
                                                         

 

CICLO DE OFICINAS: 

QUÍMICA ANALÍTICA 

 

• Equilíbrio heterogêneo: Precipitados. 

O equilíbrio químico pode ocorrer em sistemas contendo mais de uma 

fase, ou seja, em sistemas heterogêneos. Esta situação pode ser 

encontrada em sistemas onde ocorre a dissolução ou precipitação de 

sólidos. Um exemplo é uma solução contendo óxido férrico e monóxido 

de carbono reagindo para formação de ferro e dióxido de carbono, onde 

a fase sólida é formada por 𝐹𝑒𝑂 (𝑠) e 𝐹𝑒 (𝑠) e a fase gasosa por 𝐶𝑜 (𝑔) e 

𝐶𝑜2(𝑔). 

 

• Equilíbrio heterogêneo: Produto de solubilidade. 

A concentração “[ ]” e a pressão de vapor dos sólidos praticamente não 

sofrem variações, dessa forma, não entram na expressão de equilíbrio. 

 

Fe₃O₄ (s) + 4H₂ (g)     3Fe (s) + 4H₂O (g) 

 

Desse modo podemos definir as constantes Kc (constante de equilíbrio 

em função da concentração) e Kp (constante de equilíbrio em função da 

pressão) da seguinte forma: 

 

Kc = 
[𝐻₂𝑂]⁴

[𝐻₂]⁴
         Kp = 

𝑝⁴𝐻₂𝑂

𝑝⁴𝐻₂
   

 

Produto de solubilidade (Kps) é a constante de equilíbrio para a reação 

na qual um sólido se dissolve, dando origem a seus íons constituintes em 

solução. 

 



 
O denominador representa a concentração molar de 𝐵𝑎(𝐼𝑂3)2(𝑠), que 

consiste fase que está separada mas em contato com a solução saturada. 

Assim o Kps da equação química é dado por:  

Kps = [Ba²⁺]•[IO₃⁻]² 
 

• Equilíbrio heterogêneo: Efeito íon comum. 

Quando aumentamos a concentração de um dos íons envolvidos no 

equilíbrio entre uma solução saturada e um sólido, o equilíbrio se desloca, 

como previsto pelo princípio de Le Chatelier, de modo a reduzir a 

modificação imposta. O resultado é a diminuição da solubilidade do 

precipitado. O deslocamento do equilíbrio em sistemas desse tipo recebe 

o nome particular de efeito do íon comum. 

 

Exemplo:  

Qual a solubilidade de Ag2CrO4 de uma solução com adição de Na2CrO4 

0,10 mol/L? (Kps=1,9x10-12) 

 

Cromato de prata: 

Ag₂CrO⁴ (s)   2 Ag⁺ (aq) + CrO⁻ (aq) 

                         +2S              +S 

 

 
Cromato de sódio: 

Na₂CrO⁴ (s)   2 Na⁺ (aq) + CrO⁻ (aq) 

                                         +2S              +S 

 
Balanço de massa 

 

 [CrO₄⁻] = 0,10 + S                    [Ag⁺] = 2 S 

 

Dados: 

Kps = [Ag⁺]² • [CrO₄⁻]         

[Ag⁺] = 2 S 

[CrO₄⁻] = 0,10 + S                     



 

1,9 • 10⁻¹² = 4S² • 0,10 

S= 7,23 • 10⁻⁴ g/L 
 

- Como o kps tem ordem -12, então o sal é pouco solúvel. 

- O efeito do íon comum deixa a solubilidade ainda menor (< 0,10). 

 

 

• Equilíbrio ácido-base: Teorias ácido e base.  

 

Teoria de Arrhenius: Arrhenius conseguiu identificar os íons presentes 

nas soluções eletrolíticas e isso o levou ao desenvolvimento de sua teoria 

ácido-base, que os classificava da seguinte forma: 

 

Ácidos: São compostos covalentes que reagem com água (sofrem 

ionização) formando soluções que apresentam como único cátion o íon 

hidrônio, H₃O⁺. 

 
Exemplos:  

 

HCN (g) + H2O (aq) → H₃O⁺ (aq) + CN- 
(aq) 

Onde:  

Ácido:  HCN (g) 

Água:   H2O (aq)  

Cátion: H₃O⁺ (aq)   

Ânion:  CN- 
(aq) 

 

Bases: São compostos capazes de se desassociar na água liberando 

íons dos quais o único ânion é a hidroxila OH⁻. 

 
Exemplos:  

 

NaOH (s) + H2O (aq) → Na⁺ (aq) + OH- 
(aq) 

Onde:  

Base:   NaOH (s) 

Água:   H2O (aq)  

Cátion: Na⁺ (aq) 

Ânion:  OH- 
(aq) 

 

 



 

Teoria de Bronsted-Lowry: 

 

Essa teoria é bastante utilizada e resolveu o problema da limitação da 

teoria de Arrhenius, porque ela não precisava que houvesse a presença 

de água. No entanto ela apresenta uma limitação, pois, depende da 

presença de hidrogênio. 

 

Ácido: Toda e qualquer substância que DOA H+ 

Base: Toda e qualquer substância que RECEBE H+ 

 

Exemplos:  

 

NH3 +  HCl     →    NH4
+ +   Cl- 

base        ácido                ácido      base 

forte       forte               fraco      fraca 

A amônia reage com o ácido clorídrico, recebendo um próton (H+) e 
formando o íon amônio e o íon cloreto 

 

Teoria de Lewis: 

 

Essa teoria eliminou todas as limitações dos outros modelos, abrangendo 

qualquer espécie química. 

 

Ácido: Toda espécie química que aceita receber um par de elétrons. 

Base: Toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. 

 

Exemplos:  

 

A + :B = A:B 

 

Ácido (A) é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico e 

que base (B) é aquela capaz de doar um par eletrônico, representado por 

dois pontos ( : ) 

 

Autoprotólise da Água 

 

A água é uma substância anfotérica, isto é, uma substância que pode se 

comportar como ácido mas também como base, levando ao fenômeno 

conhecido como autoprotólise da água (autoionização da água), em que 

uma das moléculas de água funciona como ácido e a outra como base. 

H2O (l)+H2O (l)⇄H3O+(aq)+OH−(aq) 



A sua constante de equilíbrio é chamada produto iónico da água ou KW. 

Exemplos: 
 

KW=[H3O+][OH−] 

KW=1,0×10−14 (a 25 ºC) 
 

A 25 °C o produto iónico da água é igual a 1,0 × 10-14, logo [H3O+] = [OH−] 

= 1,0 × 10-7 mol dm-3. 

 

A reação de autoprotólise da água é endotérmica, por isso o valor de KW 

 aumenta com o aumento de temperatura. 

 

Ácidos e Bases 

 

Ácidos fortes e bases fortes são aqueles que dissociam-se 

completamente para formar íons em uma solução irreversível.   

Ácidos e bases fracos são aqueles que irão se ionizar apenas 

parcialmente, e a reação de ionização é reversível. 

Nas relações entre eles, um ácido forte irá conjugar uma base fraca, assim 

como o contrário, uma base forte irá conjugar um ácido fraco. 
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