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Ficha de Trabalho 9 

1.2. Equilíbrio Químico e extensão das reações químicas 

1. O amoníaco é um dos compostos produzidos em maior quantidade a nível mundial, dada a sua aplicação na 

produção de fertilizantes azotados, de ácido nítrico, de produtos de limpeza, de explosivos, entre outros. A síntese 

industrial de amoníaco resulta da combinação direta de nitrogénio e hidrogénio gasosos. Num recipiente com o volume 

de 2,0 dm3, introduziram-se 8,0 mol de H2 e 2,6 mol de N2, que reagiram a temperatura constante, de acordo com a 

equação química: 

N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g) 

O gráfico traduz a variação da concentração de H2 no decorrer da reação. 

 

1.1. Calcule a concentração das restantes espécies presentes no estado de equilíbrio. 

1.2. Copie o gráfico e desenhe as curvas que traduzem a variação temporal das concentrações das outras duas 

substâncias. 

2. A reação do monóxido de nitrogénio, NO, e oxigénio, O2, com formação de dióxido de nitrogénio, NO2, pode ser 

traduzida pela seguinte equação química: 

2 NO(g) + O2(g)        2 NO2(g) 

Na figura está representada a variação das concentrações dos reagentes e do produto da reação ao longo do tempo, 

a uma temperatura constante. 

 

2.1. Identifique os compostos representados pelas letras A, B e C. 

2.2. Selecione o gráfico que traduz a variação das velocidades das reações direta e inversa ao longo do tempo até se 

atingir o equilíbrio químico. 
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2.3. Comente a afirmação: “Ao fim de algum tempo as concentrações dos três compostos deixam de variar, mas 

continua a formar-se NO2”.  

3. Num recipiente com um litro de capacidade introduziram-se 1,000 mol de H2 e 1,000 mol de CO2, à temperatura de 

800 C, tendo-se formado 0,491 mol de CO e 0,491 mol de H2O, de acordo com a equação química seguinte: 

H2(g) + CO2(g)       CO(g) + H2O(g) 

Determine o valor da constante de equilíbrio, à temperatura de 800 C. 

4. O metanol é uma substância utilizada frequentemente como solvente ou como reagente na síntese de muitas 

substâncias. O metanol era, em tempos, obtido por aquecimento controlado da madeira, sem que ocorresse a 

combustão da mesma. Os produtos eram recolhidos e o metanol era separado por destilação. Por isso, o metanol é, 

por vezes, designado por “álcool da madeira”. Atualmente, o metanol é produzido por reação, em fase gasosa, de 

monóxido de carbono com hidrogénio, de acordo com a seguinte equação química: 

CO(g) + 2 H2(g)          CH3OH(g) 

A 327 ºC, a constante de equilíbrio da reação é 10,6. Se, a essa temperatura, as concentrações de equilíbrio de CO e 

H2 forem, respetivamente, 0,079 mol dm-3 e 0,158 mol dm-3, calcule a concentração de CH3OH no equilíbrio. 

5. Atendendo aos valores da constante de equilíbrio de cada uma das seguintes reações incompletas de equilíbrio e 

considerando que as concentrações iniciais de todos os reagentes são iguais nas duas reações, preveja em qual dos 

sistemas a concentração de hidrogénio, no equilíbrio, será superior. 

H2(g) + I2(g)             2 HI(g)             Kc = 54,8 

H2(g) + CO2(g)         CO(g) + H2O(g)          Kc = 0,93 

6. Considere a reação, em fase gasosa, de monóxido de carbono, CO, e cloro, Cℓ2, com formação de fosgénio, COCℓ2. 

CO(g) + Cℓ2(g)           COCℓ2(g) 

À temperatura de 870 K o valor de Kc para esta reação é 0,20, mas a 370 K o valor de Kc é 4,6  107. Considerando 

apenas o valor de Kc, a produção de COCℓ2 é favorecida a baixas ou a altas temperaturas? 

7. Num recipiente fechado com o volume de 1,50 L, à temperatura de 425  C, misturaram-se 0,243 mol de H2, 0,146 

mol de I2 e 1,98 mol de HI, de acordo com a equação química seguinte: 

H2(g) + I2(g)         2 HI(g) 

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação de síntese de HI, à temperatura de 425 C, é 54,8, verifique que o 

sistema não está em equilíbrio e preveja o sentido em que a reação vai evoluir para o atingir. 

8. Algum dióxido de enxofre e oxigénio são selados num recipiente para se estudar a formação de trióxido de enxofre, 

um gás que intervém na formação da chuva ácida: 

2 SO2(g) + O2(g)          2 SO3(g) 
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A constante de equilíbrio desta reação, a uma dada temperatura, é 7,8  105. Se, num dado instante as concentrações 

medidas são 0,013 mol dm-3 de SO2, 0,015 mol dm-3 de O2 e 0,097 mol dm-3 de SO3 indique, justificando, em que 

sentido se irá deslocar o sistema para atingir um estado de equilíbrio. 

9. Um grupo de estudantes pretendia estudar o efeito da adição de anião cloreto, Cℓ, sobre o seguinte sistema químico 

em equilíbrio: 

Cu2+(aq) + 4 Cℓ(aq)   ⇌   [CuCℓ4 ]2(aq) 

                                                            (azul)                                            (verde) 

Para isso, colocaram num tubo de ensaio 10 mL de uma solução de cloreto de cobre(II), CuCℓ2, a que adicionaram, 

como fonte de anião cloreto, 5 mL de uma solução de acido clorídrico, HCℓ 1 mol dm-3. Aguardaram que o equilíbrio 

fosse atingido e registaram a cor obtida. Em seguida, adicionaram, sucessivamente, mais duas porções de 5 mL da 

solução de ácido clorídrico e, após o equilíbrio ter sido alcançado ao fim de cada adição, registaram as alterações 

verificadas. Na tabela seguinte encontram-se os resultados obtidos, após adição sucessiva de ácido clorídrico, para 

cada estado de equilíbrio atingido. 

 

9.1. Qual o efeito que resulta da adição de anião cloreto ao sistema em equilíbrio? 

9.2. Interprete o efeito da adição de anião cloreto, por comparação do quociente da reação com a constante de 

equilíbrio, a temperatura constante. 

10. Considere a mistura gasosa em equilíbrio, a 450 C, contida num recipiente de 1,0 L: 

H2(g) + I2(g)            2 HI(g) 

No instante t, o sistema sofreu uma perturbação que conduziu a um novo estado de equilíbrio, como mostra o gráfico 

seguinte: 

 

10.1. Compare Qc com Kc no instante t. 

10.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “Admitindo que a temperatura e a pressão 

foram mantidas constantes, a referida perturbação fez o sistema evoluir no sentido ___________ e o valor de Kc no 

estado de equilíbrio final é __________ ao valor de Kc no estado de equilíbrio inicial.” 

(A) … direto … superior         

(B) … direto … igual                

(C) … inverso … igual 

(D) … inverso … superior 

10.3. Determine a concentração de HI no novo estado de equilíbrio. 
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11. Um método de produção, em fase gasosa, de cianeto de 

hidrogénio e baseado na reação entre o acetileno, C2H2, e o 

nitrogénio, N2, de acordo com a equação química seguinte: 

N2(g) + C2H2(g)    ⇌       2 HCN(g) 

A figura ao lado indica os valores das concentrações de N2, C2H2 e 

HCN no equilíbrio, para várias temperaturas. 

11.1. Determine a constante de equilíbrio da reação de síntese de 

HCN a temperatura de 300 C. 

11.2. Que condições favorecem a síntese de cianeto de hidrogénio? 

12. O nitrogénio é um dos principais constituintes de fertilizantes 

sintéticos de origem não orgânica. Pode aparecer na forma de 

ureia, sulfato de amónio, fosfato de amónio, entre outros, produtos 

cuja produção industrial depende do amoníaco como reagente 

inicial. A produção de amoníaco, por sua vez, envolve a reação, 

em fase gasosa, entre o nitrogénio, N2, e o hidrogénio, H2, de 

acordo com a seguinte equação química: 

N2(g) + 3 H2(g)             2 NH3(g) 

A figura ao lado mostra, aproximadamente, as percentagens de 

amoníaco em equilíbrio com o nitrogénio e hidrogénio, na mistura 

da reação de síntese. 

12.1. Com base nos dados fornecidos, quais seriam as condições de pressão e temperatura que favoreceriam a 

formação de NH3? Justifique a sua resposta. 

12.2. Se a temperatura de 450 °C e a pressão de 1,2  107 Pa se obtiveram 50 toneladas de amoníaco, quantas 

toneladas de amoníaco seriam obtidas à temperatura de 300 °C e a pressão de 1,6  107 Pa? 

12.3. Na prática, a reação é efetuada nas seguintes condições: pressão entre 2,0  107 Pa e 2,5  107 Pa, temperatura 

de 500 °C e uso de ferro metálico como catalisador. Justifique porque é que essas condições são utilizadas 

industrialmente para a síntese de NH3. 

12.4. A presença de um catalisador faz variar a percentagem de amoníaco na mistura reacional de equilíbrio? 

Bom trabalho Jovens Cientistas  

Paula Melo Silva 

 

 


