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 12 Experimento 6  : estudo qualitativo sobre o equilíbrio químico 

Uma reação reversível é aquela em que, quando se misturam os reagentes são obtidos os produtos e, 
quando se misturam os produtos são obtidos os reagentes. Em outras palavras, se A e B reagem e produzem 
C e D ( é coeficiente estequiométrico de cada espécie):

(1) AA + BB  CC + DD

quando se misturam C e D são produzidos A e B:

(2) CC + DD  AA + BB

Como foi dito, quando A e B são misturados, C e D são produzidos (Equação 1). Entretanto, como a 
reação é reversível, quaisquer C e D produzidos também passarão a reagir entre si (Equação 2), o que leva a 
reação a ocorrer em ambos os sentidos. Eventualmente será atingido um estado em que as reações direta 
(Equação 1) e inversa (Equação 2) ocorrerão na mesma velocidade. A partir desta situação será constatada a 
presença  simultânea  de  A,  B,  C  e  D,  cujas  concentrações  permanecerão  constantes.  Este  estado  é 
denominado equilíbrio químico, simbolizado como:

(3) AA + BB ⇌ CC + DD

Desde que as condições sejam mantidas constantes, um sistema em estado de equilíbrio químico não 
apresentará  mudanças  macroscópicas  perceptíveis.  Entretanto  isso  deixa  de  ser  válido  quando  há 
modificação de alguma função do sistema (composição,  temperatura,  volume,  etc.),  e  o  sistema sofrerá 
alterações até atingir um novo estado de equilíbrio. 

Há uma regra simples para se prever o comportamento de um sistema em equilíbrio químico após ser 
perturbada, que pode ser assim enunciada: “um sistema em equilíbrio, ao ser perturbado, reagirá no sentido  
da minimização da origem desta perturbação”. Esta regra é conhecida como a lei de Le Chatelier. 

Nesta aula serão estudados alguns sistemas em equilíbrio, e observar os efeitos causadas quando se 
aplicam perturbações neles. 

 12.1  Tarefa pré-laboratório

Leia todos os procedimentos a serem realizados no laboratório e procure compreender o que será 
feito. Copie no Caderno de Laboratório todas as equações químicas que serão utilizadas para interpretar as 
observações a serem realizadas na aula. 

 12.2 Sistema cromato-dicromato

Os ânions cromato (CrO4
2–) e dicromato (Cr2O7

2–) são fortemente coloridos, o que facilita o estudo de 
suas reações. Em solução aquosa este par de íons pode estabelecer o seguinte equilíbrio químico:

(4) 2CrO4
2–(aq) + 2H+(aq) ⇌ Cr2O7

2–(aq) + H2O(l)

Procedimento

a) Pegue dois tubos de ensaios, em um deles coloque dez gotas de solução de cromato 0,1 mol L–1, e no 
outro, igual volume de solução de dicromato 0,1 mol L–1 . Anote as cores de cada solução e deixe os 
tubos na estante, como padrões. 

b) Pegue um tubo de ensaio e coloque dez gotas de solução de cromato. Adicione gota a gota solução 
de H2SO4 0,5 mol L–1. Agite o tubo após cada gota adicionada. Compare com os tubos de ensaios 
padrões. Anote as observações.  

c) Ao mesmo tubo do item (b), adicione gota a gota solução de NaOH  1 mol L–1, agitando o tudo após 
cada adição. Compare com os tubos de ensaios padrões. Anote as observações.

d) Pegue um outro tubo de ensaio e coloque dez gotas de solução de dicromato. Adicione gota a gota 
solução de NaOH  1 mol L–1. Compare com os tubos de ensaios padrões. Anote as observações.

e) Ao mesmo tubo do item (b), adicione gota a gota solução de H2SO4 0,5 mol L–1  . Compare com os 
tubos de ensaios padrões. Anote as observações.
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f) Descarte as soluções em recipiente apropriado e lave os tubos de ensaios. Compostos de crômio no 
estado de oxidação +6 são tóxicos, não devem ser descartados na pia.

Questões pós-laboratório

1) Qual é a cor do íon cromato? E do íon dicromato?

2) Qual observação é uma evidência de que a reação é reversível? 

3) Explique, com base na lei de Le Chatelier, como o equilíbrio da reação cromato-dicromato (Equação 
4) é afetado com a adição de um ácido.

4) Idem, com a adição de uma base. 

 12.3 Sistema dióxido de nitrogênio-tetróxido de dinitrogênio

O dióxido de nitrogênio (NO2) é um gás colorido, de odor desagradável e muito tóxico, que pode ser 
produzido pela decomposição térmica de nitrato de chumbo (esta reação é irreversível):

(5) 2Pb(NO3)2(s)  2PbO(s) + 4NO2(g) + O2(g)

Este gás colorido está na realidade em equilíbrio com o seu dímero tetróxido de dinitrogênio, que é incolor:

(6) 2NO2(g) ⇌ N2O4(g)

Procedimento

a) Coloque uma pequena quantidade (uma ponta de espátula) de nitrato de chumbo num tubo de ensaio 
pequeno. CUIDADO: compostos de chumbo são tóxicos, não ingira o sal. 

b) CUIDADO: óxidos de nitrogênio são gases tóxicos; realize esta etapa na capela. Prenda o tubo 
de ensaio na pinça de madeira e aqueça cuidadosamente na chama de bico de gás. Observe que o 
sólido sofrerá fraturas e haverá liberação de gás castanho. Remova o tubo de ensaio da chama e 
feche-o com uma rolha de borracha, com cuidado para não se queimar. Leve-o para a sua bancada e 
deixe-o na estante. Observe a cor e anote. 

c) Quando o tubo estiver frio, leve-o a um banho de gelo. Observe o que acontece com a cor. 

d) Mergulhe o tubo em água quente. Observe a cor do gás. 

e) Repita os itens (c) e (d) algumas vezes. Anote as observações. 

f) Deixe o tubo de ensaio na capela, em local indicado pelo professor. 

Questões pós-laboratório

1) A reação de dimerização do NO2 (Equação 6) é reversível? Qual observação suporta esta hipótese?

2) O aumento da temperatura favorece a formação de qual espécie?

3) A diminuição da temperatura favorece a formação de qual espécie?

4) Através da lei de Le Chatelier, preveja em qual sentido a reação da Equação 6 deverá liberar calor. 

 12.4 Equilíbrios simultâneos com íon prata

Na presença de íons cloreto (Cl–) e prata (Ag+) ocorre a formação de um precipitado, que fica em 
equilíbrio conforme representado pela equação química 7: 

(7) Ag+(aq) + Cl–(aq) ⇌ AgCl(s)

Uma forma de perturbar o equilíbrio da Equação 7 é a remoção de Ag+ através da reação com amônia (NH3) 
para produzir o complexo solúvel diaminprata, que constitui um outro equilíbrio:

(8) Ag+(aq) + 2NH3(aq) ⇌ [Ag(NH3)2]+(aq)

Por outro lado é possível interferir no equilíbrio (8) se remover NH3 da solução com adição de um ácido 
forte, em um terceiro equilíbrio:

(9) NH3(aq) + H+(aq) ⇌ NH4
+(aq)
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Neste experimento serão feitos ensaios envolvendo os três equilíbrios acima. 

Procedimento

a) Coloque num tubo de ensaio dez gotas de solução de AgNO3 0,001 mol L–1. 

b) Adicione gota a gota solução de NaCl 0,1 mol L–1,  agitando o tubo após cada adição. Anote as 
observações.

c) Adicione gota a gota solução de NH3 2 mol L–1 ao tubo. Observe. 

d) Adicione gota a gota solução de HNO3 1 mol L–1 ao tubo. Anote as observações.

e) Torne a adicionar gota a gota solução de NH3 2 mol L–1 ao tubo. Observe. 

f) Descarte a solução em recipiente apropriado e lave o tubo de ensaio. 

Questões pós-laboratório

1) Apesar de haver muitas espécies envolvidas nas três reações, somente uma delas é visível. Qual é 
esta espécie, e porque é a única que pode ser visualizada?

2) O que foi observada com a adição de NH3 no item (c)? Como pode ser explicada a partir da lei de Le 
Chatelier?

3) O que foi observada com a adição de HNO3 no item (d)? Como pode ser explicada a partir da lei de 
Le Chatelier?

4) A reação  de  precipitação  do  AgCl  (Equação  7)  é  reversível?  Como  é  possível  chegar  a  esta 
conclusão?
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