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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 9C 

Cálculos de equilíbrio químico 

1. Num reator de 2,0 L de capacidade fixa, introduziu-se 0,70 mol de cloro e uma certa quantidade de monóxido de nitrogénio. 

Depois de fechado o reator, ocorreu a uma dada temperatura constante, a reação traduzida pela equação química seguinte: 

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶ℓ2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂𝐶ℓ(𝑔) 

Quando o sistema atingiu o equilíbrio, as quantidades de cloro e de monóxido de nitrogénio eram iguais, 0,10 mol de cada, e a de 

cloreto de nitrosilo era 12 vezes maior. Calcule a constante de equilíbrio desta reação, à temperatura considerada. 

2. Em sistema fechado, a 2200 °C, estabeleceu-se o equilíbrio químico traduzido pela equação química: 

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂(𝑔) 

Ficando o sistema 0,50 mol de oxigénio e 0,10 mol de monóxido de nitrogénio. Sabendo que a essa temperatura a constante de 

equilíbrio desta reação é 0,050. Calcule a quantidade de nitrogénio presente em equilíbrio. 

3. Num reator de 2,00 L de capacidade, introduziu-se 1,00 mol de NOCl e aqueceu-se o sistema a uma certa temperatura, para que 

ocorresse a decomposição deste gás traduzida pela equação química: 

2𝑁𝑂𝐶ℓ(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶ℓ2(𝑔) 

Até se atingir o equilíbrio, reagiram 20% da quantidade de NOCl inicialmente introduzido no reator. Calcule a constante de equilíbrio 

desta reação à temperatura a que foi aquecido o sistema. 

4. Num vaso reacional com um volume fixo de 2,00 L, à temperatura de 700ºC, introduz-se 0,05 mol de HI. A equação química que 

traduz a reação existente é: 

2𝐻𝐼(𝑔) ⇄ 𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) 

A constante de equilíbrio a 700ºC é de 2,2×10-2. Com base nos dados fornecidos calcule as concentrações de equilíbrio de 

hidrogénio e de iodo. 

5. Num recipiente fechado indeformável e a uma determinada temperatura, introduziram-se 0,40 mol de SO2 e 0,40 mol de NO2, 

atingindo-se o equilíbrio de acordo com a equação: 

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔) 

Quando se atinge o equilíbrio, a massa de NO2 é de 12,0 g. Com base nesses dados calcule a constante de equilíbrio. 

6. Considere um recipiente de 1,0 L contendo inicialmente apenas cloreto de nitrosilo, NOCl (g). Este composto sofre uma reação 

de decomposição que pode ser traduzida por: 

2𝑁𝑂𝐶ℓ(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶ℓ2(𝑔) 

Após o estabelecimento de uma situação de equilíbrio, existiam no recipiente 1,8 mol de NOCl (g), 0,70 mol de NO (g) e ainda uma 

certa quantidade de Cl2 (g), à temperatura T. Determine a constante de equilíbrio da reação de decomposição do cloreto de nitrosilo 

à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução. 
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7. O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se, em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, SO2, e oxigénio, O2. A reação 

pode ser traduzida por: 

2𝑆𝑂3(𝑔) ⇄ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 4,0 mol de SO3 (g), à temperatura T. Depois de o sistema químico atingir 

o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 (g) tinha reagido. Determine a constante de equilíbrio, Kc, 

da reação considerada, à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução. 

8. O amoníaco, NH3, obtém-se industrialmente através do processo de Haber-Bosch, fazendo reagir, em condições apropriadas, 

hidrogénio e nitrogénio gasosos. A síntese do amoníaco pode ser traduzida por: 

3𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

Considere que de fez reagir N2 (g) e H2 (g) num recipiente com a capacidade de 1 L. O gráfico da figura representa a evolução, ao 

longo do tempo, t, das concentrações das espécies envolvidas na reação de síntese do amoníaco, a temperatura constante. 

 

8.1. Qual é o valor do quociente da reação no instante inicial? 

8.2. Calcule o rendimento da reação de síntese. Apresente todas as etapas de resolução. 

9. A reação de síntese do amoníaco pode ser traduzida por: 

3𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

9.1. Que volume de H2 (g) terá de reagir, no mínimo, para se obter 35,0 dm3 de NH3 (g), em condições de pressão e de temperatura 

constantes? 

(A) 52,5 𝑑𝑚3 

(B) 35,0 𝑑𝑚3 

(C) 23,3 𝑑𝑚3 

(D) 105 𝑑𝑚3 

9.2. Num reator com a capacidade de 0,50 L, foram introduzidas 6,00 mol de NH3 (g). 

Quando o sistema químico atingiu o estado de equilíbrio, à temperatura T, verificou-se 

que existia no reator 86,6% da quantidade inicial daquele gás. Calcule a constante de 

equilíbrio, Kc, da reação de decomposição do amoníaco, à temperatura T. Apresente 

todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva 


