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Características do Equilíbrio

Em sistemas fechados (sem troca de matéria ou energia) as reações químicas se tornam reversíveis.
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Característica Explicação

Macroscópico constante [   ], d, cor e massa invariáveis

Microscópico em evolução Choques, c. ativado e rearranjo não cessam

É dinâmico Reações (direta e inversa) contínuas e sem interrupção

Depende da temperatura Estável só em sistema fechado. Se houver mudança de 
temperatura as propriedades macroscópicas mudam e um 

novo sistema será estabelecido

Aspectos do Equilíbrio



[     ] 
no equilíbrio

[reagentes] = [produtos] [reagentes] maior 
[produtos]

[reagentes] menor 
[produtos]

Reação 
predominante

[r] = [p] [r] > [p]
Tende p/ esq.

[r] < [p]
Tende p/ dir.

Gráficos: 
[  ] x tempo

No equilíbrio as concentrações, [   ], podem ser ou não iguais
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Para uma determinada reação, o valor das constantes de equilíbrio Kc e Kp depende apenas da 

temperatura.

V1 = k1 . [A]a . [B]b

V2 = k2 . [C]c . [D]d

V1 = V2

k1 . [A]a . [B]b k2 . [C]c . [D]d=

Na expressão do Kc, só entram as substâncias 

no estado gasoso ou aquoso.

Quanto maior o valor do Kc, maior será a 

concentração dos produtos em relação aos 

reagentes.

Constantes de equilíbrio
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kp =

PCO
2

2

PO
2

3

Supondo: PCO
2

= 1,5 atm e PO
2

= 0,8 atm

kp =
1,5 atm

0,8 atm

kp = 1,8

No Kp entra gás.

Kc – Constante em função das concentrações

Kp – Constante em função das pressões parciais
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Kp = Kc . (R . T )∆n

Onde: R = Const Univ dos gases

T = Temp absoluta (K = ºC + 273)

∆n = c + d – a - d

2HCℓ
(g)

+ Mg(OH)
2(s)

↔ MgCℓ
2(aq)

+  2H
2
O

(g)

[HCℓ] = 1 M,  [Mg(OH)
2
] = 0,2 M, 

[MgCℓ
2
] = 0,5 M e [H

2
O] = 0,7 M

R = 0,082 e T = 25ºC

Kp = ? 

Achando o Kc

Kc = [MgCℓ
2
] . [H

2
O]2 / [HCℓ]2 . 

[Mg(OH)2]

Kc =  0,5 . ( 0,7)2 / (1)2 . 0,2

Kc = 0,24 / 0,2

Kc = 1,2

Achando o Kp

Kp = Kc . (R . T)∆n

Kp = 1,2 . ( 0,082 . 

298)0

Kp = 1,2 . 1

Kp = 1,2

Relação entre Kc e Kp
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Exercícios

01. Em um recipiente a 45ºC e 10 atm foram colocados 1,0 mol de gás nitrogênio e 3,0 mols de gás

hidrogênio, obtendo 0,08 mols de gás amônia. O equilíbrio é representado a seguir:

Determine o Kc.

Solução:

N
2(g)

3H
2(g)

2NH
3(g)

Início 1,0 mol 3,0 mols ---

Reagiu/formou

No equilíbrio

Negrito (do enunciado) * vem da proporção estequiométrica ** reagiu - início

Kc =  (0,08)2 / 0,96 . (2,88)3

Kc = 0,0064 / 7,8

0,08 mols0,04 mols* 0,12 mols*

0,96 mols** 2,88 mols** 0,08 mols

Kc = 0,00082
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02. Considere as seguintes reações químicas em equilíbrio, a 700 ºC:

Responda:

A) Qual destas reações pode ser considerada a mais completa? Justifique.

B) Qual a expressão da constante de equilíbrio (Kc) para a reação II?

Solução:

A) Reação I, pois o Kc é maior. (Maior Kc, maior a [produtos] em relação aos reagentes).

B)
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03. (Fuvest - Adaptada) A altas temperaturas, N2 reage com O2, produzindo NO, um poluente

atmosférico:

A temperatura de 2 000K, a constante de equilíbrio acima é 4,0 x 10-4. Nesta temperatura, se as 

concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem, respectivamente, 4,0 x 10-3 e 1,0 x 10-3 mol/L, qual será

a de NO?

Solução:
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04. (UECE - Adaptada) São colocados 8,0 mols de amônia num recipiente fechado de 5,0 Litros de 

capacidade. Acima de 450 ºC. Estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio: 

Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico, podemos

afirmar que, nestas condições, a constant de equilíbrio, Kc, é igual a:

A) 27,00

B) 5,40

C) 1,08

D) 2,16

E) 13,07

www.quimusicando.com.br



Solução:
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04. Observe o seguinte sistema em equilíbrio químico.

Supondo que este processo ocorre dentro de um conversos de 400 litros de capacidade e que nele

estejam confinados 80 mols de SO2, 120 mols de O2 e 200 mols de SO3. Determine o valor do Kc.

A) 20,8

B) 4,8 x 10-2

C) 8,33

D) 0,12

E) 0,05

Solução:
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05. O gás NO, quando liberado na atmosfera, transforma-se num gás poluente. A reação de formação

do NO, em equilíbrio, pode ser representado por

Nessa situação, em que sentido se deslocará o equilíbrio (esquerda ou direita) quando:

A) Ocorrer um aumento de temperatura?

B) Ocorrer um aumento da concentração de N2?

C) Ocorrer um aumento da pressão?

Desloca para o lado endotérmico, nesse caso (direita)

Desloca para o lado oposto ao N2, nesse caso (direita)

Não afetará o equilíbrio, pois os volumes são iguais.
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06. (Fatec) O gráfico abaixo mostra como varia a constante de equilíbrio (Kc) em função da 

temperatura para a reação de síntese da amônia.

A respeito dessa transformação química, as seguintes afirmações foram feitas: 

I - a diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação; 

II – uma diminuição da pressão favorece a formação de amônia (NH3); 

III - a reação de síntese da amônia é exotérmica; 

IV - a elevação da temperatura favorece o consumo de N2 e H2. 

Dessas afirmações, são corretas apenas 

A) I e II.             B) I e III.             C) III e IV.          D) II e III.               E) II e IV. 
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Solução:
1V

Maior Kc (Quanto maior o Kc, mais para o lado dos produtos está o equilíbrio)

3V 2V

I - a diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação;

V (Note que quando o Kc é 0,30, temos T = 700 e se T → 1000 o Kc diminui. 

II – uma diminuição da pressão favorece a formação de amônia (NH3);

F – quando reduzimos a pressão, o equilíbrio se desloca p/ o maior V.

III - a reação de síntese da amônia é exotérmica; 

V - pois o Kc está inversamente proporcional ao aumento da temperatura.

IV - a elevação da temperatura favorece o consumo de N2 e H2. 

F – o aumento da temperatura favorece a regeneração de N2 e H2.
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07. Dado o equilíbrio:

Determine o que ocorrerá com a concentração de SO3, quando:

A) Aumentarmos a pressão sobre o sistema:

B) Retirarmos O2 do sistema:

C) Adicionarmos SO2 ao sistema:

D) Aumentarmos a temperatura do sistema:

↑ P (desloca p/ o lado de menor V), no caso o lado direito – aumenta a [SO3].

Vai pro sentido de formação de O2, logo diminui a [SO3].

Vai pro sentido oposto ao lado de SO2, logo aumenta a [SO3].

Haverá deslocamento p/ esquerda (sentido endo), logo diminui a [SO3]. 



08. (UFPR) O esmalte dos dentes é constituído principalmente por hidroxiapatita, uma substância muito 

pouco solúvel em água. Em contato com a saliva, a hidroxiapatita está envolvida no seguinte equilíbrio: 

A partir das informações acima e sabendo-se que a fermentação da sacarose (açúcar comum) produz 

íons H+(aq), é correto afirmar:

(   ) No processo de desmineralização, ocorre a deposição de hidroxiapatita sobre o dente. 

(    ) A hidroxiapatita apresenta um caráter básico. 

(    ) A fermentação da sacarose provoca a diminuição do pH na região bucal e, consequentemente, a 

dissolução de Ca5(PO4)3OH(s). 

(    ) No processo de desmineralização, ocorre a produção de 10 cargas positivas e 4 cargas 

negativas. 

(    ) A ingestão de alimentos ricos em íons Ca2+ previne o processo de desmineralização do esmalte 

do dente.

(    ) O contato do esmalte do dente com substâncias que reagem com íons fosfato acelera o 

processo de mineralização.

F

V

V

F

V

F
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09. (Puccamp) A formação de estalactites, depósitos de carbonato de cálcio existentes em cavernas 

próximas a regiões ricas em calcário, pode ser representada pela reação reversível

Dentre as seguintes condições:

I. evaporação constante da água;

II. corrente de ar frio e úmido;

III. elevação da temperatura no interior da caverna;

IV. abaixamento da temperatura no interior da caverna;

Quais favorecem a formação de estalactites?

A) I e II             B) I e III       C) II e III   D) II e IV       E) III e IV

I. evaporação constante da água; V, pois ↓[H2O] desloca p/ mesmo lado.

II. corrente de ar frio e úmido; F, a umidade é ↑[H2O] e irá deslocar p/ direita.

III. elevação da temperatura no interior da caverna; V, ↑T favorece endo (esquerda). Normalmente as 

cristalizações são endotérmicas.

IV. abaixamento da temperatura no interior da caverna; F (oposto da III).

Solução:
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10. (UFC) A aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da direção e da extensão de 

uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas cor de rosa e azul 

dos íons cobalto.

Assinale a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema, que favorece a formação da solução 

de cor azul.

A) Diminuição da concentração de Cℓ-.

B) Diminuição da temperatura.

C) Diluição da solução.

D) Aumento da concentração de água.

E) Adição de cloreto de sódio aquoso.

Solução:

A) Diminuição da concentração de Cℓ-. Favorece a cor rosa.

B) Diminuição da temperatura. Favorece a cor rosa.

C) Diluição da solução. Favorece a cor rosa.

D) Aumento da concentração de água. Favorece a cor rosa.

E) Adição de cloreto de sódio aquoso. Favorece a cor azul, pois ↑[Cℓ-].
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ons estudos!!
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