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7. EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

Quando a concentração de todos os reagentes e produtos, em um 

sistema fechado, não variam mais com o tempo diz-se que estamos no estado 

de equilíbrio químico. Nesta condição, as reações direta (formação dos 

produtos) e reversa (regeneração dos reagentes) acontecem com a mesma 

velocidade. Diz-se que temos um equilíbrio dinâmico. Para que tenhamos a 

condição de equilíbrio não pode ocorrer a liberação ou perda de qualquer uma 

das espécies do sistema. 

Muitos sistemas encontram-se no estado de equilíbrio. Por exemplo, 

quando um líquido é armazenado em um frasco fechado, temos o equilíbrio do 

vapor desta substância com o líquido. No caso das soluções saturadas de um 

sal, os íons dispersos em solução estão em equilíbrio com o sal sólido, 

depositado no fundo. 

A relação entre as concentrações de reagentes e produtos em equilíbrio 

é dada pela constante de equilíbrio, K, segundo a Lei da ação das massas. 

Para a reação hipotética 

a A + b B → c C + d D 

teremos: 

K = [C]c [D]d/[A]a [B]b 

Onde A, B, C e D são as espécies químicas e a, b, c e d os respectivos 

coeficientes estequiométricos e a constante de equilíbrio, K, depende da 

temperatura. 

Caso o sistema seja perturbado, reagentes ou produtos devem ser 

consumidos de forma que a Lei da ação das massas seja obedecida, 

restabelecendo o valor de K. Este princípio é chamado de Princípio de Le 

Chatelier.  

Devemos lembrar que a velocidade da reação não determina a 

concentração das espécies no equilíbrio. A adição de um catalisador também 

não afeta as concentrações no equilíbrio, apenas este será atingido mais 

rapidamente. 
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II. OBJETIVOS 

 
Estudo dos fatores que influenciam o equilíbrio químico. Estudo dos 

processos de hidrólise. Aplicação do Princípio de Le Chatelier. 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL  

 

III.1. Fatores que influenciam o equilíbrio químico. 

 

III.1.1. Temperatura. (Demonstração) 

 

Utilizando três ampolas seladas contendo dióxido de nitrogênio, NO2, 

observe a cor desse gás à temperatura ambiente, em banho-maria aquecido e 

em banho de gelo. Aguarde alguns minutos para que as transformações 

ocorram. 

Explique as cores observadas em função da temperatura, 

considerando o seguinte equilíbrio: 

 

)g(NO 2  (g)ON 242
   

→

←            ∆rH° = +57,12 kJ 

                                                

III.1.2. Concentração. (Demonstração) 

 

Em um kitassato coloque 100 mL de água destilada e uma ponta de 

espátula de bicarbonato de sódio (NaHCO3). Adicione 8 a 10 gotas de solução 

água:etanol (40:60) a 1,0% de fenolftaleína, C6H4C(O)OC(C6H4OH)2 . Observe 

a coloração rosa. Borbulhe CO2 na solução até o descoramento. Como 

alternativa, sopre a solução com uma pipeta pasteur. Em seguida conecte o 

kitassato tampado a uma trompa d'àgua, faça vácuo e agite. Observe o 

reaparecimento da coloração rosa. 

Explique os resultados observados com base nos seguintes equilíbrios: 

 

(aq)OH + (aq)COH  O(l)H + (aq)HCO
-

322

-

3

→

←  
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 (aq)CO   (g)CO 22

→

←  

(aq)CO + O(l)H  (aq)H  (aq)HCO  (aq)COH 22

-

332

→

←

+→

← +  

 (aq)HCO  (aq)OH  (aq)CO
-

3

-

2

→

←+  

 

III.1.3. Efeito do íon comum. 

 

a) Em um tubo de ensaio com 0,5 a 1,0 mL de solução saturada de cloreto de 

sódio adicione 0,5 a 1,0 mL de solução de HCl conc. (12 mol L-1). Observe a 

precipitação do sal. 

Explique o ocorrido com base no equilíbrio: 

 

(aq)Cl + (aq)Na  NaCl(s)
-+→

←  

 

b) Em um tubo de ensaio com 1,0 a 2,0 mL de água destilada adicione 2 a 3 

gotas de ácido acético 6,0 mol L-1 e uma gota de solução aquosa 0,2% de 

alaranjado de metila, [(CH3)2NC6H4N=NC6H4SO3
-][Na+] (faixa de pH 3,2 a 4,4 – 

vermelho claro a laranja amarelado). Observe a cor da solução. Adicione 0,5 

a 1,0 mL de acetato de amônio a 20%. Observe a mudança de cor do 

sistema e explique com base nos equilíbrios abaixo. 

(aq)H + (aq)COOCH   COOH(aq)CH
+-

33

→

←  

(aq)NH + (aq)COOCH  (aq)COONHCH +

4

-

343 →  

 

c) Em um tubo de ensaio com 1,0 a 2,0 mL de água destilada acrescente 2 

gotas de solução de NH3 6,0 mol L-1 e gotas de uma solução etanólica 0,1%  de 

timolftaleína, C6H4C(O)OC(C10H14O)2 (faixa de pH 9,2 a 10,8). 

Anote a cor da solução. Adicione ao sistema 0,5 a 1,0 mL de solução 

20% de acetato de amônio, CH3COONH4. Observe e explique o ocorrido com 

base nos equilíbrios: 

 

(aq)OH + (aq)NH  O(l)H + (aq)NH
-+

423

→

←  
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(aq)NH + (aq)COOCH (aq)COONHCH +

4

-

343 →  

 

d) Em um tubo de ensaio com 0,5 a 1,0 mL de água destilada adicionar  2 

gotas de solução de MgCl2 1,0 mol L-1 e 2 gotas de solução de NH3 6,0 mol L-1. 

OBSERVAR e anotar o ocorrido. Escreva a equação química. 

Juntar 0,5 a 1,0 mL de solução NH4Cl 20 % e anotar o que acontece 

com o precipitado formado. JUSTIFIQUE. 

 

e) Em um tubo de ensaio misturar 1 gota de solução de FeCl3 0,1 mol L-1 e 1 

gota de solução de tiocianato de potássio, KSCN, 0,3 mol L-1. Diluir a solução 

resultante, com água destilada, até que a coloração se torne ligeiramente 

avermelhada (solução A).  

Pegue quatro tubos de ensaio e coloque 1,0 mL da solução (A) em cada 

um deles. 

Em um tubo de ensaio com a solução A, adicione 1 gota de solução de 

FeCl3. Em um outro, acrescente 1 gota de solução 0,3 mol L-1 de KSCN e no 

terceiro 1 gota de solução saturada de KCl. O quarto tubo de ensaio fica para 

comparação. 

OBSERVE e JUSTIFIQUE com base nos equilíbrios: 

 

Fe3+(aq)   +  6 SCN-(aq)  → [Fe(SCN)6]
3-(aq) 

              

 

Fe3+(aq)  +  4 Cl-(aq)  → [FeCl4]
1-(aq) 

                                       

 

III.2. Hidrólise. 

 

2.1. Verificar, com papel indicador universal, o pH das soluções 0,1 mol L-1 de: 

NaCl, NH4Cl e Na2CO3. 

Escreva as equações e justifique os resultados obtidos. 
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2.2. Em um tubo de ensaio com 1,0 a 2,0 mL de água, junte 1 a 2 gotas de 

sabão. Adicione 1 gota de fenolftaleína. ANOTE a cor e justifique. 

Adicione, então, 1,0 a 2,0 mL de álcool e agite. OBSERVE. 

O caráter básico da solução de sabão é justificado pela equação: 

 

(aq)OH  + (aq)Na   + COOH(aq)-R      O(l)H    + COONa(aq)-R
-+

2

→

←  

 

Por que em solução alcoólica não ocorre hidrólise? 

 

2.3. Em um tubo de ensaio com 2,0 a 3,0 mL de água adicionar 2 a 3 gotas de 

solução 1,0 mol L-1 de nitrato de bismuto, Bi(NO3)3. A turvação indica hidrólise! 

Adicionar ao sistema, gota a gota, HCl concentrado até o 

desaparecimento da turvação. Acrescentar água. O que ocorre? 

 

( ) (aq)NO 2  + (aq)H 2  +  )(s)BiO(NO  O(l)H  +(aq)NO Bi
-

3

+

3233

→

←  

 

IV. CÁLCULOS E QUESTÕES 

 

1 – Qual o efeito do aumento da pressão no equilíbrio entre NO2 e N2O4? 

 


