são, respectivamente: 

 

a) Pb(NO3)2, PbSO4 e PbI2. 

b) PbI2, PbSO4 e Pb(NO3)2. 

c) PbSO4, Pb(NO3)2 e PbI2. 

d) PbSO4, PbI2 e Pb(NO3)2. 

e) Pb(NO3)2, PbI2 e PbSO4 
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2. (ITA-SP) São pouco solúveis em água os seguintes pares de 

sais: 

 

a) BaCl2 e PbCl2. 

b) MgSO4 e BaSO4. 

c) PbSO4 e Pb(NO3)2. 

d) AgBr e PbS.  
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a) BaCl2 e PbCl2: 



 
Sistemas Homogêneos: Solubilidade dos Sais,  

Hidrólise dos Sais e Curvas de Titulação  
 

Fonte: Alunos Online. 
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a) BaCl2 e PbCl2: 

 

Os cloretos costumam ser solúveis, exceto os de prata, 

mercúrio I, ouro, cromo III e de chumbo II. 

Logo, o PbCl2 é praticamente insolúvel enquanto que BaCl2 é 

solúvel em água. 
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b) MgSO4 e BaSO4: 
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Fonte: Alunos Online. 
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b) MgSO4 e BaSO4: 

 

Os sulfatos costumam ser solúveis, exceto os de estrôncio, 

cálcio, prata, mercúrio I, mercúrio II e de bário. 

Logo, o BaSO4 é praticamente insolúvel enquanto que 

MgSO4 é solúvel em água. 
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c) PbSO4 e Pb(NO3)2: 
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Fonte: Alunos Online. 
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c) PbSO4 e Pb(NO3)2: 

 

Como já visto, o PbSO4 é insolúvel.  

Todos os nitratos são solúveis, incluindo o nitrato de chumbo II 

(Pb(NO3)2) citado na alternativa. 
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d) AgBr e PbS: 
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Fonte: Alunos Online. 
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e) AgBr e PbS: 

 

Os brometos são, em regra, solúveis, mas o de prata é uma 

exceção, logo o AgBr é praticamente insolúvel.  

Os sulfetos são praticamente insolúveis, logo o PbS é 

praticamente insolúvel. 
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São pouco solúveis em água os seguintes pares de sais: 

 

a) BaCl2 e PbCl2. 

b) MgSO4 e BaSO4. 

c) PbSO4 e Pb(NO3)2. 

d) AgBr e PbS.  


