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QUÍMICA – P3 AULA B 

 
EQUILÍBRIOS QUÍMICOS 

 
RESUMO TEÓRICO 

 
Algumas reações químicas ocorrem nos dois sentidos simultaneamente e, quando a 
velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso, 
a reação está em equilíbrio.  
No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes (mas 
não necessariamente são iguais). 
 
Constante de equilíbrio (KC): 

 
Constante de equilíbrio em termos de pressões parciais (KP) – somente para sistemas 
gasosos: 
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Regras para escrever as constantes de equilíbrio: 
 

 As concentrações ou pressões dos produtos são sempre colocadas no numerador. 

 As concentrações ou pressões dos reagentes são sempre colocadas no 
denominador. 

 As concentrações ou pressões são elevadas às potências dos coeficientes 
estequiométricos da reação balanceada. 

 Os sólidos e líquidos puros não são colocados (são eliminados). 
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Influência de Fatores sobre o Equilíbrio: 

 
 
 
 
 

EQUILÍBRIO E ΔG 
 

ΔG = ΔGo + RT ln Q 
 

Q = quociente reacional (produtos sobre reagentes) 
 

No equilíbrio ΔG = 0 e Q = Keq  então: 
 

0 = ΔGo + RT ln Keq 
 

ΔGo = - RT ln Keq 
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GASES 

 
RESUMO TEÓRICO 

 

GASES IDEAIS OU PERFEITOS 
 
1) Características 
 

 Moléculas estão em movimento contínuo e desordenado; 
 Colisões são perfeitamente elásticas; 
 Volume ocupado é o volume total do recipiente; 
 O estado de um gás é definido pelas grandezas físicas: pressão (p), volume (V) e 

temperatura (T). Se pelo menos uma das grandezas variar, o gás estará em outro 
estado. Por isso, p, V e T são denominadas variáveis de estado. 

 
2) Tipos de transformações de estado 
 

 Transformação Isotérmica: temperatura constante, ou seja, os estados inicial e final 
possuem a mesma temperatura; 

 Transformação Isobárica: pressão constante; 
 Transformação Isovolumétrica: volume constante. 

 
3) Equação Geral dos Gases Ideais ou Perfeitos 

 
p.V = n.R.T 

 
Onde: n = número de mols de gás 
           R = constante universal dos gases 
 
4) Valores da constante R em função das unidades de p, V e T 
 

 0,082 atm.L / (K.mol) 
 0,083 bar.L / (K.mol) 
 8,314 Pa.m3 / (K.mol) (SI) 
 62,36 Torr.L / (K.mol) 
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5) Unidades de pressão, volume e temperatura 
 

 Unidades de pressão 
- atmosfera (atm) 
- milímetros de mercúrio (mmHg) 
- centímetros de mercúrio (cmHg) 
- Torricelli (Torr) 

 - Pascal (Pa) (SI) 
 - bar 
  
 1atm = 760 mmHg = 760 Torr 
 1atm = 101325 Pa 
 1 bar = 100000 Pa 
 

 Unidades de volume 
- Litro (L) 
- Mililitro (ml) 
- Centímetros cúbicos (cm3) 
- Metros cúbicos (m3) 
 
1 ml = 1 cm3 
1 m3 = 1000 L 
1 L = 1000 mL 
 

 Unidades de temperatura 
 

T(K) = T(°C) + 273,15 
 

6) Fração Molar (x) 
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Onde: 
x : fração molar do gás 
pi : pressão parcial do gás na mistura 
ni : número de mols do gás 

pt : pressão total 
nt : número de mols total 
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GASES REAIS 
 
Equação do gás real ou Equação de Van Der Waals: 
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Onde: 
a: constante proporcional às forças atrativas. Depende da natureza do gás e da força de 
atração.  
b: covolume por mol (volume ocupado por um mol de moléculas). Está relacionado com 
as forças de repulsão das moléculas. É obtido experimentalmente e depende da natureza 
do gás. 
 
 

FATOR DE COMPRESSIBILIDADE 
 

IDEAL

REAL

V

V
Z   

 
o Z=1 → gás ideal 
o Z>1 → gás com forças repulsivas (VREAL>VIDEAL) 
o Z<1 → gás com forças atrativas (VREAL<VIDEAL)  
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EXERCÍCIOS 

 
1) Numa das etapas da obtenção industrial do ácido sulfúrico ocorre a transformação do 
dióxido em trióxido de enxofre, de acordo com: 
 

2 SO2(g) + 1 O2(g)  ⇄ 2 SO3(g)   ΔH = -198 kJ 
 
Medindo-se as concentrações dos componentes da reação à temperatura constante em 
função do tempo, obtém-se o seguinte gráfico: 

 
 

a) As curvas A, B e C pertencem a qual componente da reação? Justifique. 
b) O que acontece no tempo t1? 
c) Calcule o valor aproximado de KC para a reação.  
 

2) A reação de transformação do dióxido de carbono em monóxido de carbono, 
representada pela equação abaixo, é muito importante em alguns processos 
metalúrgicos: 

C(s) + CO2(g)  ⇄ 2 CO(g)   ΔH = + 174 kJ/mol 
 
A constante de equilíbrio dessa reação pode ser expressa em tempos de pressões 
parciais, como: 

Kp = 
 

Qual é o efeito sobre esse equilíbrio quando: 
a) adiciona-se carbono sólido? 
b) aumenta-se a temperatura? 
c) introduz-se um catalisador? 
Justifique suas respostas. 
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3) Considere o equilíbrio: 
 

2 Cl2(g) + 2 H2O (g) ⇄ 4 HCl (g) + O2(g) (g) ΔHo =+113 kJ/mol 
 
Explique o que ocorrerá ao número de mols de moléculas de H2O no recipiente se: 
 

a. for adicionado O2(g); 
b. for retirado HCl; 
c. o volume do recipiente for diminuído; 
d. a temperatura for diminuída; 
e. for adicionado hélio; 
f. for adicionada amônia, e 
g. for adicionado um catalisador. 

 
 
4) Para a reação abaixo: 
 

2 SO2(g) + 1 O2(g)  ⇄ 2 SO3(g)   
 
a) Calcule o valor de ΔGo para este equilíbrio. 
b) Calcule o valor de ΔG se p(SO2)=1,0.10-4 bar, p(SO3) = 1,0.10-2 bar e p(O2) = 0,20 bar. 
c) Calcule o valor de KP para o equilíbrio a 25ºC. 
Dados: ΔGo f (SO2(g)) =-300,13 kJ.mol-1  ΔGo f (SO3(g)) =-371,02 kJ.mol-1  
 
 
5) Em um recipiente de 500 mL foi introduzida uma mistura de 0,40 mol de I2 e 0,25 mol 
de H2 a 430ºC. Nessa temperatura, KC vale 54,3. Quais seriam as concentrações das 
espécies envolvidas nessa reação após o equilíbrio ter sido atingido? 
 
 
6) A decomposição do cloreto de sulfurila (SO2Cl2), componente de pesticidas, ocorre a 
100ºC com energia livre padrão de -1,804 kJ/mol. 
 

SO2Cl2 (g)   ⇄  SO2 (g)   +   Cl2 (g) 
 
0,035 mols de SO2, 0,500 mols de SO2Cl2 e 0,080 mols de Cl2 são combinados em um 
frasco evacuado de 5,00L e aquecidos a 100ºC. Qual é o valor de Q antes de a reação 
começar? Em qual direção a reação irá proceder para atingir o equilíbrio? 
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7) A amônia (NH3) é produzida em larga escala em todo o mundo por meio da reação: 
 
N2 (g)    +    3 H2 (g)        2 NH3 (g)   ΔHo = -92,4 kJ.mol-1 
 
Sabe-se que o processo industrial é feitoa 500ºC e 200 atm e que nessas condições o 
equilíbrio é alcançado em menos de um minuto. 
Interpretando as informações acima e o gráfico abaixo, explique: 
 

 
 

a) Qual deverá ser o efeito sobre o equilíbrio da reação se a temperatura do processo 
industrial for reduzida? 

b) Se a reação for conduzida a baixa pressão, como 1 atm, o que deverá ocorrer com 
o equilíbrio? 

 

8) 2,50 mols de cloreto de nitrosila (NOCl), um reagente utilizado na cloração de 
compostos orgânicos e preparação de polímeros, foi bombeado em um reator com 
capacidade de 1,50 L a 400ºC. Depois de estabelecido o equilíbrio, verificou-se que 
28,0% da quantidade inicial de mols de NOCl tinha se dissociado. 

a) Calcule a constante de equilíbrio KP. 
b) Considere a situação na qual, em um dado instante, as seguintes pressões parciais 

sejam registradas no sistema: pNO = 30 atm,  pCl2 = 12 atm e pNOCl = 60 atm. 
Determine Q e diga em que sentido a reação é favorecida nessas condições. 
Justifique. 
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9) Considere o seguinte equilíbrio: 
 

 
 
a) Se k=1 e [A] > [B] inicialmente, a concentração de B aumenta ou diminui durante a 
reação? 
Qual o sinal do ΔG da conversão de A em B? 
b) Se k=5, [A] =0,2 mol.L-1 e [B]= 2,0 mol.L-1 inicialmente, a concentração de B aumenta 
ou diminui durante a reação? 
Qual o sinal do ΔG  da conversão de B em A? 
c) Se Q=2 e k=1, a concentração de A aumenta ou diminui durante a reação para atingir o 
equilíbrio? 
 
10) Óxido nitroso, um importante poluente atmosférico, pode ser formado pela natureza 
em tempestades elétricas, mas cotidianamente é formado pela reação entre nitrogênio e 
oxigênio em alta temperatura, como num motor de um automóvel. A reação não 
balanceada abaixo representa a formação do óxido nitroso: 
 

 
 
a) Em temperatura constante, a quantidade de óxido no equilíbrio se modifica se a mistura 
for comprimida? Justifique. 
b) Haveria um aumento na quantidade de óxido se o motor superaquecesse? Justifique. 
c) Sabendo-se que  

.    .  e 

. , preveja se a reação é favorecida pelo aumento 
da temperatura. 
 
11) Sabe-se que o ferro presente na hemoglobina do sangue se liga ao oxigênio (O2) e 
também ao monóxido de carbono (CO) conforme os equilíbrios: 

Hemoglobina/Fe + O2  ⇄ Hemoglobina/Fe. O2    K = 9,2 x 1018 
Hemoglobina/Fe + CO ⇄ Hemoglobina/Fe.CO K = 2,3 x 1023 
Que reação está mais deslocada para os produtos? Como se justifica a toxicidade do 
CO? 
 
12) O pentacloreto de fósforo decompõe-se em temperaturas elevadas: 
 

PCl5(g)   ⇄   PCl3(g) +  Cl2(g)  
 
Uma mistura em equilíbrio a determinada temperatura consiste em 3,120 g de PCl5 , 3,845 
g de PCl3  e 1,787 g de Cl2 em um frasco de 1,00 L. Se for adicionado 1,418 g de Cl2, 
como o equilíbrio será afetado? Quais serão as concentrações de PCl5 , PCl3   e Cl2 
quando o equilíbrio for restabelecido? 
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13) Considere uma mistura contendo 5,00 g de cada um dos seguintes: N2, CO2, C3H8 e 
Cl2. Se a pressão total da mistura é 5,00 x 106 Pa e a temperatura é 27ºC, determine: 
a) O volume do recipiente. 
b) A fração molar de cada gás. 
c) A pressão parcial de cada gás. 
 
14) Uma empresa trabalha com o envasamento de misturas gasosas anestésicas para 
hospitais, conforme o esquema a seguir: 

 
O cilindro de 100 L será preenchido pela mistura anestésica dos três gases (N2O, CO2 e 
O2) por meio da transferência de quantidades adequadas de cada um a partir de seus 
reservatórios (todos a 200 atm e 17ºC), quando da abertura das válvulas 1, 2 e 3. As 
condições da mistura anestésica para a comercialização (p, T e frações molares) 
encontram-se indicadas no esquema acima. Pede-se: 
a) Qual a massa de gás contida no cilindro após o envasamento? 
b) Quais as pressões parciais dos gases na mistura final? 
c) Quais os volumes de N2O, CO2 e O2 devem ser transferidos do reservatório para que o 
cilindro atinja a condição final? 
 
15) Considere o arranjo de tanques mostrados na figura: 
 

 
 

Após a abertura das válvulas pede-se: 
a) Qual a pressão parcial de cada gás? 
b) Calcule as frações molares de N2, Ne e H2 na mistura. 
c) Calcule a pressão total do sistema. 
Admita temperatura constante (25ºC) e que os volumes das conexões são desprezíveis. 
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16) A nitroglicerina é um líquido explosivo de fórmula molecular C3H5N3O9. Sua explosão 
ocorre segundo a reação abaixo: 

 
4 C3H5N3O9(l)  →  12 CO2(g)  +  5 N2(g)  +  2 NO(g)  +  10 H2O(g) 

 
Admita que a massa de 5,08g de nitroglicerina sofreu explosão sendo consumida 
totalmente para formar os produtos gasosos, atingindo, ao final, uma temperatura de 
727ºC sob pressão de 1,00 atm. Pede-se: 
a) O volume do recipiente no qual ocorreu a detonação. 
b) As frações molares de todos os componentes da mistura gasosa final.  
c) As pressões parciais de cada componente da mistura final. 
 
17) Grandes quantidades de gás nitrogênio (N2) são usadas na fabricação de amônia, 
principalmente para o uso de fertilizantes. Suponha que 120 kg de N2(g) estão estocados 
em um cilindro metálico de 1100 L a 280ºC. 
a) Calcule a pressão do gás considerando comportamento de gás ideal. 
b) Calcule a pressão do gás considerando comportamento de gás real (Van der Waals). 
c) Qual seria a pressão do gás considerando a ausência das forças intermoleculares? 
d) Qual seria a pressão considerando que as moléculas têm volume desprezível? 
Dados: 
Para o N2: a = 1,39 L2.atm.mol-2 e b = 0,0391 L.mol-1   Massa molar: N= 14 g . mol-1 
 
18) As isotermas do Fator de Compressibilidade (Z), podem ser generalizadas para todos 
os gases por meio do uso das variáveis reduzidas, em particular TR e pR, conforme o 
diagrama abaixo, construído por meio de pontos experimentais para diferentes gases: 

 
a) Indique os valores de Z para os gases A, B e C, tais que:  
pR(A) = 3,0 e TR(A) = 1,50 
pR(B) = 2,0 e TR(B) = 1,10 
pR(C) = 3,5 e TR(C) = 2,00 
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b) Qual deles (A, B ou C) tem propriedades mais próximas daquelas do gás ideal e qual 
possui forças intermoleculares mais intensas nas condições dadas? Justifique. 
 
c) Se o gás A tem suas constantes críticas como: pC= 5 atm e TC= 32ºC, quais os valores 
de p e T para a condição indicada no item “a”. 
 
d) Qual o valor de Z para um gás cujo valor de seu volume molar efetivo (real) é 12,5 L e 
o volume molar ideal (calculado) é 11,1 L, numa determinada condição de p e T? O que 
se pode afirmar sobre as propriedades físicas desse gás? 
 
19) Um gás tem volume molar 17% maior do que o calculado pela lei dos gases perfeitos. 
Calcule: 
a) O fator de compressibilidade (Z) nessas condições. 
b) O volume molar do gás nas CNTP. 
 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
20) Uma mistura gasosa a 27°C e pressão de 1,013 x 105 Pa, contém 3,57g de cada um 
dos seguintes gases: hélio (He), metano (CH4), oxigênio (O2) e dióxido de enxofre (SO2). 
Ordene-os em ordem crescente de: 

a) Número de mols. Resp.: SO2 < O2 < CH4 < He 
b) Pressão parcial. Resp.: SO2 < O2 < CH4 < He 
c) Energia Cinética. Resp.: SO2 = O2 = CH4 = He 
d) Velocidade média quadrática. Resp.: SO2 < O2 < CH4 < He 

 
21) O Zeppelin foi um aero-dirigível utilizado para o transporte de passageiros e fins 
militares nos primeiros 40 anos do século XX, sustentado através de uma grande 
cavidade preenchida com um gás menos denso que o ar atmosférico, como por exemplo 
o gás hélio ou o gás hidrogênio. O hirogênio era gerado durante o processo de 
enchimento pela reação de ácido sulfurico com limalhas de metal. 
Considere um modelo simplificado de um dirigível como um cilindro a ser preenchido com 
gás, cujas dimensões são dadas: compimento = 184 m; diâmetro =14 m. 

a) Qual será a pressao exercida no interior do dirigível a 110ºC por 8.000kg de gás 
hidrogênio? Resp.: 4,44 atm 

b) Se o mesmo dirigível contiver no seu interior, a 110ºC, 3.000 kg de gás hidrogênio 
e 4.000kg de gás hélio, encontre as pressões parciais e a pressão total. Resp.: 
pH2=1,66 atm, pHe=1,11 atm e pT=2,77 atm. 

 
22) Para o gás etano (C2H6) sabe-se que os valores de sua temperatura e volume críticos 
são, respectivamente, 32,5ºC e 0,113 L.mol-1. Sabe-se também que o fator de 
compressibilidade (Z) no ponto crítico desse gás é igual a 0,27. 
a) Interprete o valor do Z no ponto crítico quanto a sua idealidade e compressibilidade. 
b) Calcule a pressão aproximada do gás etano no ponto crítico por meio da equação de 
Clapeyron e de van der Waals. Qual valor deverá ser o mais adequado nessa situação? 
Resp.: pIDEAL = 222 atm ; pREAL = 152 atm. A mais adequada é a de van der Waals.  
Dados para o gás C2H6: a= 4,562 atm.L2.mol-2  e  b= 0,0638 L.mol-1 
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23) Para a fabricação de lâmpadas incandescentes utiliza-se uma pequena quantidade de 
gás argônio (Ar) no seu bulbo, para evitar a oxidação do filamento metálico de tungstênio. 
A pressão interna de um bulbo de 150 ml a 25°C deve ser próxima de 760 Torr. 
Se um fabricante dispõe de um estoque de 20 kg de gás Ar, num cilindro de 100 L a 25°C: 
a) Calcule a pressão do gás no cilindro, considerando o modelo do gás ideal e de Van Der 
Waals.  Resp.: pideal=122,5 atm e preal=111,8 atm 
b) Admitindo comportamento ideal para o Ar, quantas lâmpadas poderão ser fabricadas 
com este estoque? Resp.: 81632 lâmpadas 
c) Qual deverá ser a pressão de uma lâmpada a 100°C, considerando comportamento 
ideal e de Van Der Waals? Compare e explique estes resultados. 
Resp.: pideal= preal=1,25 atm (o gás se comporta como ideal) 
Dados: Ar = 39,9; para Ar: a = 1,363 L2.atm.mol2 e b = 3,22 x 10-2 L.mol-1. 
 
24) Calcule a pressão exercida por 132 g de CO2 (a= 4,0 atm.L2.mol-2 e b =  4,4x10-2 
L.mol-1) ocupando um recipiente de 3400 mL e sob temperatura de 57ºC, considerando: 
a) Comportamento ideal. Resp.: pIDEAL = 23,9 atm 
b) Comportamento de van der Waals. Resp.: pREAL = 21,7 atm 
c) Calcule o fator de compressibilidade (Z) do gás admitindo a pressão de van der Waals 
como sendo a real. Resp.: z = 0,91 
 
25) A mistura gasosa envolvendo N2, O2 e um combustível de massa molecular 123 
g/mol, é explosiva quando as frações molares encontram-se além dos limites: 
Xcombustível > 0,10          XO2 > 0,20          XN2 < 0,50 
Sabe-se que a mistura inicial, sob pressão de 1,013 x 105 Pa e 25ºC, possui 30,0 g de 
combustível, 25,0 g de O2 e 50,0 g de N2. Pergunta-se: 
a) Qual o volume do recipiente? Resp.: 68,73 L 
b) A mistura será explosiva na situação inicial? Resp.: Não pois xCOMB = 0,0868 
c) Após a adição de mais 30,0 g de combustível à mistura inicial, teremos uma situação 
explosiva ao não? Resp.: Não, pois xN2 = 0,5845 
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