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Trabalharemos neste capítulo com equilíbrios dinâmicos 

em reações químicas. 

 

O equilíbrio químico ocorre quando reações opostas 

acontecem com velocidades iguais. 

 

A velocidade com que os produtos são formados a partir 

dos reagentes é igual  à velocidade com que os 

reagentes se formam a partir dos produtos 

 Equilíbrio Químico 
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• Considere o N2O4 congelado e incolor.  

• À temperatura ambiente, ele se decompõe em NO2 

marrom: 

N2O4(g)               2NO2(g).                              

• Em um determinado momento, a cor pára de se 

alterar e temos a mistura de N2O4 e NO2. 

• Equilíbrio químico é o ponto em que as 

concentrações de todas as espécies são constantes. 

Conceito de Equilíbrio 

 v1 

v2 

 v1 = velocidade da reação da reação direta                  

 v2 = velocidade da reação inversa 
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• Utilizando o modelo de colisão:  

– À medida que a quantidade de NO2 aumenta, há 

uma chance de duas moléculas de NO2 se 

colidirem para formar N2O4.   

– No início da reação, não existe nenhum NO2, 

então não ocorre a reação inversa mostrada abaixo 

      2NO2(g)       N2O4(g) 

 

Conceito de Equilíbrio 
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Conceito de Equilíbrio 
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• O ponto no qual a velocidade de decomposição:  

N2O4(g)          2NO2(g) 

 se iguala à velocidade de dimerização:  

2NO2(g)              N2O4(g). 

é o equilíbrio dinâmico. 

• O equilíbrio é dinâmico porque a reação não parou: as 
velocidades opostas são iguais. 

• Considere o N2O4 congelado: apenas o sólido branco está 
presente. Em nível microscópico, estão presentes apenas 
moléculas de N2O4. 

Conceito de Equilíbrio 
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N2O4(g)          2NO2(g) 

                              incolor              marron 

  

 

O equilíbrio dinâmico é representado por duas semi-setas que 
apontam em direções opostas na equação da reação. 

Conceito de Equilíbrio 
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Conceito de Equilíbrio 

N2O4 congelado 

incolor 

Dissociação parcial 

formando o NO2 

 marron 

A cor pára de mudar 

e o equilíbrio é atingido 
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• À medida que a substância esquenta, ela começa a se 

decompor:  

N2O4(g)          2NO2(g) 

 

• Uma mistura de N2O4 (inicialmente presente) e NO2 

(inicialmente formado) mostra-se marrom claro. 

• Quando NO2 suficiente é formado, ele pode reagir para 

formar N2O4:  

2NO2(g)          N2O4(g). 

Conceito de Equilíbrio 

incolor marron 
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• No equilíbrio, tanto  N2O4 reage para formar NO2 quanto  

NO2 reage para formar outra vez N2O4: 

 

• As duas semi-setas representam, que o processo é dinâmico. 

 

 

As leis da velocidade para reções elementares são: 

Reação direta: N2O4   2NO2  Velocidade = kd[N2O4] 

Reação inversa: 2NO2  N2O4  Velocidade = ki[NO2]² 

 

N2O4(g)           2NO2(g)

Conceito de Equilíbrio 
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                              No equílibro   v1=v2 

 

• Ou seja :         kd[N2O4 ] = ki[NO2]² 

 

Conceito de Equilíbrio 

Kd   

Ki 
 = outra constante 

Kd e  Ki = são as constantes de velocidade 
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• Na equação anterior podemos observar que o 

quociente de duas constantes de velocidade é outra 

constante. 

 

• No equilíbrio a razão entre os termos de 

concentração é igual a essa constante chamada 

constante de equilíbrio. 

 

 

Conceito de Equilíbrio 
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Velocidade das Reações no Equilíbrio 

Observe que o equilíbrio ocorre quando a 

velocidade da reação direta é igual a velocidade 

da reação inversa, mas o equilíbrio é dinâmico 

Equilíbirio atingido as 

velocidades são iguais 

N2O4(g)           2NO2(g)
 v1 

v2 
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Concentrações no Equilíbrio 

Equilíbrio 

atingido 

Quando o equilíbrio é atingido as concentrações dos reagentes 

e produtos são constantes (não variam) mas eles não param  

de reagir. 
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Concentrações no Equilíbrio 

Equilíbrio 

atingido 

Não importa se vamos começar com o N2O4 ou com o NO2 , ou mesmo 

com uma mistura de ambos. No equilíbrio, a uma dada temperatura, a 

razão é igual a um valor específico.   
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• No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos não 

sofrem variação com o tempo. 

 

• Para que o equilíbrio ocorra, nem reagentes, nem produtos 

    podem escapar do sistema. 

 

No equilíbrio , uma determinada razão entre os termos de 

concentração é igual a uma constante. 

 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 
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• Considere o processo de Haber: 

 

 

• Se começarmos com uma mistura de nitrogênio e 

hidrogênio (em quaisquer proporções), a reação alcançará o 

equilíbrio com uma concentração constante de nitrogênio, 

hidrogênio e amônia. 

• No entanto, se começarmos apenas com amônia e nenhum 

nitrogênio ou hidrogênio, a reação prosseguirá e N2 e H2 

serão produzidos até que o equilíbrio seja alcançado. 

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

Constante de Equilíbrio 
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• O equilíbrio é alcançado se partirmos apenas dos  

reagentes (N2 e H2) ou apenas do produto (NH3). 

A Constante de Equilíbrio 

Partindo apenas dos reagentes    Partindo apenas do produto 
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• Para uma equação  de equílibrio geral 

 

 

 a expressão da constante de equilíbrio ou simplesmente 

expressão de equi- 

    líbrio da reação é 

                                 

       Onde Kc é a  constante de equilíbrio. 

O subscrito c indica que as concentrações usadas para calcular 

a  constante são expressas em molaridade 

 

aA  +  bB            cC  +  dD

   

   ba

dc

eqK
BA

DC


A Constante de Equilíbrio 

produtos 

reagentes 

 

Kc 
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• Kc é baseado nas concentrações em quantidade de 

matéria de reagentes e produtos no equilíbrio. 

• Geralmente omitimos as unidades na constante de 

equilíbrio. 

• Observe que a expressão da constante de equilíbrio 

tem produtos sobre reagentes. 

• O mesmo equilíbrio é estabelecido não importando 

como a reação começou. 

A Constante de Equilíbrio 
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 Kc   =  

               [N2] [H2]³    

A Constante de Equilíbrio 

            

  [NH3]² 

A expressão da constante de equilíbrio de uma reação 

depende apenas da estequiometria da reação e não do 

seu mecanismo. 

O valor de Kc depende  

apenas da reação em questão 

 e da temperatura 
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    Podemos ilustrar de que modo a lei de ação das 

massas foi descoberta empiricamente e também que 

a constante de equilíbrio independe das  

    concentrações iniciais analisando a reação a seguir: 

 

 

       Kc  =    [NO2]²   

Avaliação da Constante de Equilíbrio 

[N2O4] 
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Tomamos vários tubos selados contendo diferentes 

concentrações de tetróxido de nitrogênio e dióxido de 

nitrogênio. Os tubos são aquecidos e mantidos a 

100°C até que o equilíbrio ocorra. 

 

A seguir , analisamos as misturas e determinamos as 

concentrações de equilíbrio de NO2  do N2O4. 

 

Os dados são apresentados na tabela à seguir. 

Avaliação da Constante de Equilíbrio 
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Avaliação da Constante de Equilíbrio 

Experimento [N2O4]   (M) 

  inicial 
 

[NO2]    (M) 

  inicial 

[N2O4]   (M) 

     em 

equilíbrio 
 

 

[NO2]    (M) 

     em 

equilíbrio 

     Kc 

1 0,0 0,0200 0,00140 0,0172 0,211 

2 0,0 0,0300 0,00280 0,0243 0,211 

3 0,0 0,0400 0,00452 0,0310 0,213 

4 0,0200 0,0 0,00452 0,0310 0,213 
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• Para avaliar Kc inserimos as concentrações de equilíbrio na 

expressão da constante de equilíbrio.  

 

• Usando os dados do experimento n° 1 

• [NO2] = 0,0172 M     e      [N2O4  ]  = 0,00140 M 

 

• Kc  =    [NO2]²    =     [0,0172]² 

                  [N2O4]              0,00140          logo 

                                                                              Kc = 0,211 

Avaliação da Constante de Equilíbrio 

 

Kc = 0,211 
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Observe que o valor de Kc é constante dentro dos 

limites do erro experimental, embora as 

concentrações iniciais variem. 

 

Por outro lado o experimento 4 mostra que o equilíbrio 

pode ser atingido quando partimos de N2O4 em vez de 

NO2. 

 

 É comum escrever-se constante de equilíbrio sem 

unidades. 

Avaliação da Constante de Equilíbrio 
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   Quando os reagentes e produtos em uma 

reação quimica são gases, podemos formular a 

expressão da constante de equilíbrio em 

termos de pressões parciais. 

 Constantes de Equilíbrio em Termos de 
Pressão 
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• Para uma reação geral na fase gasosa 

 

 

 a expressão da constante de equilíbrio é 

 

 

 

onde Kp é a constante de equilíbrio. O subscrito “p” representa 

a pressão. Temos    PC = Pressão parcial de C em atmosferas. 

”c “(sobrescrito) = coeficiente estequiométrico da reação. 

        

aA  +  bB            cC  +  dD

ba

dc

eq
PP

PP
K

BA

DC

 Constantes de Equilíbrio em Termos de 
Pressão   (Kp) 

 

 
Kp 
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• Antes de efetuarmos os cálculos com constantes de 

equilíbrio é pertinente compreender o que a magnitude de 

uma constante de equilíbrio pode nos informar com  

respeito  as concentrações relativas de reagentes e produtos 

em uma mistura em equilíbrio. 

 

 

Trabalhando com Constantes de 
Equilíbrio 
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A magnitude da constante de equilibrio fornece informações 

importantes sobre a mistura em equilíbrio. 

  

Considere a reação entre o monóxido de carbono e o 

cloro para formar fosgênio. 

CO(g) + Cl2(g)         COCl2 (g)   onde  Kc =     [COCl2]           logo 

      Kc= 4,56 x 10                            [C0] [Cl2] 

 Magnitude das Constantes de Equilíbrio 

9 
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Para que a constante de equilíbrio seja tão grande o 

numerador da expressão da constante de equilíbrio 

deve ser de, aproximadamente, um bilhão de vezes 

maior que o denominador. 

 

Assim a concentração do COCl2  no equilíbrio  deve ser 

muito maior que a concentração do CO ou do Cl2. 

Na verdade é isso que se observa experimentalmente. 

Magnitude da Constante de Equilíbrio 
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Dizemos que esse equilíbrio está deslocado à direita 

ou seja no sentido do produto. 

 

Do mesmo modo, uma constante de equilíbrio muito 

pequena indica que a mistura no equilíbrio é formada 

principalmente de reagentes 

 

Por fim, nesse último caso. dizemos que o equilíbrio 

está deslocado à esquerda. 

Magnitude da Constante de Equilíbrio 
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• A constante de equilíbrio, K, é a razão entre 

produtos e reagentes. 

 

• Conseqüentemente, quanto maior for K, mais 

produtos estarão presentes no equilíbrio. 

 

• De modo inverso, quanto menor for K, mais 

reagentes estarão presentes no equilíbrio. 

• Se K >> 1, então os produtos predominam no 

equilíbrio e o equilíbrio encontra-se à direita. 

Magnitude da  Constante de Equilíbrio 
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Se K>>1  (K grande) o equilíbrio está deslocado à 

direita e os produtos predominam. 

 

Se K << 1 (K pequeno) o equilíbrio está deslocado à esquerda 

e os reagentes predominam. 

Magnitude da Constante de Equilíbrio 
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• Vimos que podemos representar o equilíbrio entre 

N2O4/NO2  com a seguinte equação: 

 

 

Kc =  [NO2 ]²    ‗    0,212  ( a 100 °C ) 

               [N2O4 ] 

Também  podemos considerar esse equilíbrio com  

relação à reação inversa, a seguir 

                         2NO2           N2O4 

Direção da Equação Química e K 
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• A expressão de equilíbrio é então: 

• Kc =    [N2O4]       =     1         =   4,72      ( a 100  °C) 

•              [NO2]²          0,212 

• A expressão da constante de equilíbrio para uma reação em 

uma direção é a recíproca da expressão para uma reação na 

   direção inversa. 

 

Sempre que você estiver usando uma constante de equilíbrio, 

deve escrever a equação química balanceada específica da 

reação. 

Direção da Equação Química e K 
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Há diversas maneiras de escrever uma equação química 

balanceada para uma determinada reação,  por exemplo se 

multiplicarmos a reação abaixo por 2  

                     

                                  teremos a equação a seguir 

 

 

Essa equação química está balanceada e pode ser escrita dessa 

maneira em alguns contextos. 

2N2O4(g)           4NO2(g)

Relacionando a Estequiometria da 
Equação Química e as Constantes de 

Equilíbrio 
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• Kc =      [NO2]4        

                 [N2O4]²  

Relacionando a Estequiometria da 
Equação Química e as Constantes de 

Equilíbrio 

A expressão da constante de equilíbrio para a reação do  

slide anterior é: 

= 0,0449 

Observamos que esse valor(0,0449)  é igual 0,212²  e 

portanto corresponde ao quadrado da expressão 

original mostrada no slide 34. Isto nos leva a 

considerar que devemos relacionar cada constante 

de equilíbrio  que trabalhamos com uma equação 

balanceada específica. 
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• Quando todos os reagentes e produtos estão em uma fase, o 

equilíbrio é homogêneo. 

• Ex. N2(g) +  H2(g)                  NH3(g) 

 

• Se um ou mais reagentes ou produtos estão em uma fase 

diferente, o equilíbrio é heterogêneo. 

• Considere: 

– experimentalmente, a quantidade de CO2 não parece 

depender das quantidades de CaO e CaCO3.  Por quê? 

CaCO3(s)           CaO(s)  +  CO2(g)

Equilíbrio Homogêneo e Equilíbirio Heterogêneo 
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• A concentração de um sólido ou um líquido puro é 

sua densidade dividida pela massa molar. 

• Nem a densidade nem a massa molar é uma 

variável, as concentrações de sólidos e líquidos 

puros são constantes. 

 

Equilíbrios Heterogêneos 
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• Em geral pode-se afirmar que, sempre que um 

sólido ou líquido puro está envolvido em um 

equilíbrio heterogêneo, sua concentração não está 

incluída na expressão da constante de equilíbrio. 

 

 

• A quantidade de CO2 formada não dependerá muito 

das quantidades de CaO e CaCO3 presentes. 

Equilíbrios Heterogêneos 



Capítulo 15 © 2005 by Pearson Education 

• Consideremos a decomposição do carbonato de 

cálcio um exemplo de equilíbrio heterogêneo. 

 

• A expresão da constante de equilíbrio para esta 

reação é: 

• Kc  =  [CO2]        e        Kp  =  PCO2 

 

• Conforme veremos a seguir, temos a mesma pressão de 

CO2 independentemente das quantidades relativas de 

CaO e CaCO3. 

Equilíbrios Heterogêneos 
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Equilíbrios Heterogêneos 

                        CaO 

                       sólido 

A uma dada  

temperatura a 

pressão de  

equilíbrio de 

CO2 nas duas 

campânulas 

é igual, inde- 

pendente da 

quantidade 

presente de 

cada sólido. 

sólido sólido sólido 

Grande 

quantidade Pequena 

quantidade 

Pequena 

quantidade 

Grande  

quantidade 
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• Proceda do seguinte modo: 

 

– 1-Tabele todos os valores conhecidos de concentrações 
iniciais e no equilíbrio das espécies que aparecem na 
expressão da constante de equilíbrio. 

 

– 2-Para aquelas espécies para as quais as concentraões 
iniciais e no equilíbrio são conhecidas, calcule  as 
variações de concentração que ocorrem à medida que o 
sistema atinge o equilíbrio. 

Cálculo das Constantes 
De Equilíbrio 
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• Proceda do seguinte modo: 

 

3-Utilize a estequiometria da reação para calcular as variações 
na concentração de todas as outras espécies na expressão da 
constante de equilíbrio. 

 

4-Utilize as concentrações iniciais da etapa 1 e as variações de 

concentração da etapa 3 para calcular quaisquer concentrações 

no equilíbrio não tabeladas na etapa 1. 

 

5-Determine o valor da constante de equilíbrio. 

Cálculo das Constantes 
De Equilíbrio 
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Prevendo a Direção da Reação 

• Definimos Q, o quociente da reação, para uma reação geral 

 

 

 como 

 

 

• Qc = Kc somente no equilíbrio. 

aA  +  bB            cC  +  dD

Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 

 

   Qc 



Capítulo 15 © 2005 by Pearson Education 

Prevendo o sentido da reação 

 

O quociente de reação , Q, é um número obtido a partir 

da substituição de concentrações de reagentes e 

produtos, ou pressões parciais, em qualquer ponto de 

uma reação na expressão da constante de equilíbrio. 

 

 

Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 
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Prevendo o sentido da reação 

 

• Se Q > K,  a concentração dos produtos é muito grande e a 

de reagentes é muito pequena. A reação atinge o equilíbrio 

mediante a formação de mais reagentes; prosseguindo da 

direita par a esquerda. 

Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 
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Prevendo o sentido da reação 

 

 

• Se Q < K,  a concentração de produtos é muito pequena e a 

de reagentes muito grande. A reação atinge o equilíbrio 

mediante a formação de mais produtos; prosseguindo da 

esquerda para a direita. 

 

• Q = K, o quociente da reação é igual à constante de 

equilíbrio apenas se o sistema  estiver em equilíbrio. 

 

 

Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 
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Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 

A reação 

ocorre 

para formar  

mais 

produtos 

equilíbrio A reação 

ocorre para 

formar mais 

reagentes 

Q<K Q=K Q>K 
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Cálculo das concentrações no equilíbrio 

• Os mesmos passos usados para o cálculo das constantes 

de equilíbrio são utilizados. 

• Geralmente, não temos um número para a linha de 

variação da concentração. 

• Conseqüentemente, precisamos supor que se produz (ou 

utiliza-se) x mol/L de uma espécie. 

• As concentrações no equilíbrio são fornecidas como 

expressões algébricas. 

Aplicações das Constantes 
de Equilíbrio 
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• Considere a produção de amônia 

 

 

• À medida que a pressão aumenta, a quantidade de amônia 

presente no equilíbrio aumenta. 

• À medida que a temperatura diminui, a quantidade de 

amônia no equilíbrio aumenta. 

• Isso pode ser previsto? 

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

Princípio de Le Châtelier 
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• O Princípio de Le Châtelier:  

 

• Quando uma perturbação exterior é aplicada a um 

sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se 

ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da 

perturbação. 

Princípio de Le Châtelier 
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Princípio de Le Châtelier 

Efeito da pressão e da temperatura sobre o rendimento de NH3 

Que combinação de pressão e temperatura deve ser usada 

para que o rendimento de NH3  seja               máximo? 
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Variação nas concentrações de 

reagentes ou produto 

• Considere o processo de Haber 

 

 

• Se H2 é adicionado o sistema se desloca de modo a reduzir o aumento 

da concentração de H2 (Le Châtelier). 

 

• Essa mudança pode ocorrer somente quando a reação consumir [H2] e  

[N2] simultaneamente para formar mais [NH3] . 

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

Princípio de Le Châtelier 
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Variação nas Concentrações de 

Reagentes ou Produtos 

 

 

Da mesma forma , adicionar  N2 à mistura em equilíbrio, 

faz com que a reação se desloque para a direita, 

formando mais NH3 .  

 

Remover NH3  também provoca um deslocamento para 

a direita, aumentando a produção de NH3 

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

Princípio de Le Châtelier 
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Variação nas Concentrações de Reagentes ou  

Produtos  

 

Adicionar mais NH3 ao sistema em equilíbrio faz com  

que a reação se desloque na direção que reduz o  

aumento na concentração de NH3 . 

 

Portanto na reação de Haber, remover NH3  de uma 

 mistura de H2,  N2  e  NH3 em equilíbrio  faz com que a 

reação se desloque  para a direita. 

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

Princípio de Le Châtelier 
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Variação nas Concentrações de Reagentes ou  

Produtos  

 

 

Se o NH3 puder ser removido continuamente à medida 

que for produzido, o rendimento pode ser aumentado 

drasticamente. 

 

Na produção industrial de amônia , o NH3 é  

continuamente  removido por liquefação seletiva. 

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

Princípio de Le Châtelier 
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Princípio de Le Châtelier 

Efeito da adição de H2 a uma mistura de N2, H2 e NH3 em equilíbrio 
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 Efeitos de Variações de Volume e Pressão  

 

 

Se um sistema que contém um ou mais gases estiver 

em equilíbrio e o seu volume for reduzido, 

aumentando a sua pressão total, o princípio de Le 

Châtelier indicará que o sistema responda deslocando 

a sua posição de equilíbrio  para reduzir a pressão. 

 

Princípio de Le Châtelier 
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Efeitos de Variações de Volume e Pressão 

 

 

Reduzir o volume de uma mistura gasosa em equilíbrio 

(à temperatura constante) faz com que o sistema se 

desloque na direção em que se reduz o número de 

moléculas do gás.  

 

 

Princípio de Le Châtelier 
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Efeitos de Variações de Volume e Pressão 

 

 

Na reação                                                   observamos 

que quatro moléculas de reagente são consumidas e 

duas moléculas de produto são formadas. 

 

Consequentemente um aumento da pressão desloca a 

reação em que há menos moléculas do gás, levando 

à formação de mais NH3 

 

                           

Princípio de Le Châtelier 

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)
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Efeitos de Variação de Volume e Pressão 

 

Quando o número de moléculas de produtos gasosos é 

igual ao número de moléculas de reagentes gasosos, 

a alteração de pressão não influencia a posição de 

equilíbrio 

 

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

 

  

Princípio de Le Châtelier 
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Diagrama da Produção Industrial de 
Amônia 



Capítulo 15 © 2005 by Pearson Education 

Efeitos de Variação de Volume e Pressão 

 

• O N2 e o H2 são bombeados para dentro de uma 
câmara. 

• Os gases pré-aquecidos são passados através de uma 
bobina de aquecimento até a câmara de catalisador. 

• A câmara de catalisador é mantida a 460 - 550 C 
sob alta pressão. 

Produção Industrial de Amônia 
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Efeitos da Variação  de Volume e Pressão 

 

• A corrente de gás do produto (contendo N2, H2 e 
NH3) é  passada através de um resfriador para uma 
unidade de refrigeração. 

• Na unidade de refrigeração, a amônia se liquefaz 
enquanto o N2 ou o H2 não se liquefazem. 

Produção Industrial de Amônia 
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Efeitos das Variações de Volume e Pressão 

 

• O nitrogênio e o hidrogênio que não reagiram são reciclados 

com o novo gás de suprimento N2 e H2. 

• A quantidade de amônia no equilíbrio é otimizada, uma vez 

que o produto (NH3) é continuamente removido e os 

reagentes (N2 e H2) são continuamente adicionados. 

 

Produção Industrial de Amônia 
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Efeito das variações de temperatura 

 

– Variações nas concentrações ou nas pressões parciais 

deslocam o equilíbrio, sem alterar o valor da constante de 

Equilíbrio. 

 

-Por outro lado todas as constantes de equilíbrio são 

alteradas por variações de temperatura. 

 

Princípio de Le Châtelier 
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Efeito das variações de temperatura 

• Considere  

 

 para a qual o DH > 0. 

– O Co(H2O)6
2+ é rosa claro e o CoCl4

2- é azul. 

– Se uma mistura púrpura clara, em equilíbrio e a 

temperatura ambiente é colocada em um béquer de água 

quente, a mistura fica azul escura. 

– Uma vez que o DH > 0 (endotérmico), a adição de calor 

favorece  a reação direta, neste caso, a formação de 

CoCl4
2- azul. 

Cr(H2O)6
2+(aq)  +  4Cl-(aq)          CoCl4

2-(aq)  +  6H2O(l)

Princípio de Le Châtelier 
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Efeito das variações de temperatura 

• Considere  

 

 

– Se a mistura em equilíbrio, a temperatura 

ambiente é colocada em um béquer de água 

gelada, a mistura fica rosa clara. 

– Uma vez que o DH > 0, a remoção de calor 

favorece a reação inversa, que é a formação de     

    [Co(H2O)6]
2+ rosa.     

Cr(H2O)6
2+(aq)  +  4Cl-(aq)          CoCl4

2-(aq)  +  6H2O(l)

Princípio de Le Châtelier 
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Princípio de Le Châtelier 
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Efeito das variações de temperatura 

 

Podemos tratar o calor como se fosse um reagente químico. 

 

Numa reação endotérmica tratamos o calor como um reagente 

 

Numa reação exotérmica tratamos o calor como um produto 

 

 

 

Princípio de Le Châtelier 
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Efeitos das variações de temperatura 

 

• Endotérmica:  reagentes  +  calor          produtos 

• Exotérmica:  reagentes          produtos  +   calor 

 

Princípio de Le Châtelier 

Quando aumentamos a temperatura de um sistema em 

equilíbrio, o sistema reage como se tivéssemos adicionado 

um reagente a uma reação endotérmica, ou um produto a uma 

reação exotérmica. O equilíbrio se desloca na direção que 

consome o excesso de reagente (ou produto) ou seja, calor. 


