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RESUMO: Quando as velocidades da reação direta e inversa de um sistema reversível se tornam iguais, as 
concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes, mesmo com a reação ainda ocorrendo. A este 
fenômeno, nomeamos equilíbrio químico. Muitos autores apontam vários problemas, tanto nos livros didáticos 
quanto nas concepções alternativas, tais como: visão pendular do equilíbrio, compartimentalização e entendimento 
do equilíbrio como fenômeno estático. Desenvolvemos uma ferramenta educacional para o entendimento do 
conceito de equilíbrio que não reforce as concepções alternativas e possa ser usada por professores diretamente no 
ambiente de sala de aula. Para isso, implementamos em um programa de planilha de cálculos simulações capazes de 
facilitar a compreensão do tópico, reforçando o mínimo possível às concepções alternativas, baseada num modelo de 
reação de isomerização, e ampliando o modelo para o caso de reação de adição. 

INTRODUÇÃO 
 
Quando as velocidades da reação direta e inversa de um sistema reversível se tornam iguais, as 
concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes, mesmo com a reação ainda 
ocorrendo. A este fenômeno, nomeamos equilíbrio químico. Muitos autores (Machado e Aragão, 
1996; Milagres e Justi, 2001) apontam vários problemas, tanto nos livros didáticos quanto nas 
concepções alternativas que podem ser originadas durante o processo de ensino/aprendizagem. 
Essas concepções alternativas são as idéias que o individuo faz de um conceito a partir da sua 
experiência de vida. Elas influenciam no processo de entendimento e são importantes no 
processo de ensino por mudança conceitual (Cachapuz, 2002). 
 
Mendonça, Justi e Ferreira (2005) apontam as concepções alternativas mais comuns apresentadas 
por Tyson, Treagust e Bucat. São elas: 
 
1. Visão do Equilíbrio como Estático: Devido a impossibilidade de observar os fenômenos 
microscópicos relacionados à situação geral de equilíbrio químico, é difícil para o estudante 
aceitar que a reação não cessa após o estabelecimento do equilíbrio. Outro fator que pode 
contribuir reforça essa concepção alternativa é a analogia que os próprios estudantes fazem com 
o fenômeno físico de equilíbrio estático. Machado e Aragão (op. Cit.) ainda sugerem que ações 
comuns no seu dia-a-dia, como andar de bicicleta e observar os pratos de uma balança, ajudam 
na concepção de equilíbrio sempre como uma situação estática. 
 
2. Visão Compartimentalizada do Equilíbrio: Os estudantes lêem o equilíbrio químico da 
mesma forma que lêem a equação química que apresenta o fenômeno. Para eles, reagentes e 
produtos estão em recipientes (ou compartimentos) diferentes. Em seu trabalho, Machado e 
Aragão comentam: 
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“... é muito comum a utilização da expressão ‘o equilíbrio se desloca para a direita (ou 
para a esquerda)’ quando se discute com os alunos o Princípio de Le Chatelier. Tal 
expressão, utilizada também em exercícios propostos nos livros didáticos, reforça a 
concepção da existência de reagentes e produtos em recipientes separados”. 
(MACHADO e ARAGÃO,,1996). 

 
3. Equilíbrio Apresentado como um Pêndulo: Devido à dificuldade da aceitar o equilíbrio 
químico como dinâmico, os estudantes também não conseguem aceitar que as transformações 
que ocorrem nas reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. “O aluno interpreta como se 
as duas reações ocorressem alternadamente (não ao mesmo tempo), ora a reação direta, ora a 
inversa” (Mendonça, Justi e Ferreira, op. Cit.) – por isso, concepção pendular do equilíbrio. 
 
Alguns modelos, analogias e recursos didáticos criados para auxiliar no entendimento do 
conceito de equilíbrio químico agem como agentes de reforço dessas concepções. Modelos como 
o proposto por Simões Neto et al. (2006), bem como o excelente jogo proposto por Soares, 
Okumura e Cavalheiro (2003) reforçam as concepções comportamentalizada e pendular do 
equilíbrio químico. 
 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta educacional para o entendimento do 
conceito de equilíbrio químico que não reforce as concepções alternativas aqui citadas e possa 
ser usada por professores diretamente no ambiente de sala de aula. Para isso, implementamos em 
um programa de planilha de cálculos (como o Excel, da Microsoft) simulações capazes de 
facilitar a compreensão do tópico, reforçando o mínimo possível as concepções alternativas, 
principalmente as três levantadas nesta introdução. 

MODELO-BASE 
 
Devido ao grau de abstração existente no conceito de equilíbrio, várias são as ferramentas 
sugeridas para melhoria da abordagem deste tópico nas classes de ensino médio. Essas 
ferramentas vão de analogias (Mendonça, Justi e Ferreira, 2005) até jogos (Soares, Okumura e 
Cavalheiro, 2003). Em todos os trabalhos, está presente uma preocupação com a natureza 
dinâmica do equilíbrio químico, bem como, da visualização do fenômeno em escala atômico-
molecular, importantíssima para o entendimento do conceito. 
 
Simões Neto et al. (2006), propõem um experimento de simulação da natureza dinâmica do 
equilíbrio: 
 

“Sugerimos a realização de um experimento usando materiais de escritório (24 
bolinhas de isopor e duas caixas de plástico), que serve para simular o estabelecimento 
do equilíbrio e relacionar os fenômenos macro e microscópicos. Iniciando com todas as 
bolas em A e utilizando leis de velocidade diferentes para a reação direta (1/2 das 
bolinhas) e inversa (1/4 das bolinhas). Quando as velocidades se igualarem em 
números de bolinhas, o equilíbrio estará estabelecido, e ainda é possível verificar as 
trocas de bolinhas entre as caixas, na mesma velocidade” (SIMÕES NETO, 2006). 
 

 
A figura 1 mostra como é realizada a montagem da ferramenta: 
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Figura 1: Simulação da natureza dinâmica do Equilíbrio Químico. 

 
Aqui na figura 2 temos uma imagem dos equipamentos utilizados na montagem: 
 

 
Figura 2: Montagem do experimento usando o modelo-base. 

 
Realizando o experimento, com todas as recomendações dadas na apresentação da ferramenta, 
temos o equilíbrio estabelecido quando o tempo é igual a 4, como podemos ver na tabela 1. 
 
Tabela 1: Simulação do equilíbrio com as bolinhas. Em  t = 4 o sistema atinge o equilíbrio. 

Tempo (t) [A] [B] 
0 24 0 
1 15 9 
2 12 12 
3 11 13 
4 10 14 
5 10 14 

 
As velocidades da reação direta e inversa se tornam iguais no tempo 4, como se era de esperar no 
equilíbrio: Sempre cinco bolinhas são trocadas na representação de A e B. 
 
A ferramenta se mostra bastante atraente e é um potente material didático, pois é simples, de 
baixo custo, e permite a visualização de fenômenos microscópicos, por modelagem. No entanto, 
apresenta vários problemas, de origem científica (um problema conceitual – a definição das leis 
de velocidade são independentes de qualquer equação de velocidade de reações) e de origem 
cognitiva, pois reagentes e produtos ficam em recipientes isolados e as transformações nas 
reações direta e inversa não são simultâneas, reforçando concepções prévias quanto à visão 
compartimentalizada do equilíbrio e o equilíbrio-pêndulo (Mendonça, Justi e Ferreira, 2005). 
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DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 
 

Caso 1: Reação de isomerização. 

 
Considere um sistema em equilíbrio como uma reação de isomerização (A e B se 
interconvertem), como mostra a reação 1. 
 

A D B Reação 1 
 
O modelo do equilíbrio para o tipo de reação acima mostrado foi implementado em uma planilha 
de cálculos e pode ser visualizada na maioria dos programas deste tipo. O cálculo das 
quantidades de reagentes e produtos para cada passo de tempo da simulação é feito utilizando os 
coeficientes dados (as velocidades direta e inversa, na concepção do modelo). Estas quantidades 
podem ser calculadas, para cada passo i da simulação, a partir das equações abaixo. 
 

( ) ( )111 1 −−− ++−= iDiIDii AvBvvAA  Eq.1 
( )( )IiDii vAvBB −+= −− 111 , Eq.2 

 
onde Dv  e Iv são as velocidades (na concepção do modelo) direta e inversa, respectivamente. 
  
A figura 02 mostra a planilha que implementa o modelo proposto para o tipo de reação sugerida. 
É possível selecionar a quantidade inicial de cada um dos compostos, bem como as velocidades 
direta e inversa (na concepção do modelo). Ao selecionar os valores, o gráfico da quantidade de 
bolinhas em função do tempo é traçado, sendo possível visualizar que, ao ser estabelecido o 
equilíbrio, a quantidade de bolinhas se torna invariável com o tempo. 
 

 
Figura 3: Planilha que implementa o modelo pr oposto para o tipo A D  B. É possível selecionar a quantidade 

inicial de cada um dos compostos, bem como as velocidades direta e inversa (na concepção do modelo). 
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Caso 2: Reação de síntese, composição ou adição. 
 
Considere um sistema em equilíbrio como uma reação de síntese, com A e B reagindo para 
formar C, e vice-versa, como mostra a reação 2. 
 

A + B D C Reação 2 
 
O modelo proposto foi implementado em uma planilha de cálculo, podendo ser visualizado na 
maioria dos programas desde tipo. A figura 4 mostra a planilha que implementa o modelo. É 
possível selecionar a estequiometria e a quantidade inicial de cada um dos compostos, bem como 
as constantes de velocidade direta e inversa. Ao fazê- lo, a planilha traça automaticamente os 
gráficos da variação da concentração em função do tempo, variação de Q em função do tempo e 
variação das velocidades direta e inversa em função do tempo.  
 

 
Figura 4. Planilha que implementa o modelo proposto para o tipo de reação 2. É possível selecionar a 

estequiometria e a quantidade inicial de cada um dos compostos, bem como as constantes de velocidade direta 
e inversa. 

 
A figura 5 mostra os gráficos que a planilha plota. Na figura 5a, é possível visualizar a variação 
da concentração dos reagentes e do produto se tornando invariáve l com o tempo. Na figura 5b, 
observa-se a variação do quociente (Q) de reação com o tempo, sendo possível indicar o ponto 
onde Q = K (constante de equilíbrio). Na figura 5c, observa-se a variação das velocidades direta 
e inversa da reação, sendo possível indicar o ponto onde as velocidades se igualam, indicando o 
equilíbrio químico. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 5: Gráficos plotados pela planilha do caso da reação de adição 

 
 
A nova adaptação do modelo de já conhecido (A D B)  para o caso de uma reação de adição é 
feita fazendo uso das equações de velocidade para esta reação. Além disso, as quantidades de A 
e B que reagem podem ser calculadas pelos coeficientes estequiométricos assinalados para cada 
um destes compostos (a, b e c para A, B e C, respectivamente). No modelo, a fração da 
concentração que reage de cada composto é calculada através da média ponderada das 
estequiometrias de A e B. Assim, para cada passo de tempo, uma nova velocidade é calculada. 
 
As frações Aγ , Bγ , podem ser calculadas pelas equações abaixo. 
 

ba
a

A +
=γ  Eq.3 
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ba
b

B +
=γ , Eq.4 

 
onde a e b são os coeficientes estequiométricos de A e B. 
  
As concentrações de A, B e C, para dado passo i da simulação, podem ser calculadas pelas 
equações: 
 

( )c
iI

b
i

a
iDAii CkBAkAA ][][][][][ 1111 −−−− +−+= γ  Eq.5 

( )c
iI

b
i

a
iDBii CkBAkBB ][][][][][ 1111 −−−− +−+= γ  Eq.6 

c
iI

b
i

a
iDii CkBAkCC ][][][][][ 1111 −−−− −+=  Eq.7 

 
Nas equações 5 e 6, o primeiro termo dentro dos parêntesis é a lei de velocidade direta da reação 
e o segundo termo é a lei de velocidade inversa. A quantidade de A e B que varia em cada passo 
é ponderada pelos coeficientes estequiométricos de A e B (pelos valores de fração Aγ  e Bγ ), 
como dito anteriormente. 
 
Assim, as velocidades VD e VI, indicadas na planilha, foram calculadas utilizando as equações 
das leis de velocidade indicadas abaixo. 
 

b
i

a
iDD BAkV ][][−=  Eq.8 

c
iII CkV ][=  Eq.9 

 
Finalmente, é possível calcular o quociente reacional através da equação:  
 

b
i

a
i

c
i

BA
C

Q
][][

][
=  Eq.10 

 
É importante observar o modelo proposto para este tipo de reação não transpõe o conceito de 
concentração dos reagentes para o conceito de bolinhas. Sendo assim, o arredondamento feito 
para o primeiro caso não é feito neste modelo. Isto se deve ao fato do modelo ser concebido de 
forma a levar em conta, literalmente, os conceitos químicos envolvidos em cinética e equilíbrio 
químico. Assim sendo, é mais válido preservar os conceitos envolvidos, para que isso possa ser 
assimilado pelo aluno. 
 
Também vale salientar que cada uma dessas propriedades calculadas e visualizadas nos gráficos 
pode ser bastante útil na construção do conceito de equilíbrio químico. É possível mostrar como 
cada uma dessas propriedades se comporta à medida que o sistema tende ao equilíbrio. Por 
exemplo, as velocidades direta e inversa se igualam, o quociente reacional se torna invariável e 
se torna numericamente igual à constante de equilíbrio e que as concentrações de cada 
componente da reação se torna invariável com o tempo. 

CONCLUSÕES  

 
A ferramenta foi desenvolvida baseada em um modelo simplificado de equilíbrio (caso A D B), 
e depois modificado para um caso mais complexo (A + B D C), apresentando resultados 
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satisfatórios. A visualização dos gráficos da figura 5 (concentrações de reagentes e produtos em 
função do tempo, quociente reacional em função do tempo e velocidades de reação em relação 
ao tempo), além de ajudar na visualização e entendimento de fenômenos microscópicos dá um 
caráter também quantitativo a ferramenta. 
Devido a algumas limitações e plataforma pouco convidativa, as planilhas objetivam o professor, 
que pode utilizá-las em aulas objetivas, utilizando equipamentos multimídias. Como perspectiva  
para futuro está a criação de uma interface gráfica, visando a utilização direta do estudante ao 
programa. 
 
A planilha para os dois casos pode ser solicitada pelos professores no e-mail: 
simula.quimica@gmail. com.  
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